YÛSUFEFENDÝZÂDE

neminde Ayasofya Camii içindeki kütüphaneye tefsir müderrisi tayin edildi. Sarây-ý Hümâyun Kütüphanesi’ne hâfýz-ý kütüb tayin edildi ve ölünceye kadar bu görevde kaldý. Þeyhülislâm Seyyid Murtaza
Efendi’nin “imtihân-ý sânî”lerinde reîsülmümeyyizîn olan Yûsufefendizâde (Râmiz
ve Âdâb-ý Zurafâsý, s. 82) ayný zamanda
katar þeyhiydi ve yýllarca Fâtih Camii’nde
vâizlik yaptý (Sicill-i Osmânî, III, 378). Bazý
mübarek gecelerde I. Mahmud’un huzurunda vaazlar verdi. Hac görevi dýþýnda Ýstanbul’dan hiç ayrýlmadý. Hac yolculuðu sýrasýnda görüþtüðü birçok âlime kýraat ve
hadis icâzeti veren Yûsufefendizâde 26
Zilhicce 1167’de (14 Ekim 1754) 101 yaþýnda Ýstanbul’da vefat etti. Cenaze namazý
Fâtih Camii’nde kýlýndýktan sonra Topkapý civarýnda bulunan babasý ve dedesinin
kabirleri yanýna defnedildi. Abdülhalim isminde bir oðlunun olduðu bilinmekte (Tobay, s. 70), 1217’de (1802-1803) vefat eden
Yûsufefendizâde Ahmed Efendi de onun
soyundan gelmektedir (Sicill-i Osmânî, III,
379). Müstakimzâde’ye göre dilinde hafif
tutukluk bulunan (Tuhfe, s. 282) ve özellikle kýraat, tefsir, hadis ilimlerinde meþhur olan Yûsufefendizâde sülüs ve nesih
hatlarýnda iyi bir hattat, Arapça, Farsça ve
Türkçe nesir ve nazýmda önde gelen isimlerdendi. Bazý þiirleri Râmiz’in Âdâb-ý Zurefâ’sýnda yer almaktadýr.
Eserleri. 1. Necâ¼u’l-šårî li-Øa¼î¼i’lBuÅârî. Sarayda Øa¼î¼-i BuÅârî okutmakla görevlendirildiði zaman telifine baþladýðý, Aynî’nin £Umdetü’l-šårî ve Ýbn Hacer el-Askalânî’nin Fet¼u’l-bârî’si esas alýnarak yazýlmýþ otuz ciltlik bir þerhtir. Telifi kýrk yýl süren eser 21 Rebîülâhir 1163’te
(30 Mart 1750) tamamlanmýþ ve I. Mahmud’a takdim edilmiþtir. Müellif, Sarây-ý
Hümâyun Kütüphanesi’nde yýllarca okuttuðu eserin kendi hattýyla olan nüshasýný
Fâtih Camii Kütüphanesi’ne vakfetmiþtir.
Ömer Nasuhi Bilmen’in, “Þimdiye kadar
(1974) tabedilmemiþ olmasý teessüfe þayandýr” dediði eser (Büyük Tefsir Tarihi, II,
720) hâlâ yazma halindedir (Süleymaniye
Ktp., Fâtih, nr. 844-873 [müellif hattý], Ayasofya, nr. 685 [müellif hattý], Hasan Hüsnü Paþa, nr. 229, Hacý Mahmud Efendi, nr.
456/1, 456/2, Hamidiye, nr. 267-275, 279284, Serez, nr. 467-487, Yahyâ Tevfik, nr.
55-64; Beyazýt Devlet Ktp., Veliyyüddin
Efendi, nr. 627-628, 630-632; Nuruosmaniye Ktp., nr. 894-922, 923-932; TSMK, III.
Ahmed, nr. 384; Halil Hamîd Paþa Ktp.,
nr. 1667). 2. £Ýnâyetü’l-meliki’l-mün£im
li-þer¼i Øa¼î¼i Müslim. 14 Cemâziyelâhir
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1163’te (21 Mayýs 1750) yazýlmaya baþlanan eser müellifin vefatý üzerine yarým kalmýþtýr (Nuruosmaniye Ktp., nr. 1042-1043;
Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 381382, Hamidiye, nr. 343-345, Lâleli, nr. 560561; Hacý Selim Aða Ktp., nr. 205; TSMK,
Medine, nr. 245-246; Vahîd Paþa Ktp., nr.
1068). 3. el-Ýßtilâf fî vücûhi’l-iÅtilâf. Kýrâat-i aþereye dair bir eserdir (Ýstanbul
1290, 1298, 1311, 1312; Kahire 1344/1925).
4. Tu¼fetü’¹-¹alebe fî beyâni meddâti
¹arîši’¹-ªayyibe (Risâle fî beyâni merâtibi’l-med fî šýrâßâti’l-eßimmeti’l-£aþere).

