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Arap dili ve edebiyatı alimi. 
..J 

Konak aşçıbaşılarından Karsh Meh
med Ağa'nın oğludur. istanbul'da Kına
hada'da doğdu. Dost ve arkadaşları ara
sında Hafız Yusuf ve Hafız Bey diye ta
nınmıştır. Hıfzını ve Etyemez'de Kamer 
Hatun İlkokulu'nu bitirdikten sonra, tah
siline Aksaray Valide Sultan Rüşdiyesi'n
de devam etti. Bir taraftan Heybeliada 
Bahriye Rüşdiyesi'ne bağlı olan Menşe- i 

Küttab-ı Bahriyye'ye devam ederken di
ğer taraftan da Harbiye Nezareti'nin ta
nınmış mektupçularından Giritti Ahmed 
Muhtar ve Ali Rıza beyterin yanında ken
disini yetiştirmeye çalıştı. Henüz on do
kuz yaşında iken açılan bir imtihanı ka
zanarak Kuleli Askeri İdadisi edebiyat 
öğretmenliğine tayin edildi (1898) . Ayrı

ca bu sırada kendisine Harbiye Nezare
ti'nde şifre arnirliği görevi de verildi. 
Arapça· sını geliştirmek amacıyla Darülfü
nun edebiyyat-ı Arabiyye muallimi Mos
tar müftüsü Ali Fehmi Cabiç'ten ders 
aldı. Beyazıt Camii dersiamlarından Ab
dürrahim Efendi'den de Farsça öğren
di. Arapça edebi metinleri daha iyi an
layabilmek için Necati Lugal, Mehmed 
Akif ve Babanzade Ahmed Naim beyler
le birlikte Şirvanlı Halis Efendi· den Ha
riri'nin Ma~ömdt adlı eseriyle Cahiliye 
devri şairlerinin muallaka * larını okudu 
ve bunları okutabilecek kabiliyette ol
duğuna dair icazetname aldı. 

Memuriyet hayatında altı serasker ve 
on Harbiye nazırının kalem-i mahsüs 
(özel kalem) müdürlüğünü yapan Hafız 

Yusuf, bu görevden emekli olduktan son
ra İstanbul'da Kapalı Çarşı 'da bir natu
racılık (cam elmasçılığı) dükkanı açtı. Bu-
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rada kaç yıl çalıştığı belli değildir. Bu sı

rada isteyenlere Arap ve Fars edebiyat

larının önemli eserlerini akutmaya de

vam ettiği bilinmektedir. Kınahada'daki 

evi istimtak edildiği için muhtelif semt

lerde oturduktan sonra yakın dostların
dan Süleyman Süleymangit'in tahsis et
tiği Altunizade'deki evde vefatma kadar 
yaşadı. Kendisinden başka hiçbir yakını 
bulunmayan annesini ineitme endişesi 
ve geçim darlığı yüzünden hiç evlenme
mişti. Ders verdiği öğrencilerinden her
hangi bir maddi menfaat beklemez, hat
ta hediye bile kabul etmezdi. Son dere
cede alçak gönüllü bir ilim adamı idi. 
Arapça ve Farsça'ya, bu dillerde şiir ya
zacak kadar hakimdi. Arapça ve Farsça 
şiirleri çok defa aynı vezinlerle başarılı 
bir şekilde Türkçe'ye çevirebiliyordu. Ha
fızlığı, Kur'an'da bulunan bir kelimenin 
manasını açıklamak için nerede ise o 
kelimenin yer aldığı bütün ayetleri sıra
layacak kadar kuwetli idi. Ayrıca binler
ce kelimeyi (lugatı) örnek beyitler (şeva
hid) ve kullanılışma ait özellikleriyle ez
bere bitirdi. 

Sağlığında onu takdir edenler arasın
da, döneminin sayılı bilginlerinden olan 
İsmail Saib Efendi, Mehmed Akif ve El
malılı Küçük Harndi Efendi gibi seçkin 
kimselerin yanında ünlü Alman müsteş
riki H. Ritter ve Oscar Rescher de (Os
man Yaşar) yer almaktadır. Özellikle Os
car Rescher ondan büyük ölçüde fayda
landığını sık sık belirtirdi. 

Eserleri. 1. Müşkilat-ı Fuzı11i. Fuzüli 
divanındaki güç beyitlerin açıklamalarını 
ihtiva eden eserin müellif hattı ile tek 
nüshası Süleymaniye Kütüphanesi · nde 
bulunmaktadır (Şehid Ali Paşa, nr. 458) . 
2. Nahiv Özü. Dört sayfadan ibaret olan 
bu manzum risale istanbul'da basılmış
tır ( 1955). 3. Kur'an-ı Kerım İçin Çiçek
li Eliibe (İ stanbul 1953) 4. Aruz 'a İtiraz. 
Eserin daktilo edilmiş bir nüshası DİA 
Kütüphanesi'ndedir (nr ı O 13 ı) . s. La
miyyetü'l-Arab. Şenfera'nın aynı adlı 

kasidesinin tercümesi olup Ararat'ın ta
lebelerinden Mustafa Sabri Sözeri tara
fından yayımlanmıştır (İ stanbul ı 962) . 

Bunlardan başka Arapça'daki edatla
rın kullanılışını anlatan müsvedde halin
deki bir r isalesi, annesinin ölümü üzeri
ne yazdığı mersiye ile gazelleri, hiciv ve 
nazirelerden ibaret şiirleri dağınık bir 
halde Marmara Üniversitesi ilahiyat Fa
kültesi Kütüphanesi'yle bazı öğrencile
rinin elinde bulunmaktadır. Ararat ayrı
ca, elinden düşürmediği Mul]tdrü 'ş-Şı

J:ıah, MuJ:ıitü'l-MuJ:ıit, el -Müncid, Di-

Yusuf Cemi! Ara rat' ın ilkm ektep diplaması 

vanü'l-Mütenebbi ile Ömer Rıza Doğ
rul'un Tanrı Buyruğu adlı Kur'an meali 
ve özellikle Arap dili ve edebiyatı ile ilgi
li diğer bazı eser iere kenar notları (ha

şiye) yazmıştır. 
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Doğu Anadolu bölgesinden doğup 
Türkiye sınırları dışında 

Hazar denizi havzasına ulaşan 
akarsu. 

..J 

Uzunluğu 1059 km. olan Aras nehri
nin 548 kilometresi Türkiye toprakları 
üzerinde bulunmaktadır. Aras nehri Bin
göl dağının (3 ı 94 m ) kuzeybatı yamaç
larının zirveye yakın kesimlerindeki çok 
sayıda kaynak sularının birleşmesiyle 

oluşur. Önce güney-kuzey istikametinde 
akarken sonra kuzeydoğuya. daha sonra 
da doğuya yönelir. Nehir doğuya doğru 
akarken batı-doğu doğrultusunda uza
nan Tekman havzasından geçer. Bu hav
zada Aras·a birtakım küçük kollar da dö
külür. Bu kollardan ırmağa soldan karı-


