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YÛSUF DEDE EFENDÝ

– —
YÛSUF EFENDÝ, Ýmam

(ö. 1057/1647)

Ýmâm-ý sultânî, þair ve bestekâr.˜ ™

994 (1586) yýlýnda Þam’da doðdu. Þâmî
Yûsuf olarak da anýlýr. Dedesinin hatiplik
yaptýðý Sukayfe Camii’ne nisbetle Sukayfî
diye de tanýnýr. Þeceresi Yûsuf b. Ebü’l-
Feth b. Mansûr b. Abdurrahman’dýr. Þam’-
daki Ümeyye Camii’nde dersiâm Hasan Bû-
rînî’den çeþitli ilimleri tahsil edip Halvetiy-
ye-Cemâliyye’den Assâliyye’nin kurucusu
Ahmed b. Ali el-Assâlî’ye intisap etti ve on-
dan tasavvuf terbiyesi aldý. Þam’da Sul-
tan Selim (Selimiye) Camii’nde bir süre ha-
tiplik yaptýktan sonra gittiði Ýstanbul’da
sesinin güzelliði ve Kur’an okuyuþundaki
zarafetiyle tanýndý. II. Osman onu kendi-
sine imam tayin etti. 1031 (1622) yýlýnda
II. Osman’ýn öldürülmesinin ardýndan Þam’a
dönerek Sultan Selim Camii’nde imamlýk
yapmaya baþladý. Ayrýca Selimiye Medre-
sesi’nde ders verdi. 1044’te (1634) Evli-
yâzâde Mehmed Efendi’nin hastalanma-
sý üzerine IV. Murad’ýn hünkâr imamlýðýna
tayin edildi. Daha sonra kendisine Miha-
liç ve Kirmasti kazalarý arpalýk olarak ve-
rildi. IV. Murad’ýn Revan ve Baðdat sefer-
lerine katýlan Yûsuf Efendi padiþahýn ölü-
mü sýrasýnda baþýnda Kur’an okudu. Þev-
val 1049’da (Þubat 1640) Sultan Ýbrâhim’in
tahta geçmesinin ardýndan imamlýk göre-
vinden azledildiyse de Safer 1056’da (Mart-
Nisan 1646) tekrar ayný göreve getirildi.
Þehzade Mehmed’le (IV.) kardeþleri Þeh-
zade Süleyman (II.), Þehzade Ahmed (II.)
ve Þehzade Selim’e hocalýk yaptý. Þehza-
de hocasý olduðundan kendisine Rumeli
kazaskerliði pâyesi verildi. Þehzade Meh-
med’in padiþahlýðýndan 16 ay önce Safer
1057’de (Mart 1647) vefat etti ve Karaca-
ahmet Tekkesi yakýnlarýna defnedildi. Þair
Sâdî Efendi onun oðludur.

Evliya Çelebi, Yûsuf Efendi’nin kendisi-
ne hocalýk yaptýðýný ve kýrâat-i seb‘ayý Yâ-
sîn-i þerif’e kadar ondan okuduðunu be-
lirtir; ayrýca Þehzade Mehmed’in doðumu-
nu anlatýrken Yûsuf Efendi’den de söz
eder. Buna göre Sultan Ýbrâhim, Mehmed
doðmadan önce, bir erkek evlâdý olursa
doðduðu gün ilk defa gördüðü kimsenin
adýný oðluna vereceðini söyler. Yûsuf Efen-
di sabah namazýna geldiði sýrada Meh-
med’in doðumu müjdelenince Sultan Ýb-
râhim þehzadenin ismini Yûsuf koyduðunu
belirtir ve çocuðun kulaðýna Yûsuf Efen-
di ezan okur. Ancak yedi saat sonra pa-
diþaha Yûsuf’un kul ismi olduðu söylenin-
ce þehzadeye Mehmed adý verilir. Yûsuf

