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bu aş kın so nu söy le” ve “Göz le rin hay ran 

ba kar mış gör me yip ısrârı mı” mıs ra ıy la 

baş la yan uş şak şar kı la rı İç li’nin çok se vi len 

eser le rin den dir.

Şar kı la rı nın ço ğu za ma nın ses sa nat-

çı la rı ta ra fın dan plak la ra oku nan ve halk 

ara sın da çok be ğe ni len, ba zı yer li film le re 

de mü zik ya pan Şe rif İç li’nin no ta yaz ma 

me ra kı var dı. Uzun yıl lar emek ve re rek 

mey da na ge tir di ği no ta ko lek si yo nu ve fa-

tın dan son ra An ka ra Rad yo su ta ra fın dan 

sa tın alın mış olup ha len Tür ki ye Rad yo ve 

Te le viz yon Ku ru mu Mü zik Da ire si Baş-

kan lı ğı Ar şi vi’nde bu lun mak ta dır. Ay rı ca 

Şar kı Güf te le ri ad lı üç cilt lik bir eser (İs-
tan bul 1949-1950) ve Hüz zam Fas lı adı 

al tın da yet miş ese rin no ta sı nın yer al dı-

ğı bir ki tap (İs tan bul 1951) neş ret miş tir. 

Selâhat tin İç li, Şe rif İç li’nin kar deş ço cu ğu 

İb ra him İç li’ nin oğ lu dur.
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Fi lis tin’de Hay fa şeh ri nin 25 km. gü ne-

yin de Ayn Gazâl kö yün de doğ du. Babası 

Reşîd Abbas çiftçilikle uğraşıyordu. İhsan 

Şu bat 1956 ta ri hin de rad yo da ki bir prog-

ram es na sın da ge çir di ği kalp kri zi so nu cu 

öl dü ve Fe ri köy Me zar lı ğı’na def ne dil di. Şe-

rif İç li, dev ri nin ud ic ra cı la rı ve bes tekârla-

rı ara sın da ki özel ye ri nin ya nın da bil has sa 

sa zı ve se siy le fa sıl mûsi ki si nin vaz ge çil-

mez sa natkârla rın dan bi ri dir. İlk mûsi ki 

ça lış ma la rı na kom şu su Na ki ye Ha nım’dan 

ud ders le ri ala rak baş la dı ve 1921’de gir-

di ği Be şik taş Mûsi ki Ku lü bü’nde ken di ni 

ye tiş tir di. Bu ra da ta nış tı ğı kemânî Hak kı 

Der man’la ar ka daş lık la rı ömür bo yu de-

vam et ti. Da ha son ra ki yıl lar da klar net 

sa nat çı sı Şük rü Tu nar’ın da ka tıl ma sı ile 

mey da na ge len Şe rif İç li – Şük rü Tu nar – 

Hak kı Der man üç lü sü nün ge rek fa sıl lar da 

ge rek so lo prog ram lar da or ta ya koy du ğu 

zen gin ic ra ör nek le ri hâfı za lar da de rin iz ler 

bı rak mış tır.

Dö ne min de “al tın ud” di ye anı lan İç li’nin 

üs tün ri tim ye te ne ği, pü rüz süz mız ra bı ile 

ken di ne mah sus tav rı ka tıl dı ğı fa sıl ve so-

lo lar da he men his se di lir di. Ay nı za man da 

iyi bir hânen de ol du ğun dan fa sıllara se siy le 

de iş ti rak eder di. Şev ki Bey’in üs lû bu se zi-

len, ken di ne öz gü, duy gu lu ve sağ lam bir 

pro zo dik ya pı nın hâkim olduğ u bes te le rin-

de güf te se çi mi ne çok özen gös ter miş tir. 

