
MEVLANA MÜZESi 

sawuf ve tarikatlar gibi değişik alanlarla 
ilgili yazmalar teşkil etmektedir. Abdül
baki Gölpınarlı, her birini ayrı ayrı incele
yip geniş bir şekilde tanıttığı 1311 ciltte 
toplanmış eserlerin bir katalogunu ha
zırlamış . bu çalışmanın üç cildi basılmış 
(Mevlana Müzesi Yazmalar Kata/oğu, An
kara I, 1967; II, 1971; III, 1972). bir cildi ise 
henüzyayımlanmamıştır. Osman Siviloğlu 
ayrıca . sanat değeri çok yüksekyazmaları 
Mevlc1na Müzesi Müzelik Yazma Eser
ler Kataloğu adıyla inceleyerek tasnif 
etmiştir (bk. bibl.) . Mevlana Müzesi Tür
kiye'nin en çok ziyaretçisi olan üçüncü 
müzesidir. Son yıllardaki istatistiklere gö
re 1.3 milyon civarına ulaşan ziyaretçiie
rin dörtte biri yabancıdır. 
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Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. 
Horasan'ın Havaf bölgesinde doğduğu. 
932 (1526) yılında Herat'tan Babür Şah 
ile birlikte Hindistan'a göç ettiği bilin
mektedir. Babası Heratlı hekim Muham
med b. YGsuftur. Kaynaklarda mesle
ğinden dolayı "Tablb" lakabıyla, Herat'a 
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nisbette Herevl, bazan da Horasanl, Ma
ham ve Karşi nisbeleriyle anılır. Cami'u '1-
feva'id adlı eserinde adını YGsufi b. Mu
hammed b. Yusuf olarak kaydeder. Ba
bürlü sarayında önemli görevlerde bu
lunduğu anlaşılan Mevlana YGsufi. Ba
bür ve Hümayun şahların hekimliği ya
nında Hümayun'un saray münşlliğini de 
yapmıştır. Gerek inşa sanatı gerekse tıp 
alanında kaleme aldığı çok sayıdaki ese
riyle Hint- İslam literatüründe yerini al
mış önemli bir şahsiyettir. Aynı zamanda 
üç divan sahibi bir şair olduğu rivayet 
edilir. Bazı müellifler YCısufi b. Muham
med adlı iki ayrı kişinin olabileceğini be
lirtmekle beraber bu ihtimal genellikle 
kabul edilmez (Storey, II. 235). 

Eserleri. 1. Cevahirü'l-luga. Tıbba 
dair ansiklopedik bir eser olup üç bölüm 
halinde düzenlenmiştir. İlk bölümde in
san organları ele alınır. İkinci bölüm ba
sit ve birleşik ilaç türlerini. üçüncü bö
lüm bedenle ilgili hastalıkları ve isimleri
ni ihtiva eder. Kitabın 898 (1493) tarihli 
müellif nüshası London Wellcome His
tarical Medical Library'dedir (Mss. Arab. 
nr. 143). Eserin geç tarihli bir nüshası da 
Süleymaniye Kütüphanesi'nde kayıtlıdır 
(Bağdatlı Vehbi Efendi. nr. 141 1). Ceva
hirü '1-luga ve BaJ:ırü '1-cevahir farklı iki 
eser olmasına rağmen (A. Z. İskender, el
Meşril~, LVII(l963J. s. 33 1-334) Brockel
mann bunların aynı eser olduğunu söyle
miş ve müellifin Tablb olan nisbesini de 
Lablb olarak kaydetmiştir ( GAL Suppl., 
Il, 592) . z. BaJ:ırü'l-cevahir ii taJ:ıJsilsi'l
mustalaJ:ıati't-tıbbiyye . 924'te (ı 5 ı 8) 
telif edilmiş olup alfabetik bir tıp sözlüğü 
ve ansiklopedisidir. Anatomik ve patolo
jik tıp kavramları ile tanınmış hekimlerin 
adlarını ve bir kısım ilaç özlerini ihtiva 
eder. Eserin mukaddimesinde başta Fl
rCızabadl'nin el-Kamusü'l-muJ:ıl(i gibi 
genel sözlüklerin yanı sıra İbn Sina'nın el
Kanun fi't-tıb ve eş-Şifa' adlı eserleriyle 
bunun şerhleri olmak üzere pek çok kay
nak zikredilir. Müellif, bu eserlerde rast
layamadığı hususlarla ilgili olarak döne
minin hekimleriyle istişarede bulundu
ğunu ve tecrübeli kimselerden istifade 
ettiğini belirtir. Millet (Ali Emir! Efendi, 
Arapça, nr. 2856) ve Topkapı Sarayı Müze
si (Emanet Hazinesi, nr. ı 824) kütüphane
lerinde nüshaları bulunan kitabın (diğer 
nüshalar için bk. Brockelmann, ll, 592; 
Ullmann, s. 237); bazı baskıları da yapıl
mıştır (The Buhr-ool Juwahir: A Medical 
Dictionary by Mohammad bin Yoosoof, 
the Physician o{Herat jed. H. A. Mujeed), 
Calcutta I 830; Ba/:ırü '1-cevahir, haz. Mu-

