HAFIZ YUSUF EFENDi
Şerefname -i Şahi'deki

HAFız TENİŞ
( _;..;; .ı::Jl>)
(ö. 1006/1598'den sonra)
Şeybamler
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Abdullah'ın

Hükümdan
tarihçisi, şair.

bilgiler müelgözlemleriyle resmi evraka ve
diğer bazı kişilerin raporlarına dayanmaktadır. Eser süslü ve seeili bir nesirle
yazılmış. konu arasında hem Nahl\' mahlasıyla kendisinin hem de başka şairterin
şiirlerine yer verilmiştir.
lifın şahsi

_j

Babası

Mlr Muhammed Buhar\', alimUbeydullah Han'ın
dostlarındandı. Hafız Teniş kendisinin bildirdiğine göre. Il. Abdullah Han'ın Maveraünnehir bölgesinde hakimiyet kurduğu ve Buhara'yı başşehir yaptığı tarihte
(964/1557) eserini yazmaya başladığı zaman otuz altı yaşında idi. Ancak uzun bir
süre Hfıfız Teniş'in bununla Abdullah
Han'ın tahta çıkış tarihi olan 991'i (1583)
kastettiği ve buna dayanılarak doğum tarihinin de 956 (1549) olması gerektiği zannedilmiştir. Halbuki Hafız Teniş bir kasidesinde Il. Abdullah'ın babası İskender
Han'ın tahta çıkışından da (968/1560) bahsetmektedir. Bu bilgilere göre doğum tarihi 1520-1530 yılları arasında olmalıdır.
lereyakınlığıyla tanınan

Abdullah Han 1583'te Özbekler'in "büyük han"ı ilan edildikten sonra Hfıfız
Teniş. Emir Kul - Baba Kökaltaş tarafın
dan saraya alındı . Sarayın resmi tarihçisi
olarak hanın birçok seferine katıldı: böylece olayları bizzat görerek yazma imkanını elde etti. Tarih kitabını yeni bir plana
göre tekrar yazdı . Sarayda bundan baş
ka görevi olup olmadığı belli olmayan Hafız Teniş'in ölüm tarihi de bilinmemektedir. Muhtemelen Abdullah Han'ın (ö.
1006/1598) hükümdarlığının son birkaç
yılına ve oğlu Abdülmü'min'in birkaç aylık hanlığı dönemine ulaşmıştır.
Hfıfız Teniş'in 1560 veya 1570'lerde
Farsça olarak yazmaya başladığı Abdullah Han ve faaliyetlerini konu alan tarihi
bu dönem hakkında bilgi veren en önemli eserlerden biridir. 992'de (1584) Şe
refname-i Şahi adıyla yeniden ele alınıp
yazılan eser, Orta Asya tarihçiliğinde ve
modern ilmi literatürde '.Abdullahname olarak da bilinmektedir. Il. Abdullah
Han'ın doğumundan itibaren 1588'e kadarki hayatından bahseden eser bir mukaddime, iki bölüm (maka le) ve bir hatimeden meydana gelir. Mukaddime, ataları ve şeyhi Hace M. CGybarrnin sözleri
hakkındadır. Birinci bölüm Abdullah Han'ın
doğumundan tahta çıkış tarihine kadar
(99 1/ 1583) geçen olayları ikinci bölüm
tahta çıkışından sonraki hadiseleri anlatmaktadır. Hatimede hanın vasıfları, çağ
ctaşı olan şeyh, alim, şair ve münşller, ayrıca vezirleri, emirleri ve yaptırdığı eserler üzerinde durulmaktadır.

