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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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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-
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