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YUSUF ZÂHÝR EFENDÝ

ma sı, İstanbul1996,IV,381;Hü se yin Kurt, Ha-

sî rî zâde Meh med Elif Efen di’ nin Ha ya tı Eser le ri 
ve Ta sav vufî Gö rüş le ri (dok to ra te zi, 2003), AÜ 

SosyalBilimlerEnstitüsü,s.5556;M. Ma sum Şen burç, Os man lı Mü el lif le rin den Yûsuf Zâ hir 
Efen di ve Usûl-i Ha dîs’e Dâir Ese ri (yük sek li

sans te zi, 2004),MÜSosyalBilimlerEnstitüsü,
s.894;Hür Mah mut Yü cer, Şeyh Sa‘ded din 
Cebâvî ve Sa‘dîlik, İstanbul2010,s.215216;a.mlf., “Sa‘diy ye”, Tür ki ye’de Ta ri kat lar: Ta rih 
ve Kül tür (ed. Se mih Cey han),İstanbul2015,s.
249250;Mid hat Ser toğ lu, “Süt lü ce ve Üç Hat tat 
Mezarı”, Ha yat Ta rih Mec mu ası, XIII/147,İs
tanbul1977,s.13;a.mlf., “Halıcıoğlu’ndanKa
sımpaşa’ya”, a.e., XIII/148(1977),s.15;a.mlf., 
“Kasımpaşa”, a.e., XIII/149(1977),s.48;M. Ba ha Tan man, “Hasîrîzâde Tek ke si”, STY, VII(1977),s.
111115;a.mlf., “AbdüsselâmTekkesi”, DİA, I,
302303;a.mlf., “Hasîrîzâde Tek ke si”, a.e., XVI,
384;“ElifEfendi”, İst.A, IX,4518;Ni hat Aza mat, 
“Abdüsselâmiyye”, DİA, I,303304;a.mlf., “Elif 
Efendi,Hasîrîzâde”, a.e., XI,3738.

ÿMuhammedMasumŞenburç

– —YÜCEBAÞ, Ahmet Hilmi
(1915-1996)

Yazarvegazeteci.
˜ ™

Bal kan sa vaş la rın dan son ra Yu na nis tan sı nır la rı için de ka lan Türk şeh ri Dra ma’da doğ du. 1924’te ya pı lan mü ba de le de ailesiy le bir lik te Tür ki ye’ye gel di. Ede bi yat zev ki ni Te kir dağ’da or ta okul sı ra la rın da edin di. İlk şi ir le ri ve ya zı la rı Re sim li Şark ve Mu hit der gi le rin de çık tı. Bir köy de iki yıl ka dar il ko kul öğ ret men li ği yap tık tan 

me len, Zâ hir Efen di’nin ha ya tı nı ge çir diği Hasîrîzâde Der gâ hı’ nın ha remselâmlık bi na sın da 1983’te çı kan yan gın da yanmıştır.Çe şit li ga ze te ve der gi ler de ma ka le le ri ya yım la nan Yu suf Zâ hir Efen di müs ten sih kim li ğiy le de öne çık mak ta dır. İs tin sah etti ği eser ler ara sın da ba ba sı Elif Efen di’ye ait el-Bârikåt (Sü ley ma ni ye Ktp., Yaz ma 

Bağışlar,nr.2035), ed-Dür rü’l-mensûr 
min hızâne ti esrâri’n-nûr (Sü ley ma ni ye 

Ktp.,YazmaBağışlar,nr.2038), en-Neh-
cü’l-kavîm li-men erâde en yes tek¢m 
(SüleymaniyeKtp.,YazmaBağışlar,nr.
2035), ¡eme re tü’l-¼ads fî ma£ri fe ti’n-
nefs (SüleymaniyeKtp.,YazmaBağışlar,
nr. 2036), et-Tenbîh (Sü ley ma ni ye Ktp., 

YazmaBağışlar,nr.2035) bu lun mak ta dır. Fı kıh, ha dis, kelâm, fel se fe, ta sav vuf gi bi alan lar da ka le me alın mış kü çük risâle lerden, bi yog ra fik ve bib li yog ra fik not lar dan olu şan Mecmû£atü’l-fevâßid de is tin sah et ti ği önem li eser ler den dir (Sü ley ma ni ye 

Ktp.,SütlüceDergâhı,nr.82).

BİBLİYOGRAFYA:

İstanbulMüftülüğüŞer‘iyyeSicilleriArşivi,
Si cil Def te ri, nr.365,VI,288;“TCMillîEğitim
BakanlığıMüddetiHizmetCetveli”,TCEmekli
SandığıSicilleri,sicilnr.MO.097.370;TC Millî 
Eği tim Ba kan lı ğı Me mu ri yet Si cil Def te ri, sicil
nr.4633;Hü se yin Vas sâf, Se fî ne-i Ev li ya (haz. 

