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yonu, Ankara 2008, s. 260-261, 356, 397, 408,
494, 497, 546, 547; Müjgan Cunbur, “Yusuf Aða
Kütüphanesi ve Kütüphane Vakfiyesi”, TAD, I/1
(1963), s. 203-217; Mustafa Can, “Sadreddin Ko-
nevî’nin Eserleri ve Kütüphanesi”, Selçuklu Araþ-
týrmalarý Merkezi, Selçuk Dergisi, sy. 4, Konya
1989, s. 120-121.
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Necmüddîn Yûsuf b. Ahmed
b. Muhammed es-Sülâî el-Yemânî

(ö. 832/1429)

Zeydî müfessir ve fakih.
˜ ™

Fakih Yûsuf diye tanýnýr. Görüþtüðü âlim-
lerin doðum tarihlerinden hareketle VIII.
(XIV.) yüzyýlýn ikinci çeyreðinde, muhteme-
len ailesinin yaþadýðý Necran yakýnlarýn-
daki Hubbân’da Surmubenîkays köyünde
dünyaya geldiði söylenebilir. Dönemin ta-
nýnmýþ âlimlerinden ders okudu. Dinî eði-
timini Surm ve çevresinde tamamladýk-
tan sonra San‘a’ya 40 km. uzaklýktaki Sü-
lâ’ya yerleþti. Hocalarýnýn baþýnda Zeydiy-
ye’nin önde gelen âlimlerinden Hasan b.
Muhammed en-Nahvî es-San‘ânî gelir. On-
dan semâ yoluyla aldýðý rivayetler dýþýnda
et-Te×kiretü’l-fâÅire ve et-Teysîr adlý
kitaplarýyla Ýmam Yahyâ b. Hamza el-Mü-
eyyed-Billâh’ýn el-Ýnti½âr’ýný ve Emîr Ali b.
Hüseyin’in Kitâbü’l-Lüma£ýný okuyup icâ-
zet aldý. Abdullah b. Yahyâ b. Hamza, Ali
b. Ýbrâhim b. Atýyye, Ýsmâil b. Ýbrâhim b.
Atýyye ve özellikle Emîr Hüseyin b. Muham-
med’in Þifâßü’l-üvâm’ýný okuduðu Ahmed
b. Ali b. Mürgam da kendisine icâzet ve-
ren hocalarýndandýr. Öðrencileri arasýnda
Zeydiyye fýkhýna dair el-Beyân adlý ese-
rin müellifi Yahyâ b. Ahmed b. Muzaffer,
Ebü’l-Atâyâ Abdullah b. Yahyâ el-Hüsey-
nî, Süleyman b. Muhammed b. Mutahhar,
Mutahhar b. Muhammed b. Süleyman sa-
yýlabilir. Fakih Yûsuf’un ülkedeki siyasî ge-
liþmeleri yakýndan takip ettiði ve gerek-
tiðinde bazý Zeydiyye imamlarýna destek
verdiði anlaþýlmaktadýr. 801 (1399) yýlýn-
da hapisten kaçan Ýbnü’l-Murtazâ, Sülâ’-
da onun yanýna sýðýnmýþtýr (Ýbrâhim b. Ka-
sým, III, 1278). Hayatýnýn sonuna kadar ted-
rîs faaliyetlerine devam eden Fakih Yûsuf
13 Cemâziyelâhir 832’de (20 Mart 1429)
Sülâ’da vefat etti, kabri daha sonra ziya-
retgâh haline gelmiþtir. Takvasýyla bilinen,
IX. (XV.) yüzyýlda Yemen’de Zeydiyye’nin
müctehid ve muhakkik âlimleri arasýnda
gösterilen Fakih Yûsuf yaygýn görüþlere
ters düþse de kendi ictihadýný açýklamak-

tan çekinmezdi. Nitekim Kadý Abdullah b.
Hasan ed-Devvârî’nin ilim öðreten, fetva
veren veya kadýlýk yapanlar gibi bir mas-
lahatý yerine getirenler söz konusu oldu-
ðunda bunlarýn zenginlerine de zekât ve-
rilebileceði yönündeki görüþüne karþý çýk-
mýþtýr (Ýsmâil b. Ali el-Ekva‘, III, 1556).