Eserde on kýraat imamýnýn medle ilgili rivayetleri ayrý ayrý ele alýnmýþtýr (Ýstanbul
1290, 1342). Müellifin Risâletü’l-meddât
adlý bir çalýþmasý daha vardýr (nþr. Ýbrâhim
Muhammed Cermî, Amman 1420/2000).
5. Risâle fî ¼ükmi (reddi)’l-šýrâße bi’lšýrâßâti’þ-þevâ×. Yûsufefendizâde, kendi
döneminde þâz kýraatlerin Kur’an’ýn birer
parçasýymýþ gibi yaygýn biçimde okutulmasýna karþý bu risâleyi kaleme almýþtýr
(bk. bibl.). 6. Risâletü’r-reddiyye fi’ŠŠâd. Saçaklýzâde Mehmed Efendi’nin Risâle fî keyfiyyeti edâßi’Š-Šâd adlý eserine (DÝA, XXXV, 369) reddiyedir (Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 68, 5328; Hamidiye,
nr. 1261). Eser, bazý kaynaklarda (Risâle fî
¼ükmi’l-šýrâße, neþredenin giriþi, s. 14) müellifin Risâle fî ¼arfi’Š-Šâdi’½-½a¼î¼a’sý
ile (Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 68, 5328,
Hamidiye, nr. 1261, Ýbrâhim Efendi, nr. 32,
Ýzmir, nr. 788; Ýzmir Millî Ktp., nr. 966; MÜ
Ýlâhiyat Fakültesi Ktp., Üsküdarlý, nr. 64)
ayný eser gibi gösterilmiþse de bunlar farklý risâlelerdir. 7. ¥âþiye £alâ Envâri’t-tenzîl ve esrâri’t-teßvîl. Beyzâvî tefsirinden
Bakara sûresinin ilk on âyetinin hâþiyesidir (Süleymaniye Ktp., Servili, nr. 22). 8.
¥âþiye £alâ ¥âþiyeti’l-ƒayâlî. Teftâzânî’nin Þer¼u’l-£Ašåßidi’n-Nesefiyye’si üzerine Hayâlî tarafýndan yapýlan hâþiyenin
hâþiyesidir (Süleymaniye Ktp., Âþir Efendi, nr. 188, Fâtih, nr. 2970; Hacý Selim Aða
Ktp., Hacý Selim Aða, nr. 591). 9. ¥âþiye
£alâ Þer¼i Hidâyeti’l-¼ikme ma£a ¼avâþi’l-Lârî. Esîrüddin el-Ebherî’nin Hidâyetü’l-¼ikme’si için Kadî Mîr Meybüdî’nin
kaleme aldýðý þerhe Muslihuddin el-Lârî
tarafýndan yazýlan hâþiyenin hâþiyesidir
(Süleymaniye Ktp., Giresun, nr. 70, 3542).
Müellifin ayrýca Risâle fî ta¼š¢ši ba£²i
vücûhi’l-šýrâßâti’l-me×kûre fi’þ-Þâ¹ýbiyye (Hacý Selim Aða Ktp., Hacý Selim Aða,
nr. 4-5), el-Mi£râciyye (Millet Ktp., Ali
Emîrî Efendi, nr. 222), ¥âþiye £alâ ¥âþiyeti Ebi’l-Fet¼ li-Þer¼i’l-¥anefî £alâ
Âdâbi’l-£AŠudiyye (Süleymaniye Ktp.,
Hamidiye, nr. 1257; Hasan Hüsnü Paþa, nr.

1476; Lâleli, nr. 2947) ve ¥âþiye alâ ¥âþiyeti Æara Dâvûd (Köprülü Ktp., Mehmed
Âsým Bey, nr. 290-291) gibi eserleri vardýr.
Ahmet Tobay, Yûsufefendizâde’nin hadisçiliðine dair bir doktora tezi hazýrlamýþtýr
(bk. bibl.).
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676 (1277) yýlýnda Kahire’de doðdu. Ýbnü’þ-Þeyh Yahyâ olarak da tanýnýr. Orduda “mukaddemü’l-halkati’l-mansûre” unvanýyla görev yaptý. Ýlk defa, Memlükler’in
Moðollar karþýsýnda yenildiði Vâdilhâzindâr
savaþýna katýldý (699/1300). 725’te (1325)
Yemen seferine iþtirak etti ve gösterdiði
baþarýdan dolayý Emîr Rükneddin Baybars
el-Hâcib tarafýndan Memlük kuvvetleri þehre girmeden önce anlaþma yapmak üzere
Taiz þehrine gönderildi. Onun katýldýðý son
askerî harekât 737-738’de (1337) Ermeniler’e karþý gerçekleþtirilen seferdir. Yûsufî Kahire’de vefat etti. Kültürlü, mürüvvet ve asabiyet sahibi bir kiþi olduðu anlaþýlan Yûsufî hem ulemâdan hem askerî
sýnýftan üst düzey insanlarla yakýnlýk kurmuþ ve dostluklar geliþtirmiþtir. Güzel üslûbu ve kullandýðý edebî sanatlarla tanýnýr. Makrîzî, Bedreddin el-Aynî ve Ýbn Taðrîberdî gibi tarihçiler eserlerini yazarken
güvenilir bulduklarý Yûsufî’den faydalanmýþlardýr. Asker ve bürokratlara olan yakýnlýðý sayesinde devrindeki olaylar hakkýn-

