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pisten çıkınca ( 1894) Mısır'a gitti. Ora
da peyzaj resimleri yaptı. 189S'te Pa
ris'e dönerek Doğu dilleri ve medeni
yetlerini incelemeye başladı. Ecole des 
Lanques Orientales'de Arapça ve Hintçe, 
Ecole Pratique des Hautes Etudes'te de 
Sanskritçe öğrendi. İbnü'I-Fariz'in ta
sawufi kasidelerini şerheden hocası 

Derenbourg vasıtasıyla İslam ' ı ve İslam 
tasawufunu tanıdı. 1897'de müslüman 
oldu. 1898'de Budizm'e ilgi duymaya 
başladı. Hindistan'a giderek orada do
kuz ay kaldı. 1902'de Revue Blanche 
adlı dergide makaleler yayımladı. L'Ini
tiation dergisinde " İslam Hakkında 
Notlar" başlıklı bir yazı dizisine başladı , 

fakat tamamlayamadı. 

1901'de tanıştığı Enrico insabato 
adında genç bir İtalyan doktorla 1902'
de Mısır'a gitti. Doğu ve Batı'yı fikren 
birbirine yakınlaştırmayı düşünen iki 
arkadaş burada İl Commercio İtaliano 
ve İl Convito adlı Arapça-İtalyanca iki 
gazete çıkardılar. Bu gazetelerden ikin
cisinde İslam tasawufuyla ilgili makale 
ve tercümeler yayımladı. 1907'de Mı

sır'da Ezher alimlerinden Maliki fakihi 
ve Şazeli şeyhi Abdurrahman İlliş (il
leyş ~_;;.,k ) el-Kebir'e (ö 13491 1930) in
tisap ederek Abdülhadi adını aldı . Şeyhi 

onu halife (mukaddem) tayin etti. Şeyh 
Ahmed Şerif b. Muhammed es-Senüsi 
başta olmak üzere önemli kimselerle 
tanıştı. Senüsi ona İtalyanlar' la müna
sebetini kesmesini tavsiye etti. 1909' da 
Paris'e döndü. 191 O sonlarında tanıştı
ğı Rene Guenon'un (Abdülvahid Yahya) 
idare ettiği La Gnose dergisinde 191 0-
1912 yılları arasında İslam tasawufuyla 
ilgili tercüme ve makaleleri yayımlandı . 

1913-1914 yıllarında tekrar Mısır'a git
ti. İngilizler tarafından bilinmeyen se
beplerle Mısır'dan çıkarılınca ( 1915) İs
panya'ya gitti. Orada tablolar yaptı. 1 
Ekim 1917'de Barselona yakınlarında 

tren altında kalarak öldü. 

Abdülhadi 1907 yılından itibaren Av
rupa'da İslam tasawufu ve İbnü'I-Arabi 
mütehassısı olarak tanındı. Tasawufun 
ve İbnü'I-Arabi ekolünün Batı'da aydın
lar seviyesinde tanınmasında önemli rol 
oynad ı. Mutasawıf-düşünür Rene Gue
non onun vasıtasıyla müslüman oldu. 
Resimlerinde ivan Agueli imzasını kul
lanan ve isveç'te modern resim sana
tının önde gelen isimlerinden biri ola
rak kabul edilen Abdülhadi'nin tabloları 
Stockholm Milli Müzesi ile Gottenbourg 
Müzesi 'nde sergilenmektedir. Hakkında 
İsveç dilinde iki eser yayımlanmıştır: 
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Axel Gouffin. İvan Agueli (Stockholm 
1940) ; Torbjörn Safve. İvan A gueli en 
Roman om Fribet (Stockholm 1976). 