Efendi, Kadî Ýyâz’ýn eþ-Þifâß adlý eserini ve
Muhibbüddin el-Ulvânî’nin el-Man¾ûme-
tü’l-Mu¼ibbiyye’sini (Þer¼u £Umdeti’l-
¼ükkâm) þerhetmiþtir. Arapça þiirler
yazan Yûsuf Efendi bunlardan birkaçýný
bestelemiþtir. Yakýn dostu Þehâbeddin el-
Hafâcî bu þiirlerin bir kýsmýný biyografi-
sinde kaydetmekte (ƒabâya’z-zevâyâ,
s. 233-247; ayrýca bk. Muhibbî, IV, 495-
499), Brockelmann da onun bir kasidesi-
ne ait yazmanýn mevcudiyetini haber ver-
mektedir (GAL, II, 355). Yûsuf Efendi’nin,
“Rabbi salli ale’t-tihâmî” mýsraýyla baþla-
yan çârgâh, “Ve’ktidâî li’n-nebiyyi’l-hâdî”
mýsraýyla baþlayan dügâh-hüseynî ma-
kamýndaki tesbihlerini Sadettin Nüzhet
Ergun eserinde kaydetmiþ, ancak bunla-
rýn notalarý günümüze ulaþmamýþtýr.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Þehâbeddin el-Hafâcî, ƒabâya’z-zevâyâ fîmâ
fi’r-ricâl mine’l-bešåyâ (nþr. Mehmet Mesut Er-
gin), Ankara 2008, s. 232-247; Evliya Çelebi, Se-
yahatnâme (nþr. Orhan Þaik Gökyay), Ýstanbul
1996, I, 114; a.e. (Daðlý), VI, 81; Muhibbî, ƒulâ-
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ÿMehmet Nuri Uygun

– —
YÛSUF EMÎRÎ
(ö. 837/1433)

XV. yüzyýl Çaðatay þairlerinden
(bk. ÇAÐATAY EDEBÝYATI).˜ ™

– —
YÛSUF HAKÎKÎ

(ö. 893/1488)

Mutasavvýf þair.˜ ™

Somuncu Baba olarak bilinen mutasav-
výf Þeyh Hamîd-i Velî’nin oðludur. Kaynak-
larda Baba Yûsuf, Yûsuf Hakîkî Baba, Ba-
ba Yûsuf Hakîkî, Þeyh Yûsuf, halk arasýnda
Hakîkî Baba ve Gül Baba diye anýlýr. Ne za-
man doðduðu bilinmemektedir. Muhab-
betnâme adlý eserinin müstensihi, kitabý
894’te (1489) müellifin ölümünden bir yýl
sonra istinsah ettiðini bildirdiðine göre 893
(1488) yýlýnda ölmüþ olmalýdýr. Tasavvuf yo-
lunda temel bilgileri kuvvetli bir ihtimalle
babasýndan alan Yûsuf’un tahsiliyle ilgili

Evliya Çelebi, gençliðinde Enderun’da ar-
kadaþlýk yaptýðý Yûsuf Dede’nin ney üf-
lemedeki maharetini anlatýrken kendisi-
ni dinleyenlerin mutlaka aðladýðýný söyler,
çeng sazýndaki üstün icrasýndan da övgü
ile bahseder. Ayrýca Yûsuf Dede’nin sert
mizaçlý olduðunu kaydeden Evliya Çelebi,
onun Me¦nevî dersi verirken mânevî coþ-
kuya kapýlarak birkaç defa kürsüden der-
viþlerin üzerine atladýðýný, bu durumda iken
çok hýzlý semâ yaptýðýný, âdeta kaþý, gözü
ve yüzünün görünmez hale geldiðini de
belirtir. Yûsuf Dede’nin Konya Dergâhý, Ýs-
tanbul mevlevîhâneleri ve devlet kademe-
leri arasýndaki irtibatý saðlayan önemli gö-
revler aldýðý belgelerden anlaþýlmaktadýr.
Onun “Feryâd-ý Yûsuf” adlý hüseynî maka-
mýnda ve düyek usulündeki peþrevinin no-
tasý Dimitrius Kantemir’in Kitâbü Ýlmi’l-
mûsikî adlý eserinde kaydedilmiþ ve Yalçýn
Tura tarafýndan günümüz notasýna çevri-
lerek yayýmlanmýþtýr (bk. bibl.).

