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þayan Bazý Üçoklu Oðuz Boylarýna Mensup Te-
þekküller”, ÝFM, XI/1-4 (1952), s. 437-508; a.mlf.,
“Oðuzlar’a Ait Destanî Mahiyette Eserler”, DTCFD,
XVII/3-4 (1959), s. 359-456.

ÿFaruk Sümer

– —
ÜDFÜVÎ, Ca‘fer b. Sa‘leb

( ��	
��א����������� )

Ebü’l-Fazl Kemâlüddîn Ca‘fer
b. Sa‘leb (Taðlib) b. Ca‘fer el-Üdfüvî

(ö. 748/1347)

Þâfiî fakihi, tarihçi, edip ve þair.
˜ ™

685’te (1286) Yukarý Mýsýr’da (Saîd) Kus’a
baðlý Üdfüv köyünde doðdu. Ýlk tahsilini
Kus’ta yaptý. Ardýndan Kahire’ye giderek
eðitimine devam etti. Kahire’de hayatýnýn
sonuna kadar dost kalacaðý Ebû Hayyân
el-Endelüsî ile tanýþtý. Burada fýkýh, hadis,
edebiyat, tarih ve mûsiki alanlarýnda pek
çok hocadan ders aldý. Hocalarý arasýnda
Ebû Hayyân el-Endelüsî, Ýbn Dakýkul‘îd, Alâ-
eddin Konevî, Þemseddin Muhammed b.
Yûsuf el-Cezerî, Kadý Bedreddin Ýbn Ce-
mâa bulunmaktadýr. Örenimini tamamla-
dýktan sonra döndüðü köyünde bir müd-
det ders verdi. Ardýndan Kahire’ye gidip
Sâlihiyye Medresesi’nde derslere devam
etti. Vefatýna kadar Kahire’de yaþadý ve
ölümünde Sûfî Kabristaný’na defnedildi.
Nazým ve nesirde kalemi kuvvetli bir edip
olan Üdfüvî tarih, biyografi ve mûsiki alan-
larýnda derin bilgiye sahipti. Devrin kay-
naklarýnca zeki, cömert, fazilet sahibi, din-
dar ve güler yüzlü bir âlim olarak tanýtýlýr.

Eserleri. 1. e¹-ªâli£u’s-sa£îdü’l-câmi£
esmâße nücebâßi’½-Øa£îd. Kus’a dair ilk
eserdir. Müellif bölgenin özellikleri, tarihi
ve coðrafyasý hakkýnda bilgi aktardýktan
sonra Kus civarýnda yetiþen 594 âlimin
biyografisine yer verir. Alfabetik düzenle-
nen eserde dört hanýmdan da bahsedil-
mektedir. Müellif Ebû Hayyân’ýn teþvikiy-
le yazdýðý eserini 738’de (1338) tamamla-
mýþ, ardýndan 748 (1347) yýlýna kadar gelen
bazý ilâveler yapmýþtýr. e¹-ªâli£u’s-sa£îd
Emîn Abdülazîz (Kahire 1914, 1919) ve Sa‘d
Muhammed Hasan (Kahire 1966, 2001)
tarafýndan neþredilmiþtir. 2. el-Mûfî bi-
ma£rifeti’t-ta½avvuf ve’½-½ûfî. Hankahla-
ra vasiyet yoluyla mal ve emlâk vakfedil-
mesinin doðru olup olmadýðýna dair bir
eserdir (nþr. Muhammed Îsâ Sâlihiyye, Kü-
veyt 1408/1988). 3. el-Bedrü’s-sâfir ve
tu¼fetü’l-müsâfir. VII. (XIII.) yüzyýla ait
biyografi kitabý olup Ýbn Hallikân’ýn Vefe-
yâtü’l-a£yân’ýndaki usule göre düzenlen-
miþtir. Ýki cilt halinde telif edilen eserin bir
cildi Vatikan (Bibliotheca Apostolica Vati-

cana, Mus. Borg. L. F. Arabo, nr. 168), di-
ðer cildi Süleymaniye (Fâtih, nr. 4201) kü-
tüphanelerinde bulunmaktadýr. 4. el-Ým-
tâ£ bi-a¼kâmi’s-semâ£. Mûsikinin meþ-
ruluðunun tartýþýldýðý, müziðin faydalarý-
nýn ve müzik aletlerinin anlatýldýðý bir eser-
dir (nüshalarý için bk. Brockelmann, GAL
Suppl., II, 27; Üdfüvî, el-Mûfî, neþredenin
giriþi, s. 26). 5. Ferâßi²ü’l-fevâßid ve ma-
šå½ýdü’l-šavâ£id (Brockelmann, GAL, II,
39; Suppl., II, 27).
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Ebû Bekr Muhammed b. Alî
b. Ahmed el-Üdfüvî el-Mýsrî