Eserleri. 1. Le Traite de l 'Unite dit d'İbn 
A rabi, suivi de FEpitre sur le Prophete, 
al-M alamatiyah (Pari s 1977). Eser, Mu
hammed b. Fazlullah el-Hindi'nin et
TuJ::ıietü 'l-mürsele ile'n-Nebi, Abdur
rahman es-Sülemi'nin Melametiyye ve 
Evhadüddin-i Balyani'nin Risaletü '1-aJ::ıa
diyye adlı risalelerinin tercümelerinden 
meydana gelmiştir. La Gnose'da ya
yımlanan (1 910-19 12) bu risalelerin son 
ikisi Le Voile d'Isis dergisinde tekrar 
neşredilmiştir ( 1933 ). Abdülhadi. Risa
letü '1-aJ::ıadiyye'yi İbnü 'I-Arabi' nin ese
ri olarak göstermişse de Michel Chod
kiewicz tarafından . yapılan yeni tercü
mesinde Balyani'ye ait olduğu tesbit 
edilmiştir. 2. Les Categories de l'lnitia
tion. İlk olarak Le Gnose'da (19) l -1912), 
daha sonra da Etudes Traditionnel
l es'de (Ocak 1936) yayımlanan eser, İb
nü'I-Arabi'nin Tertibü 't-tasavvui r isale
sinin kısmi bir tercümesidir. 
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ABDÜLHAFİZ el-ALEVI 
( ..s__,Jal l ~~~ ) 

(1863-1937) 

Alevi (Filall) hanedanına mensup 
Fas sultanı 

(1908-1912). 
_j 

Fas şehrinde doğdu. Babası Sultan 
Hasan'ın 1894'te ölümü ve yerine kar
deşi Abdülaziz'in geçmesi üzerine 1904'
te Merakeş valiliğ ine getirildi. Fas'ta 
Avrupalı devletlerin nüfuzuna karşı baş 
gösteren karışıklıklar sırasında , karde
şinin sultanlığını tanımayarak Merakeş 

bölgesinde istiklalini ilan etti ( 16 Ağus
tos 1907) Böylece Fas ikiye bölünmüş 
oldu. Abdülhafiz, Alman nüfuzu altında
ki kardeşine karşı Fransızlar'ın desteği
ni sağladı ve onu 19 Ağustos 1908'de 
mağlüp ederek Fas sultanı oldu. 1906 
ei-Cezire (Aigeziras) mukavelesiyle se
leflerinin imzaladığı antlaşmaları kabul 
ettiğine dair teminat vermesi üzerine 
Batılı devletler tarafından sultan olarak 
tanındı. Ancak Fas'ta nüfuz mücadelesi 

içinde olan Fransa ile Almanya arasın
daki gerginlik, ülkedeki iç karışıklıklar 
sebebiyle had safhaya ulaştı. Ağır ver
giler ve yabancı nüfuzu. 191 1'de bazı 

kabileterin ayaklanmasına sebep oldu. 
Kardeşinin de Miknas'ta isyan etmesi 
üzerine zor durumda kalan Abdülhafiz. 
Fransızlar'dan yardım istedi. General 
Moinier kumandasındaki Fransız kuv
vetlerinin yardımıyla isyan bastırıldı ve 
Fas şehri muhasaradan kurtarıldı. Karı
şıklıklardan faydalanmak isteyen İspan
ya, 1904 anttaşmasına dayanarak La
rache ve Kasr'a yerleştiği gibi, Almanya 
da Agadir'e savaş gemileri göndererek 
taviz koparmak istedi. Ortaya çıkan bu
nalım Fransa ile Almanya arasında ba
rış yoluyla, fakat Fas'ın zararına olarak 
halledildL 4 Kasım 1911'de yapılan ant
laşma ile Almanya siyasi iddialarından 
vazgeçince Fas. Fransız himayesine ter
kedildi ; Abdülhafiz de 30 Mart 1912 
tarihli antlaşma ile Fransızlar ' ın hima
yesini kabul etmek zorunda kaldı. An
cak bu himaye antlaşmasına dayanan 
Fransızlar. sultan hesabına bütün Fas'ı 

yeniden zaptederek Mareşal Lyautey'i 
Fas genel valisi tayin ettiler. Fransız hi
mayesinin doğrudan idare şeklini alma
sı üzerine Abdülhafiz de sultanlıktan 

çekilmeye ve Fransa'ya gitmeye mec
bur oldu ( 12 Ağustos 1912). Bir süre 
Marsilya'da oturduktan sonra 1913'te 
hacca gitti. 1. Dünya Savaşı sırasında 

ispanya'ya geçti ve 191 4'ten 192S'e ka
dar burada kald ı. Ülkesine dönmesi ya
saklandığı için yeniden Fransa'ya gitti. 
4 Nisan 1937'de Enghien'de öldü. Me
zarı Fas'tadır. 