Eserleri. 1. Tefsîrü’¦-¡emerâti’l-yâni£a
ve’l-a¼kâmi’l-vâ²ý¼a el-šå¹ý£a (I-V, nþr.
Muhammed Kasým el-Hâþimî – Abdullah
Abdullah el-Hûsî, San‘a 1423/2002). Bir-
çok öðrencisi tarafýndan okunup çoðaltý-
lan eser, Emîr Ýzzeddin b. Muhammed’in
er-Rav²a ve’l-³adîr adlý tefsirindeki ek-
siklikleri tamamlamak üzere telif edilmiþ-
tir (Tefsîrü’¦-¡emerâti’l-yâni£a, I, 31-32).
Baþta Mu‘tezile âlimlerinden Hâkim el-
Cüþemî’nin et-Teh×îb’i ve Zemahþerî’nin
el-Keþþâf’ý olmak üzere çeþitli kaynaklar-
dan faydalanan müellif meþhur ve þâz ký-
raatleri zikredip bunlara göre çýkarýlan hü-
kümleri belirtir. Âyetlerden elde edilen mâ-
nalara (semerât) iþarette bulunur, tefsir
ve açýklamalarda Arap dili ve þiiriyle istiþ-
hâd eder. Bazan zayýf ve mevzû rivayet-
lerle Zeydiyye’nin görüþlerini savunmaya
çalýþýr. Bununla birlikte müellif eserinde se-
leften ve sonraki âlimlerden nakledilen gö-
rüþ ve rivayetler dýþýnda çeþitli mezheple-
rin görüþlerine de yer verir. Tefsirde za-
man zaman kelâm konularýna da temas
edilir. Eser üzerine Abdullah b. Muhyid-
din el-Arrâsî (ö.1180/1766) el-Fütû¼âtü’l-
ilâhiyye fî taÅrîci mâ fi’¦-¡emerât mi-
ne’l-e¼âdî¦i’n-nebeviyye adýyla bir ça-
lýþma yapmýþ (Brockelmann, II, 251), Mu-
hammed Mahfûz Þüveylim el-Cüzßü’l-ev-
vel min kitâbi ¡emerâti’l-yâni£a ve’l-
a¼kâmi’l-vâ²ýha el-šå¹ý£a li’l-faš¢h Yû-
suf b. O¦mân ez-Zeydî e¦-¡ülâßî dirâ-
se ve ta¼š¢š ismiyle bir doktora tezi (Ez-
her Üniversitesi, Kahire 1406/1986), Meclî
Hüseyin Ahmed Meclî de Menhecü’l-fa-
š¢h Yûsuf e¦-¡ülâßî fî kitâbihî e¦-¡e-
merâti’l-yâni£a ve’l-a¼kâmi’l-vâ²ý¼a el-
šå¹ý£a adýyla bir yüksek lisans tezi (2006,
Kahire Üniversitesi) hazýrlamýþtýr. 2. ez-
Zühûrü’l-müþriša ve’n-nefe¼âtü’l-abi-
ša. Emîr Ali b. Hüseyin’in Kitâbü’l-Lüma£
adlý eseri üzerine yapýlmýþ bir ta‘lik çalýþ-
masýdýr (el-Fihrisü’þ-þâmil, IV, 596-598). 3.
el-Ýstib½âr fî muÅta½arý Kitâbi’l-Ýnti½âr.
Yahyâ b. Hamza’ya ait eserin muhtasarý
olup San‘a’da yazma nüshalarý bulunduðu
kaydedilmektedir (Abdüsselâm b. Abbas
el-Vecîh, s. 1173). 4. Ta£lîš £ale’z-Ziyâ-
dât. Hasan b. Muhammed en-Nahvî’nin
eserine dair bir çalýþmadýr. Bu eserin Ah-
med b. Hüseyin el-Hârûnî’nin ez-Ziyâ-
dât’ý üzerine yapýlmýþ bir ta‘lik olduðu da