(ö. 388/998)

Mýsýrlý nahiv, kýraat ve tefsir âlimi.
˜ ™

304 (916) yýlýnda Yukarý Mýsýr’da Asvan
yakýnlarýndaki Üdfüv’de doðdu. Nisbesini
zâl harfiyle Üzfüvî þeklinde zikredenler de
vardýr (Zehebî, II, 675; Ýbnü’l-Cezerî, II, 198).
Nahivde hocasý Ebû Ca‘fer en-Nehhâs, ký-
raatte Ebû Ganim Muzaffer b. Ahmed b.
Hamdân olup Nehhâs’ýn eserlerini tale-
belerine rivayet etmiþtir. Dânî, Üdfüvî’nin
Nâfi‘ kýraatinin Verþ rivayetinde, Zehebî
de Kur’an ilimlerinde döneminin en önde
gelen âlimi olduðunu söylemektedir. Ah-
med b. Ýbrâhim el-Mýsrî ve Ýbnü’s-Seken
gibi þahsiyetler de onun hocalarý arasýn-
da yer alýr. Dindar kiþiliðiyle tanýnan, na-
hiv, kýraat ve tefsirin yaný sýra Arap dili ve
edebiyatýnda önemli bir âlim kabul edi-
len Üdfüvî geçimini Kahire’de odun tica-
retiyle saðlýyordu. Ýtikadda Eþ‘arî, fýkýhta
Mâliki olan Üdfüvî’nin çok sayýdaki öðren-
cileri arasýnda Ali b. Ýbrâhim b. Saîd el-
Havfî, Mekkî b. Ebû Tâlib, Ahmed b. Mu-

dýklarý en büyük hânedandýr. Bu hânedan
parçalandý, tamamen daðýlmak üzere olan
kavmini Yakýndoðu’ya getirdi, bu arada
Anadolu’yu ona vatan yaptý. Yine Selçuk-
lular devrinde XII. yüzyýlýn baþýnda Salur
boyundan Karabelli (?) adlý bir bey Heme-
dan ile Þehrizor arasýndaki geniþ bölge-
de küçük bir beylik teþkil etti. Salur boyu-
nun ayný yüzyýlýn ortalarýnda Fars’ta kendi
adýyla anýlan (Salgurlular) çok daha önem-
li bir devlet kurduðu bilinir. Ayný yýllarda
yine Üçoklar’dan Yývalar, Hemedan-Þehri-
zor arasýndaki bölgede bir beylik oluþtur-
dular. Bunlardan bir kol XIII. yüzyýlýn bi-
rinci yarýsýnýn ortalarýnda Urmiye yöresin-
de yaþýyordu. Yývalar daha sonra Anado-
lu’ya gittiler.

Moðol hâkimiyetinden sonraki devirde
Çukurova’da Ramazanoðullarý ile Özerli-
ler’in ve yine o bölgede Kara Îsâlý, Kosun
(Kusum), Kuþtemür (Koþtemür), Gökçeli gi-
bi daha küçük ailelerden çoðunun Üçok-
lar’dan geldiðinde þüphe yoktur. XV. yüz-
yýlda Erzincan’dan Horasan’a kadar uza-
nan geniþ bölgede bir imparatorluk ku-
ran Akkoyunlular, Üçoklar’ýn Bayýndýr bo-
yuna mensuptu. Akkoyunlular’ýn selefleri
Karakoyunlular’ýn da Üçoklar’a mensup
bulunmalarý kuvvetle muhtemeldir. XIV.
yüzyýlýn sonlarýna doðru kadýlýktan hüküm-
darlýk tahtýna oturarak Sivas, Kayseri, Ak-
saray, Kýrþehir, Amasya ve Tokat yörelerini
idare eden Kadý Burhâneddin de Salur bo-
yundandý. XIII. yüzyýlda Mýsýr’a gidip Mem-
lük sultanlarý katýnda büyük itibar kaza-
nan fakih ve þair Fahreddin Divriðî’nin Sa-
lur boyundan olduðu bilinmektedir. Bu-
günkü Türkmenistan Türkmenleri’nin pek
çoðu Salurlar’ýn torunlarýdýr. XVI. yüzyýlda
Oðuz boylarýyla ilgili yer adlarý cetvelinde
Üçoklar daha çok yer adý býrakmýþ görü-
nür.
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Aziz Mahmud Hüdâyî’nin þeyhi,
mutasavvýf-þair.