Siyasi hayatı yanında İslami ilimiere 
de yakın ilgi duyan Abdülhafiz önceleri, 
Fas'ta yaygın olan süfi yaşayışma ten
kitçi bir gözle bakıyordu . Ancak gözden 
düşüp tahttan feragat etmeye mecbur 

Abdülhafız 

el-Alevi 



kaldıktan sonra Ticaniyye tarikatına 

girdi ve sQfiliği öven şiirler yazdı. Böyle
ce tahtını kaybetmenin ve ülkesi üze
rindeki yabancı nüfuzunun verdiği üzün
tüyü bu yolla gidermeye çalıştı. Edebi
yat ve İslam hukuku alanında bazı çalış
maları da bulunan Abdülhaffz'in bu ko
nularla ilgili yayımianmış eserleri şun
lardır: el- 'A?bü's-selsebil if ]Jalli elfii
zı Halil ( Maliki fıkhına dair, Fas 1326); el
ce"viihirü 'l-leviimi' fi nazmi Cem'i'l
ceviimi' (fıkıh usulüne dair, Fas I 327); 

Keşfü 'l-~ına' 'an ttikadi tava ,ifi'l-ib
tidii' (bazı mutasawıf ve bid 'atçılara red
diye, Fas I 327); Nazmü mustala]Ji'l-]Ja
dis (Fas ı 327); Yiikutatü'l-hükkiim if 
m~sii,ili'l-kaiii, ve·İ-ahkiim . (Fas I 327); 

Neylü'n-n~cii]J ve'l-teİii]J fi' 'ilmi md 
bihi'l-~u/ iinü liih ( Kur'an'ın i 'caz ve 
belagatına dair bir urcuze•dir, Fas I 327). 
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Tanzimat'tan sonraki yenileşme devri 
Türk edebiyatının tanınmış şair ve 

tiyatro yazarı . 
~ 

2 Ocak 1852'de dedesi Hekimbaşı Ab
dülhak Molla'nın Bebek'teki yalısında 

doğdu . Babası bir süre Encümen-i Da
niş'in ikinci reisliğini yapan tarihçi Hay
rullah Efendi. annesi ise Kafkasya'dan 

kaçırılıp istanbul'a getirilen Münteha 
Nasib Hanım'dır. İlk tahsiline Bebek'te
ki mahalle mektebinde başladı. Evliya 
Hoca ile. ona şiir zevkini aşılayan devrin 
tanınmış alimlerinden Hoca Tahsin 
Efendi'den hususi dersler aldı. On yaş
larında ağabeyi Nasühi Bey ile Paris'e 
gitti (ı 863) Orada bir buçuk yıl kadar 
özel bir okula devam etti, 1864 yılı son
la rında geri döndü. 186S'te Tahran'a 
elçi tayin edilen babasıyla iran'a gitti. 
Bir yıl sonra babasının Tahran'da ani 
ölümü üzerine ailesiyle birlikte İstan
bul'a dönmek zorunda kaldı. Önce Mali
ye Mühimme Kalemi'nde, bir müddet 
sonra da Şura-yı Devlet ve Sadaret 
Mektübi Kalemi'nde görev aldı. Mali
ye Kalemi'nden tanıdığı Ebüzziya Tev
fik vasıtasıyla Samipaşazade Sezai , Na
mık Kemal. Recaizade Ekrem ve Mizan
cı Murad'la tanıştı . 187 4'te Edirne'de 
Pirizade ailesinden Fatma Hanım ' la ev
lendi. 1876'da Paris büyükelçiliği ikinci 
katibi olarak Fransa'ya gitti. Paris'te 
iken yayım la dığı Nesteren (I 878). hü
kümetin dikkatini çekti ve izinli olarak 
İstanbul'da bulunduğu bir sırada me
muriyeti lağvedildi. 1880' de Berlin el
çiliği katipliğine tayin ediidiyse de bu 
görevi kabul etmedi. Dört yıla yakın bir 
süre açıkta kaldı ve sıkıntı içinde yaşa
dı. 1883 yılı sonlarında Bombay şeh
benderliğine tayin edildi. Vahşi Hindis
tan tabiatından çok etkilenen Hamid 
burada, şiir hayatında özel bir yeri olan 
ve en iyi şiirlerinden sayılan "Kürsi-i 
istiğrak" , "Külbe-i İştiyak" ve ·zamane-i 
Ab" gibi yeni şiirler yazmaya başladı. 

