
HASAN ei-UTRÜS 

İ]J.tisab. Robert Sertram Serjeant tara
fından neşredilmiştir ("A Zaidi Manual 
of l:lisbah of the 3'd Century (H)", RSO, 
XXVlll ı ı 9571. s. 1-34) . 3. el-Bisat (bu üç 
eserin yazma nüshaları için bk. Sezgin. 1, 
567). 4. Tefsirü'l-~ur'an. İki ciltlik bir 
eserdir (Nüveyhiz, ı. ı 32). s. Kitabü'l
İmameti'ş-şagir. 6. Kitabü'l-İmame
ti'l-kebir. Bu iki eser devlet başkanlı
ğıyla ilgilidir. 7. Kitabü'l-Mevalidi'l-İş
na'aşeriyye (son üç eser için bk. Hasan 
es-Sadr, s. 337). Ayrıca Kitdbü'l-Müs
terşid, Uşulü'd-din, el-Emali, e?-Z:a
lamatü'l-Fatımiyye ve Fedek ve'l-]Ju
mus adlı eserleri kaynaklarda zikredil
mektedir. 

Şiirle de ilgilenen Hasan el-Utrüş'un 

şiirlerinin önemli bir kısmı Zeydiyye'nin 
tabakat ve terikim kitaplarında yer al
maktadır (Ebu Talib en-Natık, s. 98-100; 
Humeyd el-Muhalll, s. 232-242) . 
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HASAN ÜSKÜDA.Ri 
(ö. 1023/1614) 

Osmanlı hattatı. 
_j 

Hamza adlı bir zatın oğlu olup Üskü
dar'da doğduğu ve burada yaşadığı için 
Üsküdarl nisbesiyle anılmıştır. Şeyh Ham
dullah Efendi'nin kızı tarafından tarunu 
olan Pir Mehmed b. Şükrullah'ın akraba
sı ve talebesidir. Hacasından aklam-ı sit
teyi meşkedip icazet aldıktan sonra yine 
Şeyh Hamdullah'ın oğlu tarafından taru
nu olan Derviş Mehmed b. Mustafa De
de'den hattın inceliklerini öğrendi. Ha
san Üsküdarl böylece "şeyh üslübu"nun 
iki koldan kendisinde toplandığı, devri
nin önde gelen bir temsilcisi olarak bu 
yolda mushaf ve kıtalar yazdı. Üçüncü 
nesilden Şeyh Hamdullah şeceresine 

bağlanan hattatın celi-sülüs hattından 
bazı örnekler, Üsküdar'daki Mimar Sinan 
yapısı Valide-i Atik Camii'nin çiniye nak
şedilmiş mihrap safası kuşağına ve son 
cemaat mahallindeki pencere alınlıkları
na yazdığı istiflerle zamanımıza ulaşmış
tır. Ancak kağıda yazmış olduğu aklam-ı 

sitte örneklerinden günümüze ulaşabi
lenler fazla değildir. 

Hasan Üsküdari vefatında Karacaah
met Sultan Türbesi karşısındaki set üstü
ne defnedilmiştir. Muhtemelen 1915 yı
lında, yeni açılan yolun güzergahında ka
lan kabrinin o civarda Şeyh Safası adıyla 
bilinen Şeyh Hamdullah haziresine nakli 
düşünülmüş, ancak bu gerçekleştirileme
miştir. Ayrıca bu teşebbüs sırasında, ta
lebesi Halid Erzurumi .tarafından yazıl

mış olan mezar kitabesi kırılıp iki parça
ya ayrılmıştır. Hasan Üsküdari'nin bu kı
rık mezar kitabesi ve beraberinde sökül
rnek zorunda kalınan diğer mezar taşla
rı , 1917 yılında devrin büyük hattatları
ilin katıldığı bir merasimle Selimiye Kü-
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tüphanesi arkasındaki hazireye (bugün
kü Çiçekçi Camii bahçesi) taşınarak di
kilmiş, fakat bu sırada da mezarları nak
ledilememiştir. 