YÛÞA‘

da ayrýntýlý bilgi verir. Bunda diðer tarihçilerin ulaþamadýðý belgelere, özel mâlûmata kolaylýkla ulaþmasýnýn önemli rolü
vardýr.
Eserleri. 1. Nüzhetü’n-nâ¾ýr fî sîreti’l-

Meliki’n-Nâ½ýr. Câmi£u sîreti’n-Nâ½ýr
Mu¼ammed b. Æalavun, es-Sîretü’nNâ½ýriyye ve TârîÅu Mûsâ b. Mu¼ammed el-Yûsufî adlarýyla da anýlýr. el-Melikü’l-Mansûr Kalavun devriyle (1279-1290)
baþlayan ve Sultan Hasan b. Muhammed
b. Kalavun’un ikinci saltanatýna kadar (755/
1354) gelen bir Memlük tarihidir. On beþ
ciltlik eserin sadece küçük bir bölümü günümüze ulaþmýþ olup bu da uzun yýllar Ýbn
Fazlullah el-Ömerî’nin Mesâlikü’l-eb½âr
fî memâliki’l-em½âr adlý eserinin içinde
onun bir parçasý gibi kalmýþtýr. Nihayet Josef Horovitz, Franz Rosenthal, Ulrich Wilhelm Haarmann ve Donald P. Little’in çalýþmalarý sonucunda Süleymaniye Kütüphanesi’nde (Ayasofya, nr. 3434) mevcut Mesâlikü’l-eb½âr’ýn 22. cildi içerisinde 733738 (1332-1338) yýllarýný ihtiva eden kýsmýn yazý ve muhteva bakýmýndan farklýlýk
arzettiði görülmüþ ve Yûsufî’nin Nüzhetü’n-nâ¾ýr’ýna ait olduðu tesbit edilen
bu bölüm Ahmed Hutayt tarafýndan yayýmlanmýþtýr (Beyrut 1406/1986). Yûsufî,
Memlük döneminde görülen tarih yazýcýlýðý üslûbunu takip ederek hadiseleri kronolojik sýrayla anlattýktan sonra o yýllar içinde vefat edenlerin biyografisine de yer vermektedir. Ancak zaman zaman sebeplerini de zikrettiði hadiseleri arka arkaya yazabilmek için kronolojiyi gözetmeden anlattýðý bölümler de vardýr. Eserin kaynaklarý arasýnda müellifin þahsî müþahedeleri önemli bir yer tutar. Yûsufî bu müþahedelerini, “O gün orada ben de vardým; biz
de onun yanýnda bulunuyorduk; olay benim de orada bulunduðum sýrada meydana geldi” gibi cümlelerle ifade eder. Ýkinci kaynaðý ise þifahî rivayetlerdir. Yûsufî
arkadaþlarý ve tanýdýklarýndan duyduðu rivayetleri aynen nakleder. Önemli devlet
adamlarý, büyük kumandanlar, kadýlar ve
âlimlerden aktardýðý bu rivayetlerin sahibini bazan ismen zikreder bazan da rivayet-