Ayrıca, İngiliz idaresi altındaki gerçek 
Hintli'yi tanıdı ve bu insanlara değişik 
bir gözle bakmaya çalıştı . Ancak, daha 
önce istanbul'da vererne yakalanan ve 
iyileşir ümidiyle Hindistan·a getirdiği 

karısı Fatma Hanım ' ın durumu büsbü
tün kötüleşince istanbul'a dönmek üze
re yola çıktı. Fakat hastalık yolda daha 
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ABDÜLHAK HAMiD TARHAN 

da artınca, ağabeyinin vali olarak bu
lunduğu Beyrut'ta karaya çıkmak zo
runda kaldı. Bütün gayretiere rağmen 
henüz yirmi altı yaşındaki Fatma Hanım 
burada öldü (Nisan 1885 ) Hamid, ka
rısının ölümünün verdiği büyük ıstırap 
ve acıyla Beyrut'ta Makber'i yazmaya 
başladı. 

istanbul'a döndükten bir süre sonra 
Londra sefareti başkatipliğine tayin 
edildi. Londra'ya gidişi , Hamid'in sanat 
hayatı üzerinde de tesirini gösterdi. 
Oradan Gayret mecmuasına gönderdi
ği "Hyde Park'tan Geçerken" gibi şiirle

rinde hürriyet ve tabiat duygusuna ön 
planda yer verdiği dikkati çekmektedir. 
1890'da orada Nelly Clower adlı bir 
İngiliz'le evlendi. Bu arada Londra'da. 
Zeyneb ile Victoria devri İngilteresi'nin 
çeşitli özelliklerini aksettiren Pinten ad
lı iki piyes kaleme aldı ve yayımlanmak 
üzere İstanbul'a gönderdi. Fakat eser
lerin yayımına izin çıkmaması bir yana. 
Hamid görevinden alındı. Bazı nüfuzlu 
dostlarının araya girmesi üzerine her
hangi bir eser neşretmemek şartıyla 

affedildi : rütbesi ve maaşı arttırılarak 

sefaret ikinci müsteşarı göreviyle tek
rar Londra'ya gönderildi. Bu yüzden Ha
mid, ll. Meşrutiyet'in ilanına kadar "Or
du-yı Hümayun'da Bir Şair" ve "Hediy
ye-i Sal" gibi birkaç şiir dışında herhan
gi bir eser yayımlayamadı. Görevi 1895'
te Lahey'e nakledildL İki yıl sonra ikinci 
müsteşar olarak tekrar Londra'ya dön
dü. 1906'da Brüksel sefaretine tayin 
edildi. 1911 yılında eşi Nelly'nin ölümün
den sonra Lüsyen (Lucienne) Hanım'la 

evlendi. 1912'de diplomatik görevine 
son verildi. İstanbul'a döndükten sonra. 
191 4'te Meclis-i Ayan azası seçildi ve 
1918'de meclisin lağvına kadar bu gö
revi sürdürdü. Mütareke yıllarında Viya
na'ya gitti ve orada tam anlamıyla bir 
sefaJet içinde yaşadı. Zaferden sonra 
istanbul'a dönünce. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi kendisine " hidemat-ı vata
niyye" tertibinden maaş bağladı: istan
bul Belediyesi de Maçka Palas'ta ika
metine bir daire tahsis etti. 1928 yılın
da İstanbu l milletvekili seçildi : millet
vekilliği ölümüne kadar sürdü. 13 Nisan 
1937'de öldü; cenazesi Zincirlikuyu'daki 
Asri Mezarlığa defnedildi. 

Tanzimat'tan sonraki yıllarda Batı 

kültür ve edebiyatının tesiri altında or
taya çıkan yeni Türk edebiyatının ikinci 
nesiine mensup olan Abdülhak Hamid, 
yaklaşık dört devri idrak etmiş ve bu 
süre içinde Türk edebiyatında şekil ve 
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