Şeyh Hamdullah'tan günümüze ulaşan 
hattat silsilesinde mü him bir mevkiye sa
hip olan Hasan Üsküdari'nin meşhur ta
lebeleri arasında Halid Erzurumi'den baş
ka Muhammed el-İmam adıyla tanınan 
Tokatlı İmam Mehmed Efendi de bulun
maktadır. 
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man, "Hasan-ı üsküdarl". TA, XIX, 30. 
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el-Hasen b. Muhammed ei-Vezzi'm 
ez-Zeyyatl el-Gırnatl el-Fasi 
(ö. 957 /1550'den sonra) 

Batı'da 

Afrikalı Leon adıyla bilinen 

L 
Arap seyyahı. 

_j 

Muhtemelen 888 (1483) yılı dolayların
da Gırnata'da dünyaya geldi. 1488-1495 
yılları arasında doğduğu söyleniyorsa da 
(Abdurrahman Ham! de, lll, 501 ; EJ2 1 İng. 1. 
V. 723) tayin edildiği görevler ilk ihtima
lin daha güçlü olduğunu göstermektedir 
(Vaşfü İfril!:ıyye, tercüme edenlerin mu
kaddimesi , ı. 7) . Zenate'nin bir kolu olan 
Beni Zeyyat kabilesine mensuptur. De~ 
delerinden birinin tartıcılık yapmasından 
dolayı aile Vezzan Iakabını almış olmalı

dır. Gırnata'nın İspanyollar tarafından 
ele geçirilip Beni Ahmer (Nasrl) Sultanlı
ğı'nın yıkilması ( 1492) ve müslümanların 



birçoğunun İspanya 'dan çıkarılması üze
rine ailesiyle birlikte Fas'a hicret eden 
Hasan ei-Vezzan. oradaki ünlü Karaviyy!n 
ve inaniyye medreselerinde eğitim gör
dü. Başta İbn Gazi ei-Miknasi olmak üze
re birçok hocadan akaid, fıkıh, tefsir, ta
sawuf, edebiyat, matematik ve astrono
mi tahsil etti. Henüz talebeyken iki yıl bir 
bimaristanda ve tüccarların yanında mu
hasebeci olarak çalıştı . Bu ilimlerdeki bil
gisi, sonradan onun Vattas!(Fas) Sultanı 
Muhammed ei-Burtukali'nin ( 1505-1524) 

yakınları arasına girmesine ve yüksek dip
lomatik görevlerde bulunmasına vesile 
oldu. Gençlik yıllarında M eriniler haneda
nının son sultanlarının hizmetinde bu
lundu. Vergi toplamakla görevli olan ba
basıyla birlikte Rif ve Orta Atlas bölgele
rini dolaşan Vezzan, henüz genç yaşta 
sultanın görevlendirmesiyle Fas ülkesi
nin her tarafına ve Afrika'nın kuzey yarı
sında birçok yere seyahat etme imkanı 
buldu. O tarihlerde Fas toprakları Vatta
siler'le, ülkenin tamamını ele geçirmeye 
çalışan güneydeki Sa'diler ve saldırgan İs
panyol- Portekiz kuwetleri arasında çe
tin çarpışmalara sahne oluyordu. 1 508 
yılında Hasan ei-Vezzan, Asile şehrinin 
Portekizliler'den geri alınması için Vatta
siler'in başlattığı kuşatmada bulundu ve 
daha sonra tekrar geri dönerek Sela böl
gesini ziyaret etti. Ertesi yıl Tadla bölge
sine gitti ve o yıl kendisine biat edilen 
Sa'diler Devleti'nin kurucusu Kaim- Biem
rillah Muhammed ile görüştü. 1511 yılın
da sultan tarafından elçi sıfatıyla Batı Af
rika'da Songay Devleti'ne gönderilen am
cası ile birlikte Tinbüktü'ye giden Hasan 
ei-Vezzan, saldırgan hıristiyan kuwetle
rine karşı güç birliği yapma teklifiyle yi
ne Sa'di Sultanı Kaim-Biemrillah'a gön
derildi. Onun Tinbüktü 'ye tekrar gidip 
oradan Mısır'a geçtiği de rivayet edilir. 
Son defa 1 S 16 yılında Faslı hacılar gru
buna katılarak Taze, TIIimsan, 1\ınus ve 
Trablusgarp'a, 1 S17'de Mısır' a, oradan 
da Kızıldeniz yoluyla Hicaz'a gitti. Hatta 
bu seyahat dönüşünde İstanbul'a uğra
dığı da rivayet edilir. Hacdan dönünce 
yine Muhammed ei-Burtukalitarafından 
elçi sıfatıyla Osmanlı Padişahı Yavuz Sul
tan Selim'e gönderildi. önce Cezayir'in 
Akdeniz kıyısında bulunan Bicaye şehrin
de Oruç Reis ile görüşen Vezzan 'ın İstan
bul'a gidip gitmediği hakkında değişik ri
vayetler bulunmakla birlikte o sırada Mı