hammed Hüseyin Tabatabal, Tahran I 288). 
3. Bedayi'u'l-inşa. Müellifin 940'ta (ı 533-
34) oğlu Refiuddin Hüseyin ve talebeleri 
için kaleme aldığı bu Farsça kitap inşa sa
natı ve Hindistan'daki durumu hakkında 
önemli bir kaynaktır. Eserin İnşa-yı Yu
sufi adıyla bir taş baskısı yapılmıştır 
(Delhi 1843). 4. Cami'u'l-teva'id ti't-tıb . 
Müellifin 'İ1Qcü'l-emrai'ının (Ruba'iy
yat-ı Yusuff) şerh i olup Cami'u '1-feva'id 
ii 'i!Qci'l-emrai ve Tıbb-i Yusu/i diye de 
anılır. Çeşitli hastalıklar ve tedavilerine 
dair bu muhtasar eser YCısufi'nin tıbba 
dair diğer bazı risaleleriyle birlikte basıl
mıştır (Leknev I 268; Del hi I 269, I 273; La
ho re 1286, I 31 I; KanpOr I 290; Tahran 
ı 285). Bir kısmı kütüphane kayıtlarında 
farklı adlarla geçen bu risalelerin belli 
başlıları şunlardır : Sitte-i Zaruriyye; De
JQ'ilü'n-nabi; Risale-i me' kul ve meş
rub; Dela'ilü'l-bevl; Risale-i J:ııi?--ı şıJ:ı
J:ıat-i beden; MuJsatta'at-ı Ya'sufi; Ka
şide der Esma' -i Edviye-i Müfrede; Fe
va'id-i Atıyar (bu ve diğer bazı eserleri 
için ayrıca bk. Storey, II, 235-240). 
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Hayatının ilk dönemleri hakkında bilgi 
yoktur. Babasının hükümdarlığı sırasın
da çeşitli idari ve askeri görevlerde bulu
narak tecrübe kazandı. 1280'de (ı 863-64) 



Süsülaksi:\'daki kabileler arasında çıkan 
karışıklıklara son verip bölgede istikrarı 
sağladı. Bu başarısından dolayı veliaht ta
yin edilerek Merakeş ve civarının idaresiy
le görevlendirildi. 1283'te ( 1866) Tadla 
üzerine bir sefer düzenledi. 