BÝBLÝYOGRAFYA :

Evliya Çelebi, Seyahatnâme (Daðlý), I, 343;
Kantemiroðlu, Kitâbü Ýlmi’l-mûsikî alâ vechi’l-
hurûfât: Mûsikîyi Harflerle Tesbît ve Ýcrâ Ýlmi-
nin Kitabý (nþr. Yalçýn Tura), Ýstanbul 2001, II,
373; Mustafa Safâyî Efendi, Tezkire, Süleymani-
ye Ktp., Esad Efendi, nr. 2549, vr. 341b; Nazîm,
Dîvân (nþr. Mehmed Nâil), Ýstanbul 1257, s. 493-
494; Þeyhî, Vekåyiu’l-fuzalâ, I, 567-568; Ebûis-
hakzâde Esad Efendi, Atrabü’l-âsâr, ÝÜ Ktp., TY,
nr. 6204, vr. 21a; Esrâr Dede, Tezkire-i Þuarâ-yý
Mevleviyye (haz. Ýlhan Genç), Ankara 2000, s.
531; Osmanlý Müellifleri, I, 201; Sadettin Nüzhet
Ergun, Türk Musikisi Antolojisi, Ýstanbul 1942,
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ÿMehmet Nuri Uygun

– —
YÛSUF b. EBÜ’s-SÂC
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Ebü’l-Kåsým Yûsuf b. Ebi’s-Sâc
Dîvdâd b. Yûsuf Dîvdest

(ö. 315/927)

Azerbaycan’da
hüküm süren

Sâcoðullarý hükümdarý
(901-927)

(bk. SÂCOÐULLARI).
˜ ™

– —
YÛSUF EFENDÝ, Ahîzâde

(bk. AHÎZÂDE YÛSUF EFENDÝ).
˜ ™
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kara 2009) ve divandan seçmeleri yayým-
lamýþtýr (Ankara 2011). 2. Muhabbetnâ-
me. Mesnevi tarzýnda yazýlmýþ 3696 be-
yitten oluþan tasavvufî bir eserdir. Ýki nüs-
hasý bulunan (Manisa Murâdiye Ktp., nr.
1296; Konya Ýl Halk Ktp., Uzluk, nr. 6968)
eser üzerinde Ali Çavuþoðlu doktora ça-
lýþmasý yapmýþ (Yusuf-ý Hakîkî’nin Ma-
habbetnâme Adlý Eserinin Tenkitli Metni
ve Ýncelemesi, 2002, Erciyes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü) ve ardýndan
eseri neþretmiþtir (Ankara 2009). 3. Me-
tâliu’l-îmân. Bazýlarýna göre Sadreddin
Konevî’nin, bazýlarýna göre ise Ahî Evran di-
ye bilinen Kýrþehirli Þeyh Nasîrüddin Mah-
mûd’un ayný adlý risâlesinin tercümesidir
(Süleymaniye Ktp., Hacý Mahmud Efendi,
nr. 2574). Sadeleþtirilmiþ metni Ali Çavu-
þoðlu tarafýndan yayýmlanmýþtýr (Tasavvuf
Risalesi ve Metâliu’l-Ýmân, Ankara 2004).
Bu eserin bulunduðu yazmada yer alan
tasavvufa dair üç risâlenin de Yûsuf Ha-
kîkî’ye ait olmasý kuvvetle muhtemeldir.
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ÿErdoðan Boz

– —
YÛSUF HAS HÂCÝB

(V./XI. yüzyýl)