Kuzey duvarýndaki inþa kitâbesine göre
1210 (1795) yýlýnda inþa edilen Yûsuf Aða
Kütüphanesi kesme taþtan kubbeli, tek
mekânlý bir yapýdýr ve kare planlý, üstü se-
kiz köþeli saðýr kasnaklý bir kubbe ile ör-
tülmüþtür. Vakfiyede bu, “yek kubbe” ve
“kâgir” þeklinde ifade edilmiþtir. Ýki sýra
halinde çok sayýda pencere ile aydýnlatý-
lan binanýn dört köþesi yuvarlatýlmýþ ve
üst kýsýmlarýna birer silindirik aðýrlýk ku-
lesi eklenmiþtir. Kitap deposu Râgýb Paþa
Kütüphanesi’nde olduðu gibi binanýn or-
tasýndadýr ve etrafý demir parmaklýkla çev-
rilmiþtir. Biri doðu tarafýnda Sultan Selim
Camii’ne, diðeri batý cephesinde sokaða
açýlan pencereden bozma iki kapýsý vardýr
(Cunbur, I/1 [1963], s. 207). Ýnþa masraf-
larýný gösteren bir defterde kütüphane-
nin mefruþat giderleri de gösterilmekte-
dir (BA, Kâmil Kepeci, nr. 806). Kütüpha-
nenin tefriþi için on dokuz halý, minderler
ve minder kýlýflarý, halýlarýn altlarýna kon-
mak üzere hasýr ve seccade alýnmýþ, bütün
bunlar için 21.342 para ödenmiþtir. Kü-
tüphanenin inþasý için harcanan miktar
ise 2.281.098 paradýr.

Yûsuf Aða Kütüphanesi XX. yüzyýlýn baþ-
larýna kadar kurulduðu binada hizmet ver-
meye devam etmiþ, 1927’de yönetimi Mev-
lânâ Müzesi Ýhtisas Kütüphanesi ile birleþ-
tirilmiþ ve kitaplarý da bir süre için oraya
taþýnmýþtýr. 1946 yýlýndan sonra Maarif Ve-
kâleti Kütüphaneler Umum Müdürlüðü kü-
tüphaneyi tekrar eski mekânýnda hizme-
te açmýþtýr. 17 Rebîülevvel 1316 (5 Aðustos
1898) tarihinde hazýrlanan katalogunda
Yûsuf Aða’nýn kütüphanesine 904 adet ki-
tap vakfettiði, daha sonraki baðýþlarla bu
sayýnýn 1270 cilde ulaþtýðý belirtilmiþtir.
Bugün Yûsuf Aða Kütüphanesi’nde son-
radan katýlan Sadreddin Konevî, Ebû Saîd
el-Hâdimî, Konya Millî Kütüphane, Zafe-
riye Medresesi, Zincirli Medrese, Ýbrâhim
Aczî Kendi ve Mala Hatun koleksiyonlarýy-
la birlikte 3186 yazma eser bulunmakta-
dýr; basma eserlerin sayýsý 8674’tür.