˜ ™

Bursa’nýn Araplar mahallesinde doðdu.
Doðum tarihi kaynaklarda 895 (1490) ola-
rak verilmekteyse de müridi Aziz Mahmud
Hüdâyî’nin Vâšý£ât’ýnda geçen bir ibare-
den 900 (1495) yýlý civarýnda dünyaya gel-
diði anlaþýlmaktadýr. Adý Mehmed, lakabý
Muhyiddin’dir. Þiirlerinde kullandýðý “Üftâ-
de” mahlasýyla tanýnýr. Babasýnýn Manyas’-
tan gelip Bursa’ya yerleþtiði kaydedilmek-
tedir. Üftâde, çocuk yaþlarýnda intisap et-
tiði Bayramî þeyhlerinden Muk‘ad Hýzýr De-
de’nin teþvikiyle ilim tahsiline baþladý. Þey-
hinin vefat ettiði 918’e (1512) kadar yak-
laþýk sekiz yýl kendisine hizmet etti. Güzel
sesiyle Bursa Ulucamii’nde ve Doðan Bey
Mescidi’nde ezan okudu. Birkaç akçelik
maaþý kabul ettiði için rüyasýnda, “Merte-
benden üftâde oldun” (düþtün) diye uyarýl-
dýðýnýn ertesi günü ezan okumayý býraktý.
Bu olayýn ardýndan ipekçilik ve düðmeci-
lik yaparak, kitap istinsah ederek geçimi-
ni saðladý. Bir yandan da fahrî imamlýk ve
müezzinlik görevini sürdürdü. Otuz beþ
yaþlarý civarýnda vaaz ve irþada baþladý. Do-
ðan Bey Mescidi, Namazgâh Camii ve di-
ðer camilerdeki vaazlarýný halk büyük bir
ilgiyle takip ediyordu. Uludað eteklerinde-
ki Pýnarbaþý Kuzgunluk mahallesinde inþa
ettirdiði cami ve tekkede irþad faaliyetini
sürdürürken 1529-1536 yýllarý arasýnda
Emîr Sultan Camii hatipliðine tayin edil-
di. Emîr Sultan’ýn mânevî iþaretiyle kabul
ettiðini söylediði bu görevi vefat ettiði 12
Cemâziyelevvel 988 (25 Haziran 1580) tari-
hine kadar sürdürdü. En meþhur halife-
si Aziz Mahmud Hüdâyî ona hayatýnýn son
yýllarýnda 984’te (1576) intisap etti. Meh-
med ve Mustafa adlý iki oðlu tekkesinde
onun yerine postniþin oldu.

Kaynaklarýn çoðunda Üftâde’nin Hýzýr
Dede’den hilâfet aldýðý belirtilmektedir.

Ancak þeyhinin vefatýnda on sekiz yaþla-
rýnda bulunan Üftâde’nin o yaþlarda hilâ-
fet almasý pek mâkul görünmemektedir.
“Merhum þeyhim zamanýnda bana açýl-
madý, ancak vefatýndan sonra açýldý” diyen
Üftâde’nin Hýzýr Dede’den baþka “þeyhim”
dediði bir kimseye de rastlanmamýþtýr. Bu
durum dikkate alýndýðýnda onun sülûkü-
nü Üveysî tarikle tamamlamýþ olmasý kuv-
vetli bir ihtimal gibi görünmektedir. Hýzýr
Dede’den baþka bir þeyhi yoksa da Üftâde
çocuk yaþlarýndan itibaren bazý sûfîlerin
sohbetinde bulunmuþtur. Bunlardan Bur-
sa’da Irgandý Köprüsü’nün yanýndaki Sel-
çuk Hatun Camii’nin imamý Muslihuddin
Mustafa Efendi keramet sahibi bir der-
viþti. Muslihuddin Efendi’nin Zeyniyye Der-
gâhý þeyhlerinden Muallimzâde Þeyh Mus-
tafa Efendi ile (ö. 930/1524) ayný kiþi ol-
masý da muhtemeldir. Vâšý£ât’ta onun bir
dönem Bursa’da ikamet eden Þâzelî þey-
hi Ali b. Meymûn el-Maðribî (ö. 917/1511)
ve halifesi Abdurrahman Efendi’den sýk-
ça söz ettiði görülmektedir. Meþrep itiba-
riyle coþkun bir yapýya sahip bulunduðu
anlaþýlan Abdurrahman Efendi’nin halife-
si Þeyh Abdülmü’min Efendi ile de özel bir
yakýnlýðý vardý. Halvetî-Gülþenî þeyhlerin-
den Lemezât-ý Hulviyye müellifi Cemâ-
leddin Hulvî ve onu takip eden bazý mü-
ellifler, Üftâde’nin Hýzýr Dede’den önce Ýs-
tanbul’da Sünbül Sinan’a (ö. 936/1529) in-
tisap ederek ondan icâzet aldýðýný kaydet-
miþse de bu doðru deðildir. Ýleri yaþlarýnda
birçok defa Ýstanbul’a giden Üftâde’nin
Sünbül Sinan Efendi ile görüþmesi müm-
künse de kendisine intisap etmesi uzak bir
ihtimaldir, hilâfet almasý ise mümkün de-
ðildir.