sır seferinde bulunan ( 1517) padişahla 

orada görüştüğü bilinmektedir (a.g.e., 
ı . 10) . Fas sultanı adına yaptığı elçilik gö
revi esnasında ayrıca Bicaye'de Türk 

amirali Oruç Reis ve Tinbüktü'de Son
gay Sultanı Askia Muhammed ile de gö
rüştü . Mısır'dan Nil yoluyla Sudan'a, ora
dan da Cidde ve YenbG'ya geçen Hasan 
ei-Vezzan, dönüşü sırasında yaklaşık iki 
yıl kaldığı Libya ve Tunus'tan Fas'a gider
ken ( 1520) Tunus'un Cerbe adası yakın
larında Sicilyalı korsanlar tarafından esir 
alındı ve diğer seçkin esirlerle birlikte 
önce Napoli'ye, oradan da Roma'ya götü
rülerek Rönesans'ın güçlü papası X. 
Leon'a (Giovanni de Medici) takdim edildi. 
Yaşamasının ancak Hıristiyanlığı kabul 
etmekle mümkün olabileceğini anlayan 
Vezzan bu yöndeki baskılara boyun eğ

mek zorunda kaldı, bunun üzerine papa 
ona hıristiyan adı olarak kendi adını ver
di. 6 Ocak 1 S20'de vaftiz edildi. Ancak 
bazı müslüman müellifler onun mecbu
riyet karşısında hıristiyan gibi göründü
ğünü söylemektedirler. Bundan sonra 
Vezzan, Johannis Leo de Medicis olarak 
tanındı; Vaşfü İfri~ıyye adlı kitabını ba
san G. Battista Ramusio ise onu daha 
yaygın olarak Giovanni Leone Granadino 
(Gırnatalı Arslan Jan) diye adlandırdı veya 
Arapça olarak Yuhanna ei-Esed ei-Gırna
ti ismini kullandı. Afrika'yı tanıttığı meş

hur eseri Descrittione dell 'Africa'nın 

yayımlanması üzerine de Afrikalı Leon 
manasma gelen Leone Africano (Leo Af
ricanus, Jean Leon African. Leon l'Afri
cain) adıyla anılmaya başlandı. Kısa sü
rede İtalyanca ve Latince'yi öğrenen Vez
zan Roma ve Napali'de papazlara, Bolog
na'da da üniversite öğrencilerine Arapça 
dersleri verdi. Afrika hakkında yazdığı 
kitabının devamı olmak üzere daha önce 
ziyaret ettiği Asya ile ilgili kısmını yazma
sı için yapılan teklifi kabul etti. İtalya'da 
kaldığı süre içerisinde önceleri papanın, 
onun ölümünden ( 1521) sonra da Kardi
nal Egidio da Viterbo'nun (ö . ı 532) hima
yesi altında yaşadı; aynı zamanda, müs
bet ilimler ve felsefe konularındaki kay
nakları okuyabilmek için çevresindekilere 
Arapça öğrenmelerini tavsiye eden kar
dinale de ders veriyordu. Bu arada kardi
nalin ısrarı üzerine, Alman imparatoru 
Şarlken'in yakınlarından olan J. A. Wid
menstad onunla tanışmak ve Arapça öğ
renmek üzere Roma'ya geldiyse de seya
hatini geciktirdiği için artık ülkesine dön
müş olan Vezzan ile görüşemedi. Vaşfü 
İfri~ıyye önce Vincenzo Pinelli'nin eline 
geçti. Onun ölümüyle eserin Arapça ve 
İtalyanca asılları Napali'ye gönderilirken 
korsanların eline düşünce Arapça aslının 
denize atıldığı rivayet edilir. Pinelli'nin 
kütüphanesinden geriye kalan eserler 