MehmetAkkuş–AliYılmaz),İstanbul2006,I,
459462;İb nü le min, Son Asır Türk Şa ir le ri, III,
1671;Sa dık Al bay rak, Son De vir Os man lı Ule-

Eserleri. 1. el-Muk te taf mi ne’l-âsâr 
fî il mi usûli’l-âsâr. Türk çe muh ta sar bir ha dis usu lü ki ta bı dır. Mü el lif ese rin girişinde ha dis usu lü li te ra tü rü ne ve eserin kaynak la rı na de ği nir. Ter ti bin de bü yük oranda İbn Ha cer’in Nu¼be tü’l-fiker’i esas alın mış tır. Ese rin bi ri müsved de halinde (SüleymaniyeKtp.,SütlüceDergâhı,
nr.5), di ğe ri te mi ze çe kil miş ola rak (AÜ 

İlâhiyatFakültesiKtp.,nr.7616) mü el lif hat tı iki nüs ha sı bu lun mak ta dır. Muhte va ba kı mın dan da ha zen gin olan ikin ci nüs ha Ve led Çe le bi’ye (İzbudak) tak dim edil miş, eser üze ri ne M. Ma sum Şen burç yük sek li sans te zi ha zır la mış tır (bk.bibl.). 
2. Buğ ye tü’n-neds fî ter ce me ti Se me-
re ti’l-hads. Hz. Ali’ye at fe di len, ne fis le ilgi li bir so ru ya ve ri len uzun ca ce va bın Elif Efen di ta ra fın dan ¡eme re tü’l-¼ads fî 
ma£ri fe ti’n-nefs adıy la ya pı lan şer hi nin ya rım kal mış Türk çe çe vi ri si olup mü ellif hat tı on üç say fa lık tek yaz ma nüs ha sı M. Masum Şen burç’un özel ko lek si yonun da bulun mak ta dır. Hü se yin Vassâf’ın zikret ti ği Fet hu’l-habîr fî ter ce me ti 
Hiz bi’l-kebîr, el-Kav lü’l-heşîş fî ter ce-
me ti Sa lâ tı İbn Meşîş, et-Te şev vüf alâ 
men şei’t-tasavvuf, et-Teşer rüf ale’t-
Ta ar ruf, Ter ce me-i Risâle-i Reslâni ye, 
el-Besâis fî şer hi’l-Hasâis ve İfâde ad lı eser ler ise (Se fî ne-i Ev li ya, I, 460) muh te

Yusuf Zâhir Efendi’nin Buğ ye tü’n-neds fî ter ce me ti Se-
mere ti’l-hads  adlı eserinin müellif hattı nüshasının ilk say

fa sı  (Muhammed Masum Şenburç koleksiyonu)

Yusuf Zâhir Efendi’nin el-Muk te taf mi ne’l-âsâr fî il mi usûli’l-âsâr  adlı eserinin müellif hattı nüshasının unvan sayfası ile 

son sayfası  (AÜ İlâhiyat Fakültesi Ktp., nr. 7616)
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leriadıylagenişletilmişbaskılarıyapıl
mıştır), Bü tün Cep he le riy le Ah met Ha-
şim (1958), Ede bi ya tı mız da Mev lâ na 
(1959), Ka ri ka tür Üs tat la rı mız Cem ve 
Ra miz (1959), Bü tün Cep he le riy le Aka 
Gün düz. Ha ya tı, Ha tı ra la rı, Eser le ri 
(1959), Bü tün Cep he le riy le Tev fik Fik-
ret. Ha ya tı - Ha tı ra la rı - Şi ir le ri (1959), 
Bü tün Cep he le riy le Na mık Ke mal. 
Ha ya tı - Ha tı ra la rı - Şi ir le ri (1959), Bü tün 
Cep he le riy le Ce mal Na dir (ta rih siz), 

Ömer Sey fet tin. Ha ya tı - Ha tı ra la rı - Şi-
ir le ri (1960), Şa ir Pa di şah lar (1960), Ye  

di Şa ir den Ha tı ra lar: Ab dul lah Cev det, 
Sâmih Ri fat, Celâl Sa hir, İh san Ha ma-
mi, Halil Nihat, İb ra him Alâet tin, Enis 
Be hiç (1960), Bü yük Mü ca hit Hü se yin 
Ca hit (1960), Ömer Hay yam. Ha ya tı, 
Fel se fe si, Ru ba ile ri (1960), Ata türk’ün 
Nük te le ri, Fık ra la rı, Ha tı ra la rı (1963), 

Bü tün Cep he le riy le Ha li de Edip (1964), 

Bü tün Cep he le riy le Sa it Fa ik. Ha ya tı, 
Ha tı ra la rı, Eser leri (1964), Bü tün Cep-
he le riy le Hü se yin Rah mi (1964), Nâzım 
Hik met. Türk Ba sı nın da Kav ga lar, Ha-
tı ra lar, Şiirler (1967), Ulu nay. Ha ya tı, 
Ha tı ra la rı, Eser le ri (1969), Bü tün Cep-
he le riy le Fa ruk Nafiz. Ha ya tı - Ha tı ra-
la rı - Şi ir le ri (1974), Fa tih Sul tan Meh-
met (1981).