Üftâde’nin tarikat silsilesi Hýzýr Dede ve
Akbýyýk Sultan vasýtasýyla Hacý Bayrâm-ý
Velî’ye ulaþýr. Celvetiyye tarikatý Aziz Mah-
mud Hüdâyî’ye nisbet edilmekteyse de sey-
rüsülûk usulü bakýmýndan celveti esas alan

hammed el-Meâfirî, Muhammed b. Ca‘fer
el-Huzâî ve Ýbnü’l-Hazzâ’nýn isimleri sayý-
labilir. 7 Rebîülevvel 388’de (9 Mart 998)
Kahire’de vefat etti ve Karâfe Mezarlýðý’-
na defnedildi.

Eserleri. el-Ýsti³nâ fî £ulûmi’l-Æurßân.
On iki yýlda tamamlanan 300 cüz civarýn-
daki eser Taberî’nin tefsirinden sonra en
geniþ tefsirlerden biri kabul edilmekte, Ýb-
nü’l-Kýftî ise eseri bu sahanýn en hacimli
çalýþmasý diye görmektedir (Ýnbâhü’r-ru-
vât, III, 186). Mekkî b. Ebû Tâlib, el-Hidâ-
ye ilâ bulû³i’n-nihâye adlý tefsirini bü-
yük ölçüde hocasýnýn bu eserinden derle-
diðini belirtmektedir. Kitabýn tamamýna
yakýn bir nüshasý Ýstanbul’da bulunmak-
tadýr. Tefsirin Bakara sûresinin 165. âye-
tinden Mâide sûresinin 6. âyetine kadar
olan kýsmýný kapsadýðý anlaþýlan II. cildi ka-
yýptýr. Eserin dört cildi Hacý Selim Aða (nr.
63, 64, 65, 66), üç cildi de Süleymaniye
(Hâfýz Ahmed Paþa, nr. 4, 5, 6) kütüphane-
lerinde kayýtlýdýr. el-Ýsti³nâ’nýn en önemli
kaynaklarý arasýnda Nehhâs’ýn eserleriyle
Taberî’nin tefsiri yer alýr. Rivayet ve dira-
yet usullerinin bir arada kullanýldýðý tefsir
ulûmü’l-Kur’ân’a dair ansiklopedik bir eser
olup mushaf tertibine göre ele alýnan âyet-
lerle ilgili Kur’an ilimleri bahisleri geniþçe
iþlenir. Eserde dil tahlilleri ve kýraat mese-
leleri aðýrlýklý bir yere sahiptir. Ýsrâiliyat tü-
rü rivayetlere, fýkýh ve kelâm konularýna
da iþaret edilen tefsirde müellif çoðunluk-
la görüþler arasýnda tercih yapmaz, sa-
dece farklý görüþlere iþaret etmekle yeti-
nir. Üdfüvî’ye ayrýca Kitâbü Edebi’l-šårî
ve’l-mušrî (Ýbn Hayr, s. 74), el-Ýšnâ£ fî
a¼kâmi’s-semâ£ (Keþfü’¾-¾unûn, I, 139)
adlý eserler nisbet edilmekte, nahve dair
geniþ hacimde bir kitabý olduðu (Ca‘fer b.
Sa‘leb el-Üdfüvî, s. 554) ve edebiyatla ilgi-
li eserler de kaleme aldýðý (Yâkut, I, 169)
belirtilmektedir. Üdfüvî üzerine Abdullah
b. Abdülganî Küheylân yüksek lisans tezi
hazýrlamýþ (el-Üdfüvî müfessiran ve ta¼š¢-
šu sûreti’l-Fâti¼a min tefsîrih, 1405/1985,
Câmiatü’l-Ýmâm Muhammed b. Suûd el-
Ýslâmiyye), Süleyman Mollaibrahimoðlu bir
monografi yazmýþ, M. Suat Mertoðlu da
bir inceleme ile birlikte eserin mukaddi-
mesini ve Fâtiha sûresini neþretmiþtir (bk.
bibl.).
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