Çeşitli

kütüphanelerde birçok yazma
bulunan Şerefname-i Şahi (British Museum, nr. 3497; diğer nüshaları için
bk. Storey, lll. s. 375) henüz tam olarak
neşredilmemiştir. B. Ahmedov ilk bölümünü Özbek Türkçesi'ne çevirmiş ve eser
üzerine K. Münirov'Ia birlikte yaptığı çalışmayı lfdfı? Teniş Bu]].ari adıyla yayımlamıştır (Taşkent 1963). Yine birinci
bölüm giriş, haşiye ve indeksle birlikte
M. A. Salahetinovoy tarafından Knıga
Shakhskoi Slavy adıyla Rusça'ya tercüme edilmiştir (Moscow 1983).
nüshası
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şehrinde doğdu.

Babasının adı Ahrı:ıed'dir. Küçükyaşta

Bilhassa sesinin güzelliği ve besteleriyle tanınan Hafız Yusuf'un ilk mOsiki bilgilerini kimden aldığı belli değilse de hamisi Şakir Paşa'nın konağındaki toplantı
lara katılarak yetiştiği bilinmektedir. Daha sonra kendi kendini yetiştirerek zamanla devrin mOsiki toplantılarının vazgeçilmez hanendeleri arasında yer aldı.
Bunda sahip olduğu geniş repertuvarın
da büyük etkisi olduğu muhakkaktır. Keman( Mike, Kirkor ve Şeref Dürr'i efendiler. Kanuni Solak Mihal ve Şemsi efendiler, Santür'i Edhem Efendi. TanbOri Garbis Efendi, Giriftzen Rıza Bey, Üd'i Basri
Bey, Hanende Beylerbeyili Hakkı Bey, Hac ı Kirarni Efendi, Domates Ahmed Bey
gibi devrin önde gelen müsikişinaslarıy
la meşklere katılmıştır. Hafız Yusuf dini
mOsikiye de vakıftı: bu sahada bilhassa
mevlidhanlığı ön plana çıkmaktadır.
Hafız Yusuf Efendi'nin

en önemli vasıf
biri de mOsiki hocalığıdır. Bazı
şehzadelere mOsiki dersi vermiş , Il. Meş
rutiyet'in ilanından sonra Kadıköy'de kurulan Şark MOsikisi Cemiyeti'nin eğitim
kadrosunda yer almış, çeşitli mekteplerde fahr'i mOsiki hacatığı yapmış , bu arada birçok talebe yetiştirmiştir. Halit Lemi Atlı ve Münir Nurettin Selçuk en meş 
hurlarıdır. Üslüp sahibi bir bestekar olarak tanınan Hfıfız Yusuf'un günümüze
ulaşan ve sayıları ellinin üzerinde bulunan eserlerinden sadece birkaçı ilahi ve
marş formunda olup diğerleri şarkıdır.
Bunlar arasında, "Kaldı yollarda bu şeb
aşıkının d'ideleri" mısraı ile başlayan kürd'ili-hicazkar şarkısı ile, "Ol gonca-dehen
bir gÖl-i handan olacaktır" mısraı ile baş
layan büselik şarkısı ve hicaz makamın
da, "Mülk-i cihan sultanı" mısraı ile baş
layan ilahisi çok tanınmıştır.
larından

HAFız YÜSUF EFENDi
Türk bestekarı,
hanende ve musiki hocası.

lar arasında bulunduğu için Enderün'i
Yusuf, bir ara Vezneciler'de Zeynep Hanım Konağı karşısında bir tütüncü dükkanı işlettiğinden Attar Yusuf ve uzun
süre Kadıköy'de oturması sebebiyle Kadıköylü Yusuf olarak da anılır. Hafız Yusuf vefatında Karacaahmet Mezarlığı'na
defnedildi.

ailesiyle birlikte İstanbul'a gitti. Müşir Şakir
· Paşa'nın himayesinde yetişti. Öğrenimini
tamamladıktan sonra Trabzon defterdarı Şefık Bey'in maiyetinde Trabzon'da bir
müddet memurluk yaptı. Dönüşünde kı
sa bir süre Enderun'a alındıysa da şeh
remini Rıdvan Paşa 'nın a racılığı ile Fatih
Belediye Dairesi Tahr'irat katipliğine geçti. Bir müddet Enderun'da müsikişinas-
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