BÝBLÝYOGRAFYA :
Yûsuf Aða Kütüphanesi’nin 1209 Tarihli Vak-

fiyesi: Þer‘iyye Sicilleri, Evkåf-ý Hümâyun Müfet-
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nesi’nin 1926 Yýlýnda Kuruluþu, Yusuf Aða Kü-
tüphanesi’nin Buraya Nakli”, X. Millî Mevlâna
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ladý. Þöhretinin en parlak dönemi II. Mus-
tafa ile (1695-1703) III. Ahmed (1703-
1730) zamanýna rastlar. Sultan Selim Ca-
mii’nde na‘than olarak görev yaptý. Bu
sebeple el yazmasý güfte mecmualarýnda
kendisinden Na‘than Yûsuf, Sultan Selim
na‘thaný, Hâfýz Yûsuf isimleriyle de söz
edilmektedir. Günümüzde bazý eserlerde
kendisi için Tîznâm Yûsuf denilmesinin
sebebi anlaþýlamamaktadýr. Yûsuf Çelebi
icrasý ve besteleriyle de dönemin mûsiki-
þinaslarý arasýnda yer aldý. Ebûishakzâde
Esad Efendi Atrabü’l-âsâr’da onun bes-
te, semâi ve þarký formlarýnda elli civarýn-
da eser bestelediðini kaydederken dinî
formlarýndaki bestelerinden söz etmemiþ-
tir. Ýlim adamý, hattat ve þair Abdülbâki
Ârif’in güftesi üzerine bestelediði mi‘râciy-
ye onun bestekârlýktaki seviyesinin önemli
bir göstergesidir. Günümüze notalarý ulaþ-
mayan bu eser Þeyh Nâyî Osman Dede’-
nin mi‘râciyyesi yanýnda unutulmuþ olma-
lýdýr. Yýlmaz Öztuna Türk Musikisi An-
siklopedik Sözlüðü’nde (II, 505) beste-
kârýn zamanýmýza ulaþan bir beste, bir se-
mâi, bir na‘t, üç tevþîh, bir durak ve iki ilâ-
hiden oluþan dokuz eserinin listesini, Sa-
dettin Nüzhet Ergun ise Türk Musikisi
Antolojisi’nde (I, 272-279) on sekiz adet
dinî bestesinin güftesini vermiþtir. Bun-
lar arasýnda sözleri divan þairi Yahyâ Na-
zîm’e ait; “Âfitâb-ý subh-i mâ evhâ habîb-i
kibriyâ” mýsraýyla baþlayan rast makamýn-
daki na‘tý ile sözleri Gafûrî’ye ait, “Tahtgâh
etti vücûdum þehrini sultân-ý aþk” mýsraýy-
la baþlayan eviç makamýndaki duraðý dinî
mûsikinin seçkin eserleri arasýndadýr.
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(ö. 1080/1670)

Mevlevî þeyhi, þair,
ney ve çeng virtüozu, bestekâr.˜ ™

1014 (1605) yýlýnda Konya’da doðdu. Bu-
rada Mevlevî þeyhi Bostan Çelebi’ye inti-
sap etti. Hýfzýný tamamladý, mûsiki ve ede-
biyat eðitimi aldý. Daha sonra Ýstanbul’a

gidip Galata Mevlevîhânesi’nde Âdem De-
de’ye (ö. 1062/1652) intisap etti; mûsiki
bilgisini arttýrýp dergâhýn neyzenbaþýsý ol-
du. Çeng çalmada da mâhirdi, bu sebep-
le Çengî Yusuf olarak da bilinmektedir. IV.
Murad’ýn Ýstavroz Has Bahçesi’nde Yûsuf
Dede’yi ney üflerken dinlemesi üzerine sa-
raya alýnýp gýlmânân-ý hâssa arasýna gir-
di. Saraydaki fasýllarda neyi ve çengiyle bü-
yük ilgi topladý. 1640’ta IV. Murad’ýn vefa-
tý üzerine her þeyini Enderun’daki arka-
daþlarýna daðýtarak saraydan ayrýldý ve Be-
þiktaþ Mevlevîhânesi’nde inzivâ hayatý ya-
þamaya baþladý. Sarayda iken Mevlevî kýya-
fetini hiç çýkarmamýþtýr. Yûsuf Dede, Be-
þiktaþ Mevlevîhânesi þeyhi Hasan Dede’-
nin kýzý ile evlendi. Hasan Dede’nin 1074’te
(1663) vefatýnýn ardýndan Beþiktaþ Mevle-
vîhânesi’ne þeyh oldu. Daha sonra bir ara
Nâcî Ahmed Dede posta geçtiyse de arka-
sýndan Yûsuf Dede ikinci defa meþihate
getirildi; bu görevine Zilkade 1080’de (Ni-
san 1670) vefatýna kadar devam etti. Be-
þiktaþ Mevlevîhânesi’ne defnedilen Yûsuf
Dede’nin yerine Eyyûbî Mehmed Memiþ
Dede postniþinliðe tayin edildi. Nazîm’in
onun ölümüne düþürdüðü tarih beyti þöy-
ledir: “Dedi Nîl-i siriþke gark olup Ya‘kub-i
dil târîh / Azîz-i tekye-i Mýsr-ý Hudâ ola De-
de Yûsuf” (1080). Fennî de, “Fenni’yâ gûþ
idicek fevtini dedim târîh / Oldu Yûsuf De-
de’miz Mýsr-ý naîm içre azîz” beytiyle tarih
düþürmüþtür.