Ki bar ve za rif ki şi li ğiyle ta nı nan Şe rif İç li’nin 

ilk şar kı sı 1924’te bes te le di ği, “Gel me sey-

dim âle me hiç gör me sey dim ben se ni” 

mıs ra ıy la baş la yan uş şak şar kı sı ise de asıl 

şöh re ti ni 1927’de bes te le di ği, söz le ri Sü ley-

man Na zif’e ait, “Der di mi ummâna dök tüm 

âsumâna in le dim” mıs ra ıy la baş la yan hi caz 

şar kı sıy la el de et miş tir. Gü nü mü ze ula şan 

yet miş üç ese rin den iki saz semâisiy le bir 

yü rük semâi dı şın da ki le rin hep si şar kı for-

mun da dır (eser le ri nin bir lis te si için bk. 
Öz tu na, I, 382-383). Saz semâile riy le yü rük 

semâisi ve el li dört şar kı sı Tür ki ye Rad yo ve 

Te le viz yon Ku ru mu re per tu va rın da ka yıt lı-

dır. “Ezel den âşinânım ben ezel den hem-

zebânım sın” mıs ra ıy la baş la yan hü seynî, 

“Yi ne bir sı zı var içim de ak şam ol du di ye” 

mıs ra ıy la baş la yan hüz zam, “Mest ol du gö-

nül göz le ri ni gör dü ğüm ak şam” mıs ra ıy la 

baş la yan kar cı ğar, “Hic ran yi ne hic ran mı 
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20 Ara lık 1899 ta ri hin de İs tan bul’un Be-

şik taş sem tin de doğ du. Ba ba sı Ha cı Meh-

med Efen di, an ne si Şöh ret Ha nım’dır. 

İlk öğ re ni mi nin ar dın dan Âfitâb-ı Maârif 

Rüş di ye si’ni bi tir di. İlk resmî gö re vi kü-

çük yaş lar da baş la dı ğı Or man ve Maâdin 

Nezâre ti’nde ki me mu ri ye ti dir (1914). As-

ker li ği ni An ka ra’da yap tı. Ter his ten son ra 

İk ti sat Ve kâ le ti’nde ar şiv me mu ru ola rak 

ça lış tı, bir ta raf tan da ak şam la rı sâzen-

de lik ya pı yor du. An cak bu iki iş ten bi ri ni 

ter cih et me si is ten di ğin de vekâlet te ki 

gö re vin den ay rıl dıy sa da bir sü re son ra 

İk ti sat Ve ki li Celâl Bey’in (Ba yar) yar dı-

mıy la tek rar vekâlet te ki va zi fe si ne dön dü. 

Bu gö rev de iken 1938’de fa ali ye te ge çen 

An ka ra Rad yo su’nun saz he ye tin de Eş ref 

Kad ri is miy le ça lış ma ya baş la dı. 1946’da 

ba kan lık ta ve rad yo da ki gö rev le rin den 

is ti fa edip İs tan bul’a dön dü ve Mak sim 

Ga zi no su’na gir di. 1949 yı lın dan iti ba ren 

açı lan ye ni İs tan bul Rad yo su’nda ve ba zı 

ga zi no lar da ud sa nat çı sı ola rak yer al dı, bu 

ara da özel ders ler ver di. Son za man la rın da 

ga zi no lar dan ta ma men çe ki le rek bü tün 

me sa i si ni rad yo ya ve ders le ri ne ayır dı. 3 

Şerif İçli
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Dî vân (Bey rut 1963); Li sâ nüd din İb nü’l-

Ha tîb, el-Ketîbe tü’l-kâmi ne fî-men 

le š¢ nâ hü bi’l-En de lüs min şu£arâßi’l-

mißeti’¦-¦âmi ne (Bey rut 1963, 1983); İbn 

Ab dül me lik el-Merrâküşî, e×-¬eyl ve’t-

tek mi le li-Kitâbe yi’l-Mev½ûl ve’½-Øıla 

(IV. cüz den bir par ça, Bey rut 1964; VI. cüz, 
Bey rut 1973); İb nü’l-Ket tâ nî et-Ta bîb, 

et-Teşbîhât min eş£âri eh li’l-En de lüs 

ilmî ku ru luş la ra üye olan İh san Ab bas 

1980 yı lın da Lüb nan hü kü me ti bi rin ci 

de re ce den al tın maa rif ni şa nı ve Su udi 

Ara bis tan Me lik Fay sal ulus lar ara sı Arap 

ede bi ya tı ödü lü ne lâyık gö rül dü.