Türk edebiyatýnýn en eski eserlerinden
Kutadgu Bilig’in müellifi

(bk. KUTADGU BÝLÝG).
˜ ™
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YÛSUF b. HASAN
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Ebü’l-Mehâsin Mevlây Yûsuf
b. Mevlây Hasen b. Mevlây Muhammed

(1880-1927)

Fas Filâlî hükümdarý
(1912-1927).˜ ™

Miknâs’ta doðdu. Mevlây I. Hasan’ýn oð-
lu olup annesi Âmine Çerkez veya Türk
asýllýdýr. Sarayda özel hocalarýn gözetimin-
de yetiþti. Aðýr baþlý, dindar, zeki ve kibar
bir kiþiliðe sahipti. Mevlây Abdülhafîz el-
Alevî’nin (el-Filâlî) çok sayýdaki erkek kar-
deþinin en küçüðü olduðundan idarî ve
siyasî alanda gerekli eðitimi almamýþ, bu
sebeple saltanat beklentisi içine girme-

miþtir. Fransýzlar ve Ýspanyollar karþýsýn-
da çaresiz duruma düþen Sultan Abdül-
hafîz, 30 Mart 1912 tarihinde Fransa’nýn
ülkesi üzerindeki himaye antlaþmasýný im-
zalamak zorunda kalmýþtý. Bu antlaþmay-
la askerî, idarî, siyasî ve iktisadî bütün
yetkiler Fransa genel valisi Hubert Lyautey
tarafýndan temsil edilen himaye idaresi-
ne verilmiþti. Genel vali, düzeni korumak
ve ticaret güvenliðini saðlamak amacýyla
gerekli gördüðünde sultaný önceden bilgi-
lendirerek Fas topraklarýnda askerî ope-
rasyonlar yapabilecekti. Sultanýn yasama,
yürütme ve yargý konusundaki yetkisi ge-
nel valinin hazýrlattýðý, “zahîr” adý verilen
kararnâmeleri imzalamaktan ibaretti. Bu
kararnâmeleri geri çevirme yetkisi bulun-
madýðý gibi memurlarýn tayininde de gö-
rüþü alýnmadan hazýrlanan listeleri onay-
lýyordu. Bununla birlikte sultanýn gelenek-
sel saygýnlýðý ve dinî liderliði korundu, özel-
likle vakýflar gibi dinî kurumlarýn yönetimi
kendisine býrakýldý.

Sultan Abdülhafîz’in teslimiyetçi politi-
kasýna karþý çýkan askerlerin Fas þehrinde
baþlattýklarý ayaklanmayý bastýran Fran-
sýzlar, kýsa bir süre sonra iþlerini zorlaþ-
týran Abdülhafîz’i tahttan indirip kolayca
kontrol altýnda tutabileceklerini düþündük-
leri kardeþi Mevlây Yûsuf’u sultan ilân et-
tiler (13 Aðustos 1912); ulemânýn da ona
biat etmesini saðladýlar. Böylece Mevlây
Yûsuf himaye idaresinin baþa geçirdiði ilk
Filâlî sultaný oldu. Yûsuf’un 1927 yýlýnýn son-
larýna kadar devam eden saltanatý Fas’ýn
siyasal baðýmsýzlýðýný ve toprak bütünlü-
ðünü kaybettiði bir dönem olarak tarihe
geçti. Tahta çýkarýlmasýnýn hemen ardýn-
dan 27 Eylül 1912’de Fransa ile Ýspanya
arasýnda sultana danýþýlmadan imzalanan
bir antlaþmayla Ýspanya’nýn nüfuzundaki
kuzey sahilleri Ýspanyol himaye bölgesi ilân
edildi. Tanca þehri ve civarýna da milletle-
rarasý bir statü getirildi. Burada hükümet
(mahzen) herhangi bir yetkisi bulunma-
yan tek bir görevli tarafýndan temsil edi-
liyordu.