BİBLİYOGRAFYA:Ay dın Oy, Yüz yıl lar Bo yun ca Te kir dağ lı Şa ir-
ler ve Ya zar lar, İstanbul1995,s.367368;Beh çet Ne ca ti gil, Ede bi ya tı mız da İsim ler Söz lü ğü, İs
tanbul1997,s.399;Be şir Ay va zoğ lu, “BirEdebi
yatEmektârınınÖlümü”, Za man, İstanbul1Mart
1996;“Yücebaş,Hilmi”, TDEA, VIII,623;“Yüce
baş,Hilmi”, Tan zi mat’tan Bu gü ne Ede bi yat çı lar 
An sik lo pe di si, İstanbul2001,II,924925.

ÿBeşirAyvazoğlu

Ke mal (1946), Millî Şa iri miz Meh met 
Emin Yur da kul (1947), Par ti ler Al bü mü 
(1950), Bü tün Cep he le riy le Rı za Tev-
fik. Şi ir ler, Ma ka le ler, Ha tı ra lar (1950,
muh te lif ta rih ler de Fi lo zof Rı za Tev fik. 
Ha ya tı - Ha tı ra la rı - Şi ir le riadıylagenişle
tilmişbaskılarıdayapılmıştır), Bü tün 
Cep hele riy le Yah ya Ke mal. Ha ya-
tı - Ha tı ra la rı - Şi ir le ri (1953,bueserinde
yeniilâvelerlegenişletilmişbaskılarıvar
dır), Hi civ Ede bi ya tı An to lo ji si (1955,
genişletilmişüçüncübaskısıHi civ ve Mi-
zah Ede bi ya tı An to lo ji siadıyla1976’da
yapılmıştır), Ce mal Na dir ve Am ca bey 
(1955), Sü ley man Na zif’ten Ha tı ra lar 
(1957), Bü tün Cep he le riy le Er cü ment 
Ek rem (1957), Bü tün Cep he le riy le Re-
şat Nu ri (1957), Ah med Ra sim. Aşk la rı, 
Ha tı ra la rı (1957), Ce mal Na dir. Ha ya-
tı, Ka ri ka tür le ri, Ha tı ra la rı (1957), Şa ir 
Eş ref. Ha ya tı - Ha tı ra la rı - Şi ir le ri (1958), 
Türk Mi zah çı la rı. Nük te dan lar ve Şa-
ir ler (1958), Bü tün Cep he le riy le Meh-
med Âkif (1958), Bü tün Cep he le riy le 
Ney zen Tev fik (1958,çeşitlitarihlerde
Ney zen Tev fik: Ha ya tı - Ha tı rala rı - Şi ir-

son ra ga ze te ci li ğe baş la dı. 19321942 yıl la rın da Te kir dağ ga ze te si nin ya zı işle ri ni yö net ti. Ar dın dan git ti ği İs tan bul’a yer le şe rek Ak şam, Cum hu ri yet ve Son 
Pos ta ga ze te le riy le Ana do lu Ajan sı’nda mu ha bir ola rak ça lış tı. Trak ya Köy le-
rin de (1935) ad lı ilk ki ta bı öğ ret men li ği sı ra sın da yap tı ğı folk lor araş tır ma la rı nın ürü nü dür. 1939’da ya yım la nan Te kir dağ-
lı Şa ir ler’den son ra ün lü şa ir ve ya zar lar hak kın da bir bi ri ar dın ca ki tap lar ha zır la dı. Ba sın şe ref kar tı sa hi bi olan ya zar 21 Şubat 1996 ta ri hin de öl dü ve Ka ra ca ah met Me zar lı ğı’nda def ne dil di.Hil mi Yü ce baş’ın şa ir ve ya zar la rı “bütün cep he le riy le” ele al dı ğı ki tap la rı nın he men hep si ga ze te ve der gi ler de çık mış ya zı lar dan olu şan der le me ler dir. An cak ba zı şah si yet ler hak kın da gü nü müz de bi le onun bu der le me le ri dı şın da ki tap yok tur, bun dan do la yı bir kı sım ça lış ma la rı öne mini ko ru mak ta dır. Sa nat ve ede bi yat adamla rı nı araş tır ma me ra kı nın ken di sin de nasıl baş la dı ğı so ru su na şu ce va bı ver miş tir: “Ede bi yat ta rih çi le ri mi zin ba his ko nu su et tik le ri şah si yet ler hak kın da uzun boy lu in ce le me ler de bu lun mak zah me ti ne katlan ma dık la rı nı gö rün ce ben de mil let çe se vi len şa ir, edip ve sa nat çı la rı mı zın hayat hikâye le ri ni, ha tı ra la rı nı ve eser le ri ni de rin le me si ne in ce le ye rek bü tün cephe le riy le ta nıt mak ve ya şat mak yo lu nu tuttum.”

Eserleri. Ta bi ye ve İa şe Ta bi ye si 
(1934), Trak ya Köy le rin de (1935), Na-

mık Ke mal ve Va tan Sev gi si (1937), 

Te kir dağ lı Şa ir ler (1939), Ga zi Os man 
Pa şa ve Plev ne (1943), Mid hat Pa şa 
(1944), 105. Do ğum Yı lın da Na mık 
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