İh san Ab bas’ın yü ze ya kın ese ri ge nel-

lik le gur bet, ye ni lik, eleş ti ri ve edebî ten kit 

ko nu la rı nı kap sa mak ta dır. Şi ir, hikâye, ti-

yat ro, ede bi yat ta ri hi ve ede bi yat eleş ti ri si 

alan la rın da ki eser le rin ya nı sı ra çok sa yı da 

an sik lo pe dik ese rin neş ri ni ger çek leş tir-

miş, bir eleş tir men ve araş tır ma cı ola rak 

me tin le ri tah lil eder ken me tin için de ki bil-

gi le ri ger çek ha yat la kar şı laş tır mıştır. Bu 

özel li ği, es ki ve ye ni Arap kül tür ve edebi-

ya tı ya nın da Ba tı şi ir ge le ne ği nin nazariyat 

yö nü nü bil me si, ay rı ca İn gi liz di li ve kül tü-

rü ne vâkıf ol ma sın dan kay nak lanmak ta-

dır. İh san Ab bas me tin in ce leme le rin de 

tek bir yön tem iz le mek ye ri ne, ba zı ça-

lış ma la rın da ruh-be den iliş ki le ri ni açık la-

ma da pa ra lel li ği esas alan Ame ri kan pa-

ra le lizm me to du nu kul lan mış tır. Bir kı sım 

eser le rin de ise Fran sız ta rih sel me to du nu, 

hat ta bir kı sım ki tap la rın da her iki yön te-

mi bir leş tir di ği gö rül mek te dir. Ça lış ma la-

rın da aslî kay nak lar la ikin ci de re ce de kay-

nak la rı bir bi rin den ayırt eden İh san Ab bas 

kay nak lar ara sın da ön ce lik ve son ra lık sı-

ra la ma sı yap mış, şi ir me tin le ri nin in ce len-

me si ve eleş ti ri sin de ben zer lik le re dik kat 

çek miş, me tin ler ara sın da mu ka ye se ya-

par ken kül tür ler ara sı tah lil le re gir miş tir. 

Fen nü’ş-şi£r ad lı ki ta bın da ya ban cı lar la 

et ki le şim ol gu su na de ği nir ken kla sik Ba tı 

ve Arap ro man tiz mi ni kar şı laş tır mış tır. İh-

san Abbas’ın 8000 civarında seçme kitap 

ihtiva eden özel kütüphanesi Riyad’daki 

Melik Fehd Millî Kütüphanesi’ne intikal 

etmiştir.
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Be yâ tî ve’ş-şi£ru’l-£Irâšıy yü’l-¼adî¦ 

(Bey rut 1955); eş-Şi£rü’l-£Arabî fi’l-Meh-

ce ri’l-Em rî kî (Mu ham med Yûsuf Necm 
ile bir lik te, Bey rut 1957, 1967, 1982); eş-
Şe rîf er-RaŠî (Bey rut 1959); el-£Arab 
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1973, 1977, 1978, 1985; II, £A½ru’¹-ªavâßif 
ve’l-Mu râ bı¹în, Bey rut 1962, 1969, 1971, 
1974, 1978, 1985); AÅbâr ve terâcim 

En de lü siyye: Müs taÅre ce min Mu£ce-

mi’s-se fer li’s-Si lefî (Bey rut 1963, 1967, 

ilk öğ re ni mi ni kö yün de, or ta ve li se öğ-

re ni mi ni Hay fa ve Akkâ’da ta mam la dı. 