Mevlây Yûsuf’a biat edilmesinden itiba-
ren önceki direniþ hareketleri devam et-
tiði gibi baþta Sûs olmak üzere birçok böl-
gede merkezî yönetime karþý yeni direniþ
hareketleri ortaya çýktý. Daðlýk bölgeler-
deki bazý kabileler istiklâllerini ilân ettiler.
Güney Fas’ta Sûs bölgesinde Tiznît’te ayak-
lanan dinî lider Ahmed Hibetullah (el-Hî-
be) b. Mâülayneyn, Merakeþ’i ele geçirdiy-
se de (18 Aðustos 1912) 6 Eylül’de Fran-
sýzlar’a yenilerek Tiznît’e geri çekilmek zo-
runda kaldý ve 1919’da ölünceye kadar di-
reniþini burada sürdürdü, daha sonra da

olarak Evliya Çelebi, onun Hacý Bayram-ý
Velî’nin talebesi olduðunu, seyrüsülûkünü
Ankara’da þeyhinin yanýnda tamamladý-
ðýný ve Aksaray’da Bayramiyye tarikatýnýn
öncüsü kabul edildiðini belirtir. Bursalý Meh-
med Tâhir ise Yûsuf’un babasýyla beraber
bir süre Bursa’da kaldýðýný, daha sonra
Aksaray’a gittiðini söyler. Hayatýnýn geri
kalan kýsmýný Aksaray’da þeyhlik yaparak
geçiren Yûsuf Hakîkî’nin türbesi Aksaray’-
da Þeyh Hamîd mahallesindedir. Ayný ma-
hallede babasý adýna bir cami ve hankah
bulunmaktadýr. Yûsuf Hakîkî, Fâtih Sultan
Mehmed zamanýnda Melik Mahmud Gazi
hankahýnýn baþýndaydý. Aksaray, Osmanlý-
lar tarafýndan fethedildiðinde (881/1476)
yine bu hankahýn þeyhiydi. II. Bayezid adý-
na 906 (1500-1501) yýlýnda Aksaray vakýf-
larýnýn tesbit edildiði defterde Yûsuf Ha-
kîkî’nin Evhadüddin ve Þeyh Safiyyüddin
adlarýnda iki oðlu olduðu kaydedilmiþ ve
evlâtlarýna vakfettiði yerler ayrýntýlý biçim-
de anlatýlmýþtýr. III. Murad adýna düzen-
lenen 992 (1584) tarihli defterde de Þeyh
Hamîd mahallesi nüfusu yazýlýrken bura-
da mevcut on beþ mükellef erkeðin Þeyh
Hamîd-i Velî’nin torunlarý olduðu babala-
rýnýn adýyla birlikte gösterilmiþtir.

Eserleri. 1. Divan (Hakîkînâme). Mü-
nâcât ve tevhidle baþlayýp çeþitli baþlýk-
lar altýnda tasavvuf neþvelerini terennüm
eden manzumelerle devam etmektedir.
Eserin içeriðinden müellifin asýl amacýnýn
tasavvuf yoluna girenlere öðüt vermek ol-
duðu anlaþýlmaktadýr. 500’ü aþkýn manzu-
meden meydana gelen eserin iki nüshasý
bilinmektedir (Sadi Somuncuoðlu nüsha-
sý, Konya Mevlânâ Müzesi Ktp., nr. 2430).
Erdoðan Boz divanýn ilk 100 varaðý üze-
rinde doktora çalýþmasý yapmýþ (Hakîkî Di-
vaný, Dil Ýncelemesi: Kýsmî Çeviriyazýlý Me-
tin, Dizin, 1996, Ýnönü Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü), daha sonra ta-
mamýný (Yûsuf Hakîkî Baba Divaný, An-

YÛSUF b. HASAN

Yûsuf Hakîkî’nin Aksaray’da bulunan türbesindeki sanduka-

sý