Babası Mevlay Muhammed Sidl'nin 18 
Receb 1290'da (ll Eylül 1873) ölümünün 
ardından devlet adamları tarafından baş
şehir Merakeş'te sultan ilan edilen Mev
lay Hasan tahta çıkar çıkmaz isyanlarla 
uğraşmak zorunda kaldı. Fas şehrinin 
halkı baş kaldırıp valilerini kovdu, Azem
mür halkı da Vali Ahmed b. Pereel'yi öl
dürdü. Serberi kabilelerinin desteğini 
sağlayan sultanın amcası Abdülkebir sal
tanat davasıyla ayaklanarak Miknas (Mek
nes) şehrini ve civarını ele geçirdi. Bunun 
üzerine Mevlay Hasan sefer hazırlıklarını 
tamamlayıp önce Azemmur üzerine yürü
dü ve asayişi sağlayıp halkı ağır para ce
zasına mahkum etti; daha sonra amcası 
Abdülkeblr'in isyanını bastırarak kendi
sini teslim aldı. 

isyancıları itaat altına almak ve vergile
ri toplamak için düzenli bir orduya sahip 
olmak gerektiğine inanan Mevlay Hasan 
askerlerinin eğitimini İngiliz, Fransız ve 
İtalyan subay! arına verdi; Fas'ta hafif top 
ve tüfek fabrikası kurdurdu; böylece hem 
ayaklanmaları bastırdı hem de vergileri 
tahsil etti. Hükümdarlığı boyunca gerçek
leştirdiği otuzdan fazla seferin büyük bir 
kısmı galibiyetle sonuçlanmıştır. 

Mevlay Hasan. 3 Zilhicce 1311 (7 Haziran 
1894) tarihinde Berberller'e karşı dü
zenlediği bir sefer dönüşünde Tildia'da 
Vadilabld'de vefat etti. Cenazesi Rabat'a 
getirilerek dedesi Muhammed b. Abdul
lah'ın yanına defnedildi. Yerine oğlu Ab
dülazlz el-Alevi geçti. Mevlay Hasan'ın em
riyle 1299'dan ( 1882) itibaren Fas'ta bası
lan paralara Haseni adı verilmiştir. 

Dindar bir hükümdar olan Mevlay Ha
san dini ilimierin gelişmes i için yoğun 
gayret göstermiştir. Sefere çıkmadan 
önce önemli dini şahsiyetleri ve alimleri. 
türbe ve zaviyeleri ziyaret eder, bu saye
de halkın sevgisini kazanırdı. Gençlerin 
eğitimiyle yakından ilgilenmiş. çok sayı
da öğrenciyi Avrupa'ya gönderip onların 
teknik ve askeri sahalarda eğitim görme
sini sağlamıştır. Ticari hayatın canlanma
sı için çalışmış. bu maksatla limanların 
sayısını çoğaltmış. bu arada gayri müs
limlerle ticaretin caiz olduğuna dair ule
madan fetva almıştır. Fransa, ingiltere, 
İtalya, Belçika. Almanya, Portekiz ve 
Amerika Birleşik Devletleri ile ticari ve 

diplomatik ilişkiler geliştirerek ülkenin 
dışa açılmasını sağlamıştır. Limanlarda 
kurduğu gümrük teşkilatıyla vergi topla
ma işini düzene sokımuş, Batılılar'ın ülke
nin içine nüfuz etmesinden endişe duy
duğu için onlara sınai imtiyazlar verıne
meye özen göstermiştir. imar faaliyetle
riyle de yakından ilgilenen Mevlay Hasan, 
İşblliye'deki (Sevilla) sarayı örnekalıp 
Fas'ta bir saray yaptırmış. yollar ve köp
rüler inşa ettirmiş. medrese ve kütüp
haneleri onartmıştır. 
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1 056'da ( 1646) doğdu. Sultan M ev lay 
Reş'id döneminde Biladülgarb valisi olan 
Mevlay İsmail eyaletin merkezi Miknas'ta 
(Meknes) ikamet ediyordu. Kardeşi Mev