Hay fa’da okur ken İs tiklâl Ca mii’nde hut-

be le ri ni din le di ği Fi lis tin Ba ğım sız lık Ha-

re ke ti li der le rin den İz zed din el-Kassâm’ı 

ta nı ma fır sa tı bul du, da ha son ra la rı 

Hiz bü’t-tahrîr’i ku ran Ta kıy yüd din en-

Nebhânî’nin de öğ ren ci si ol du. Yük sek 

öğ re ni mi ni 1937-1941 yıl la rın da Ku düs’te 

Arap Di li Fa kül te si’nde (el-Kül li ye tü’l-Ara-
biy ye) yap tı. Ar dın dan Fi lis tin’de Sa fed 

Li se si’nde beş yıl sü rey le öğ ret men lik 

gö re vin de bu lun du. Ken di si gi bi ile ri de 

adı nı du yu ra cak olan Nâsı rüd din el-Esed, 

Mu ham med Yû suf Necm, Velîd Arafât ve 

di ğer ba zı ede bi yat çı lar la bu ra da ta nış-

tı. Da ha son ra Ka hi re’ye gi de rek I. Fuâd 

Üni ver si te si (Ka hi re Üni ver si te si) Ede bi yat 

Fa kül te si’nde oku du (1946-1950). Sa fed 

1948’de İs rail ta ra fın dan iş gal edi lin ce 

mem le ke ti ne dö ne me di. Aile fertleri de 

Irak, Ürdün, Suriye ve Lübnan’a dağılarak 

muhacir hayatı yaşadılar. 1951’de Sudan 

Har tum Üni ver si te si’nde öğ re tim üye si 

ola rak ça lış ma ya baş la dı, Arap ede bi ya tı, 

İslâm ta ri hi ve fı kıh ders le ri ni okut tu. Bu 

ara da Ka hi re Üni ver si te si’nde ¥ayâtü’l-

ede bi’l-£Arabî fî Øıšıl liy ye ad lı ça lış may-

la yük sek li sans dip lo ma sı al dı (1952), iki 

yıl son ra da Nez£atü’z-zühd ve e¦erühâ 

fi’l-ede bi’l-Ümevî ad lı te ziy le dok to ra-

sı nı ta mam la dı. 1961’de Bey rut Ame ri-

kan Üni ver si te si’nde öğ re tim üye si ol du. 

1975-1977 yıl la rı ara sın da Ame ri ka Bir-

le şik Dev let le ri’nde mi sa fir ho ca sı fa tıy la 

ders ver di. 1986’da üni ver si te de ho ca lık 

yap mak üze re git ti ği Ür dün’de ha ya tı nın 

so nu na ka dar kal dı ve 29 Tem muz 2003 

tarihinde Amman’da ve fat et ti.

Ür dün, Su ri ye, Irak, Mı sır Arap di li aka-

de mi le ri ile Ma‘he dü’l-mahtûtâti’l-Ara biy-

ye (Kü veyt), In di an Aca demy of Sci en ces, 

De uts che Mor genländisc he Ge sells chaft, 

Ins ti tu to His pa no-Ara be de Cul tu ra gibi 
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ko lun dan din dar lı ğıy la bi li nen bir ai le ye 

men sup olan ve ku maş ti ca re ti ya pan ba-

ba sı Ha cı Zuhûr İlâ hî’ nin on ço cu ğu nun 

en bü yü ğü dür. Bü yük de de si, de de si ve 

ba ba sı Hint alt kı ta sın da or ta ya çı kan Ehl-i 

Ha dîs dü şün ce si ni be nim se miş tir. Ba ba-

sı nın, tah si liy le ya kın dan il gi len di ği İh san 

İlâ hî er ken yaş ta Kur’an’ı ez ber le di. Ar dın-

dan Gucrânvâlâ şeh rin de ki Câmia İs lâ mi ye 

ad lı med re se ye gir di ve 1959’ da me zun ol-

du. Gü nü müz de da ha çok ba zı sa na yi kol-

la rın da ki ba şa rı sı ile ta nı nan Si yâl kût şeh ri 

o dö nem de Se le fî dü şün ce ve di ğer fi kir 

mek tep le ri ba kı mın dan çok can lı bir yer di. 
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ez ber le di.

Bir sü re ba zı med re se ler de ve okul lar da 
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