Ýyi seviyede Arapça ve Farsça bilen Yûsuf
Dede, Safâî’ye göre Me¦nevî’ye nazîre ola-
rak 120.000 beyit yazmýþtýr. Hz. Peygam-
ber’in mûcizelerinin konu edildiði 10.000
beyitlik Rav²atü’n-nûr adlý Farsça bir eseri
de vardýr. Ayrýca Ýsmâil Ankaravî’nin Mec-
mûatü’l-letâif adlý Me¦nevî þerhinin ba-
zý kýsýmlarýný özetleyerek el-Menhecü’l-
šavî li-¹ullâbi’l-Me¦nevî adýyla Arapça’-
ya çevirmiþtir (Kahire 1289). Bunlarýn ya-
nýnda mûsiki nazariyatýna dair Risâle-i
Edvâr’ý kaleme almýþtýr. Kaynaklarda bir
nüshasýnýn Ýstanbul Millet Kütüphanesi’n-
de kayýtlý olduðu bildirilen (nr. 713) bu eser
þu anda kütüphanede mevcut deðildir. An-
cak risâlenin Hüseyin Sadettin Arel tara-
fýndan kopye edilen 1137 (1724) tarihli bir
nüshasýnýn fotokopisi Süleyman Erguner’-
dedir; risâle Recep Uslu tarafýndan neþre-
dilmiþtir (bk. bibl.). Giriþ kýsmýnda bazý çal-
gýlarýn akortlarý hakkýnda bilgi verilen eser-
de makamlarýn oluþturulmasý ve usule dair
bilgiler verilmekte, risâle mûsiki öðreni-
minde bir hocadan ders almanýn önemi
hakkýnda bir tavsiye ile sona ermektedir.

ileri sürülmektedir (el-Fihrisü’þ-þâmil, II,
610-611). 5. el-Cevâhir ve’l-³urer fî keþ-
fi esrâri’d-Dürer. Emîr Ali b. Hüseyin’in
Dürerü’l-ferâßi²’i üzerine yazýlmýþ bir ta‘-
liktir ve et-Ta£lîšu’l-vehhâc £alâ Düre-
ri’l-Emîr adýyla da bilinmektedir (Tefsîrü’¦-
¡emerâti’l-yâni£a, neþredenin giriþi, I, 19;
Abdüsselâm b. Abbas el-Vecîh, s. 1173). 6.
er-Riyâ²ü’¾-¾âhire ve’l-cevâhirü’n-nâ-
¾ýre fî keþfi’t-Te×kireti’l-fâÅire. Hasan b.
Muhammed en-Nahvî’ye ait eserin hâþiye-
sidir (el-Fihrisü’þ-þâmil, IV, 514-515). Kay-
naklarda müellife et-Teysîr fi’t-tefsîr,
Burhânü’t-ta¼š¢š ve ½ýnâ£atü’t-tetš¢š ve
Mesâßilü’d-dûr fi’l-£abîd gibi eserler de
nisbet edilmektedir.
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Na‘than, bestekâr.˜ ™

Ýstanbul’da doðdu ve orada yaþadý. Kay-
naklarda kendisi hakkýnda fazla bilgi bu-
lunmamakta, hayatýnýn bir kýsmýný köle
olarak geçirdiði bilinmektedir. Bu sýrada
dönemin üstatlarýndan mûsiki eðitimi al-
masýnýn yaný sýra dinî ve edebî ilimlerde
de kendini yetiþtirdi. Daha sonra efendisi
tarafýndan âzat edilince hýfzýný tamamla-
dý, bilhassa güzel sesiyle tanýnmaya baþ-

YÛSUF DEDE EFENDÝ