HASAN ei-VEZZAN 

Kardinal Charles Borromee tarafından 
3400 altın eküye (ECU; eski Fransız para 
birimi) satın alındı ve 1602 tarihinde Mi
lano'da çok kıymetli yazmaların bulundu
ğu Bibliotheque Ambroisienne'e kondu. 
Vezzan ' ın kitabını ilk defa neşreden G. 
Battista Ramusio onun 1 SSO yılından ön
ce vefat ettiğini yazmaktadır. Fakat mo
dern araştırmacıların çoğu , 1 SSO yılı do
laylarında Kuzey Afrika'ya döndüğünü ve 
orada tekrar müslüman olarak bir süre 
yaşadıktan sonra vefat ettiğini kabul et
mektedirler; ancak bazılarınca 1 552 ve
ya 1 554 olarak verilen ölüm tarihi kesin 
değildir. Hasan ei-Vezzan'ın hayatının 
1 SSO'den önceki dönemi iyi bilinirken 
sonrası hakkında herhangi bir bilgiye 
rastlanmamaktadır. 

Eserleri. Hasan ei-Vezzan'ın büyük şöh
reti . Afrika üzerine kaleme aldığı ve Ro
ma'da tamamladığı Della descrittione 
dell'Africa et delle cose notabili che 
quivi sona adlı kitabına dayanır. Arapça 
kaleme aldığı eserini İtalyanca öğrendik
ten sonra bu dille tekrar yazmıştır. İtal
yanca or[jinal yazması 1931 yılında bulu
narak Roma Milli Kütüphanesi'ne konan 
eseri (nr. 953), muhtemelen kendisi ha
yatta iken 1 SSO yılında G. Battist a Ra
musio Venedik'te yayımlamıştır. 1 SS6'da 
Jean Temporal tarafından Fransızca'ya 

çevrilen kitap (Description de L'Afrique 
tierce partiedu monde, Lyon 1556) , aynı 
yıl içinde Jean Florianus (Fieurian) tara
fından Latince'ye tercüme edilmiş (J. 

Leonis Africani de totius Africae descrip
tione, Anvers-Belçika I 556) ve bu dilde 
birçok defa basılmıştır. Eserin Latince 
tercümesinden John Pory'nin yaptığı in
gilizce tercümeyi (A Geographical Histo
rie of Africa, London 1600) sonradan 
Browne tekrar yayımiarnıştır (History and 
Description of Africa, I-lll. London I 896; 
New York ı 963). Felemenkçe ve Alm an
ca'ya da çevrilen eser, birçok neşirden 
sonra Temporal'ın Fransızca t ercümesi 
esas alınarak ilk defa ilmi şekilde Ch. 
Schefer tarafından neşredilmiştir (ı- lll. 
Paris 1896-1898; tıpkıbas ımı, nşr. F. Sez
gin, Frankfurt ı 993). Bu neşre göre eser 
dokuz bölümden oluşur: Afrika hakkında 
genel bilgilerin bulunduğu giriş ; Güney
doğu Fas; Fas sultanlığı; Tilimsan sultan
lığı; 1\ınus'un Beca bölgesi; Fas-Cezayir
Tunus, Libya' nın güneyinde kalan bölge; 
Biladü's-SGdan ( siyahlar ülkesi); Mısır; Ir
maklar, hayvanlar, balıklar. kuşlar, Afrika'
daki madenler, ağaçlar ve bitkiler. A. Epa
ulard'ın 1949 yılında İtalyanca'dan yaptı
ğı Fransızca tercümesi Mme A. Codaz-
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zi tarafından tenkitli olarak basılmıştır 
(Description de l'Afrique, I-II. Paris 1956). 
Abdurrahman Hamlde'nin oldukça hata
lı Arapça tercümesinden (Riyad 1399/ 
1979) sonra eser son olarak da Muham
med Hacci ve Muhammed el-Ahdar ta
rafından Epaulard'ın neşri esas alınarak 
önce ı. cildi (Ra bat 1400) . daha sonra da iki 
cildi birlikte Arapça'ya çevrilmiştir ( Vaşfü 
İfrl~ıyye, 1-11, Beyrut 1983). 