leri “güvenilir kiþilerin bana anlattýðýna göre” sözüyle kaydeder. Bu arada haberlerin
kaynaðýný zikretmediði yerler de vardýr. Secili bir üslûp benimseyen müellif zaman
zaman gramer hatalarý yapar. Bazan Ârâmîce, Türkçe ve Farsça kelimeler kullanýr.
Eserin en önemli yanlarýndan biri de diðer kaynaklarda yer almayan yazýþmalara, tevký‘ ve menþurlara yer verilmesidir.
Dönemin tarihçileri Yûsufî’nin bu eserini
takdir etmiþ, el-Melikü’n-Nâsýr dönemi için
temel kaynak olarak kullanmýþ ve bazý bilgileri aynen eserlerine aktarmýþlardýr. Özellikle Makrîzî, Ýbn Hacer el-Askalânî ve Bedreddin el-Aynî eserlerinde Nüzhetü’n-nâ¾ýr’dan alýntýlar yapmýþtýr. Eserin bazý eksik kýsýmlarý alýntýlar sayesinde tesbit edilebilmektedir. 2. Keþfü’l-kürûb fî ma£rifeti’l-¼urûb. Genellikle savaþ sanatý ve
orduyla ilgili olan eser on bölümden meydana gelmektedir. Eserde savaþa baþlama, savaþý sonlandýrma, sultanýn korunmasý, takviye usulü, askere alma, askerlerde bulunmasý gereken özellikler, atlar,
muhasara ve hücumlarla ilgili hususlar anlatýlmaktadýr. Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye’de
kayýtlý olan eser (nr. 210) Memlük döneminde kaleme alýnan harp sanatý ve atçýlýkla (fürûsiyye) ilgili önemli çalýþmalardan
biridir. Yûsufî ayrýca Ýbn Seyyidünnâs’ýn
Hz. Peygamber’le ashabýnýn methine dair
yazdýklarýný ihtisar ettiðini söyler (Nüzhetü’n-nâ¾ýr, neþredenin giriþi, s. 52).
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Yûþa‘ (Yeþu) kelimesinin Ýbrânîce aslý,
“Tanrý kurtuluþtur” veya “Tanrý kurtarýr”
anlamýna gelen Yehoþua’dýr (Yeoþua). Tevrat’a göre aslý Hoþea olan bu isim (Sayýlar, 13/8; Tesniye, 32/44) Mûsâ tarafýndan
Yehoþua olarak deðiþtirilmiþ (Sayýlar, 13/
16), zamanla Yeþua biçiminde kýsaltýlmýþ
(Catholicisme, VI, 1034), Arapça’ya da Yûþa‘ diye geçmiþtir (Cevâlîký,s. 644). Yeþu, Ýsrâiloðullarý’nýn on iki kabilesinden biri olan ve Yûsuf’un oðlu Efraim’in adýný taþýyan kabilenin lideri (Sayýlar, 13/8) Eliþama’nýn oðlu Nûn’un oðludur (I. Tarihler,
7/26-27). Önceleri Mûsâ’nýn yardýmcýlýðýný
yapmýþ, ondan sonra da Ýsrâiloðullarý’nýn
baþýna geçmiþtir. Tevrat ondan “Mûsâ’nýn
hizmetçisi, genç adam” diye bahseder (Çýkýþ, 33/11).
Yeþu ilk defa, Mûsâ önderliðinde Ýsrâiloðullarý’nýn Mýsýr’dan çýkýþýný takiben Sin
çölündeki Refidim’e gelmeleri sýrasýnda
tarih sahnesine çýkar. Refidim’de Ýsrâiloðullarý ile savaþan Amalek’e (Amâlika) karþý Mûsâ, Yeþu’yu görevlendirmiþ ve Yeþu
Amalek’i yenmiþtir (Çýkýþ, 17/8-14). Tevrat’ta daha sonra Yeþu sýk sýk Mûsâ ile
beraber zikredilir. Ýsrâiloðullarý altýndan buzaðý yaparak ona taptýklarý sýrada Yeþu,
Mûsâ ile birlikte Sînâ daðýndadýr ve daðdan beraber dönerler (Çýkýþ, 24/13; 32/17).
Yeþu toplanma çadýrýnýn (Ohel, Miþkan)
güvenliðinden sorumludur; Mûsâ ile birlikte çadýra girer, Mûsâ çadýrdan ayrýlsa
da o çadýrý terketmez (Çýkýþ, 33/11). Arz-ý
mev‘ûda keþif için gönderilen ve her kabileden birer kiþi seçilerek oluþturulan topluluk arasýnda Efraim kabilesini temsilen
kýrk yaþýndaki Yeþu da vardýr. Yeþu, Yahuda soyunun (sýbt) temsilcisi Yefunne oðlu Kaleb ile birlikte bu topraklara girmeleri için Ýsrâiloðullarý’ný ikna etmeye çalýþýr
(Sayýlar, 14/6-9; Yeþu, 14/7). Ancak arz-ý
mev‘ûda girmesine dair ilâhî emre karþý
çýkan kavmi tarafýndan taþlanýr; daha sonra da vebaya yakalanýr, bu hastalýktan ilâhî inâyetle kurtulur, imaný ve baðlýlýðý sayesinde arz-ý mev‘ûda girmekle mükâfatlandýrýlýr. Ýsrâiloðullarý’ndan Nûn oðlu Yeþu ve Yefunne oðlu Kaleb dýþýndakilerle yirmi yaþýnda ve daha yukarý yaþlarda bulunanlar oraya giremez (Sayýlar, 14/10, 30,
38).
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