Hasan el-Vezzan kitabının sonunda. bir 
uçtan bir uca dolaştığı Afrika'da günü gü
nüne kaydettiği müşahedelerini bu ese
rinde derlediğini, bizzat görmediği hu
suslarda ise güvenilir kimselerin haberle
rine dayandığını belirterek eserin 1 O Mart 
1 S26'da tamamlandığını söyler. Yer yer 
Tfıri{ıu İfri]fıyye ve'l-Magrib adlı ese
rin sahibi İbnü'r-Rakik el-Kayrevan'i ve 
İbn Haldun'dan alıntılar yapan müellif 
eserinde Bekrl, İdr'isl ve İbn Fazlullah el
Ömerl'den de bahsetmiş, ancak onlardan 
nakil yapmamıştır. Hasan el-Vezzan'ın, 

başvuru kaynakları arasında kendisinin 
daha önce yazdığı el-Veciz ii't-tevfıri

{ıi'l-İslfımiyye, Tfıri{ıu İfri]fıyye el-}J.a
diş, Ebü'l-Kasım İbn Beşküval'in Tfıri{ı ii 
a}J.vfıli'l-Endelüs, Mes'Qdl ve İbn Ha
tlb'in eserleri bulunur. 

Vaşfü İfri]fıyye 1 SSO'de basilınca aynı 
konuda eser yazan Avrupalı tarihçi, coğ
rafyacı ve kozmografyacılar için en önem
li bir kaynak oldu. Kitabın yeni baskıları 
da dört asır boyunca yegane eser özelli
ğini korudu. Vaşfü İfri~yye'yi aşağıda
ki eserler kaynak olarak almışlardır: J. 
Cesar Scaliger, Exotericae exercita
tiones (1557): .François de Belle-Forest, 
Cosmographie ( 1575) ve Histoire uni
verselle ( 1577): Andre Thevet, Cosmog
raphie universelle (1575): Livio Sanu
to, Geograiia ( 1588): Gramaye, Africa 
Illustrata ( 1622) ve De Arabibus Afri
cam tenentibus; Vossius, De historicis 
latinis libri tres (Leyde 1627). De Med
icis illustribus inter Arabes Scripto
res, De philosophia et philosophorum 
sectis libri (La Haye 1658): Pierre Davity, 
Etats ou empires du monde (1626): Oli
vier Dapper, La description des pays 
de l'Afrique, de l'Egypte, de la Bar
barie, de la Libye, du Biledulgerid, 
de la Guinee (Amstı:!rdam 1668,1670): 
Baudrand, Dictionnaire historique et 
geographique (Paris 171 5): Bruzen de 
la Martiniere, Le grand dictionnaire 
geographique, historique et critique 
(Amsterdam 1726-1736) . Vezzan eserin
de, XVI. yüzyılın başlarında ziyaret ettiği 
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Afrika ülkeleri hakkında içtimal. iktisadi 
ve siyasi durumlarıyla ilgili bilgiler verir. 
Fas için en karışık siyasi hadiselerin cere
yan ettiği, iç ve dış tehlikelerin ülkeyi 
kargaşaya sürüklediği bir dönem olan 
XVI. yüzyıl başlarıyla ilgili görüşleri İbn 
Haldün'un fikirlerine benzer; ona göre 
de İspanya ve Portekiz gibi Avrupalı hı
ristiyan güçlerin Kuzey Afrika'ya göz dik
meleri, Araplar'ın kendi aralarındaki an
laşmazlıklar ve gereksiz çekişmelerden 
kaynaklanmıştır. Bu eser, yüzyıllar boyun
ca Batı'nın Kuzey Afrika'daki İslam dün
yası hakkında başlıca kaynağını oluştur

muştur ve hala da Afrika tarihi ve coğraf
yası üzerinde çalışanlara kaynak olmaya 
devam etmektedir. Eserin Batılılar için 
değer taşıyan bir yönü de Avrupalı düşün
cesiyle kaleme alınmış bir Arap telifi olu
şudur. Vezzan. Faslı İdr'is'i ve İbn BattQta 
gibi İslam coğrafyacıları ile karşılaştırıl
dığında onun idrisi'nin aksine yazdığı yer
leri bizzat ziyaret ettiği ve anlatımında 
da İbn BattQta'nın aksine mümkün oldu
ğu kadar mübalağadan kaçındığı görü
lür. Eserde sırasıyla Afrika ile ilgili genel 
coğrafya bilgileri, kıtanın iklimi, halkının 

. özellikleri ve yaşayış tarzları , Fas ülkesi
nin güney taraflarındaki Sus bölgesi. bu
gün kısmen Batı Sahra denilen yerler ve 
Merakeş şehri, Fas ve Cezayir'e hakim 
olan Zeyyanller, Bicaye, Tunus ve Trab
lusgarp. Fas. TUnus ve Cezayir'in güney 
kısımları, Bilactülcerld ve's-Sahra, Bilad-i 
Sudan ve Mısır, Afrika'nın akarsuları, hay
vanları, madenieri ve bitkileri hakkında 
bilgi verilmektedir. 

Hasan ei-Vezzan eserinde, Asya ve Av
rupa'nın gezip gördüğü kısımlarını an
latmayı tasarladığını söylemişse de ( Vaş
fü İfrlkıyye, II. 242) böyle bir kitap kale
me almamıştır. Onun diğer önemli eseri, 
1 524 yılında yahudi doktor Jacob ben Si
mon (Ya'küb b. Şem'On) için hazırladığı 
Arapça- İbranice- Latince lugattır; bu lu
gatın bir nüshası Escarial Kütüphanesi'n
de bulunmaktadır (nr. 598: bk. Deren
bourg, ı. 410). Yine 1S2Tde İtalyanca ka
_leme aldığı. otuz Arap ve yahudi filozof 
ve tabibini anlattığı biyografık eseri, J. 
H. Hottinger tarafından Libellus de vi
ris quibusdam illustribus apud Ara
bes Zurich ( 1664) adıyla Latince'ye 

. çevrilmiş, J. A. Fabricii tarafından tekrar 
yayımlanmıştır (Amburgo 1726). Hasan 
ei-Vezzan bunlardan başka. Angela Co
dazzi'nin üzerinde çalıştığı aruzla ilgili 
bir eserle (bk. bibl.) günümüze ulaşıp 
ulaşmadığı bilinmeyen 'İlmü'l-beyfı-

ni'l-'Ara bi, Kitfıbü'n-Na]J.vi'l-'Arabi'yi 
ve görevli olarak gezdiği Kuzey Afrika'da 
gördüğü anıt mezarların kitabelerinden 
derlediği bir eser daha kaleme almıştır 
(Description de l'Afrique, editörün ön sö
zü, s. I, XXII-XXIII; Abdurrahman Ha
mide, III 11404/ 1984 1. s. 504-524). 

Hasan ei-Vezzan'ın hayatı ve seyahat
namesi son zamanlarda yeniden ilgi çek
meye başlamıştır. Amin Maalouf'un 
1986'da Leon l'Africain adıyla yayımla
dığı Fransızca eseri birçok dünya diliyle 
beraber Türkçe'ye de tercüme edilmiştir 
(tre. Sevim Raşa, Afrikalı Leo, istanbul 
1993). 
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