lay Reş'id'in vefatından sonra sultan ilan 
edildi. Başşehir Fas halkının kendisine 
muhalefette bulunması üzerine şehri 
ele geçirerek halkını itaat altına aldı. 1 S 
Zilhicce 1082 (13 Nisan 1672) tarihinde 
tamamlanan merasirnde kendisine biat 
edenler arasında Abdülkadir el-Fas! gibi 
Ebu Ali el-Yus!, Muhammed b. Ali ei
FIIal'i ve Abdurrahman b. Abdülkadir el
Fas! gibi alimler de vardı. Ancak kardeşi 
Mevlay el-Harran! Tafilalt'ta, yeğeni Ah
med b. Muhriz Sicilmase ve Merakeş'te, 
bir kabile reisi olan Hızır b. Gaylan da ku
zeydoğuda Cezayir sınır bölgesinde isyan 
etti. Sus Arapları'nın desteğini sağlayan 
M ev! ay İsmail yeğenine karşı sefere çıktı; 
ona bağlı birlikleri yenilgiye uğratıp Me
rakeş'e girmeyi başardı ve halktan biat 
aldı (ı 083/1673). Merakeş'ten Fas'a ka-
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çan yeğeni Ahmed'i takip ederek bura
dan da uzaklaştırdı. Daha sonra Fas'ın ku
zeyinde Hıdır b. Gaylan'ı bozguna uğratıp 
öldürttü. Fakat yeğeni Ahmed saltanat 
mücadelesini sürdürüyordu. Zor durum
da kalan Mevlay İsmail. Merakeş'i tekrar 
ele geçiren Ahmed' e Atlaslar'ın bir kısım 
topraklarını. kardeşi Harrani'ye de T3fl
lalt'ı vermek suretiyle onları emin olarak 
tanıdı . Mevlay İsmail'in beş yıl süren bu 
isyanları bastırmasının ardından Dila'i Za
viyesi'ne mensup Murabıtlar'dan Mu
hammed el-Hac ed-Dilal Tadla bölgesin
de ayaklandıysa da İsmail'in düzenli as
keri birlikleri ve topları karşısında mağ
lup olmaktan kurtulamadı. İsmail. isyana 
katıldıkları gerekçesiyle 1 O.OOO'den fazla 
insanı katiettirdiği gibi binlerce kişiyi de 
esir alarak Miknas'taki sarayın inşasında 
çalıştırdı (ı 090/1679) 

Ülkede huzuru ve sükuneti sağlayan 
Mevlay İsmail muhtemel karışıklıkları 
bastırmak amacıyla Sa'dller'den Sultan 
Ahmed el-Mansur zamanında getirilmiş 
olan zenci köleleri ve çocuklarını toplaya
rak onlara toprak tahsis etmek suretiyle 
düzenli askeri birlikler kurdu. Mevlay is
mail, Miknas civarına yerleştirilen bu as
kerlere Buharl'nin el-Cô.mi'u'ş-şa]J-il:ı.'i

nin bir nüshasını göstererek, "Bizler Re
sGI-i Ekrem'in bu kitapta toplanmış olan 
buyruklarının kölesiyiz. Onun emirlerine 
uyacağınıza söz veriniz. Bu nüshayı ko
ruyunuz ve seferlerde ordunun önünde 
taşıyınız" dedi. Onlar da bu emirlere sadık 
kalacaklarına söz verdikleri için "ab'idü'l
BLihar'i" (Buharl'nin köleleri) diye meşhur 
oldular (Selavl, VII, 58). Sayıları 1SO.OOO'i 
bulan bu birlikler sayesinde Mevlay İsmail 
ülkede hakimiyeti tesis etti. Emniyeti sü
rekli biçimde sağlamak ve dış tehditler
den emin olmak için çok sayıda hisar yap
tırarak buralara muhafız birlikleri yer
leştirdi. Ayrıca Berber'iler'in isyanlarına 
karşı gerekli tedbirleri aldı . onların elin
deki atları ve silahları toplattı. 

Bedevi Arap kabileleri ve Sus halkından 
da özel birlikler teşkil eden sultan bunla
rın içinden sahil güvenliğini sağlamak, 
Avrupalılar'ın faaliyetlerini gözetiemek ve 
korsanlarla mücadele etmek amacıyla gö
nüllü mücahidler birliği oluşturdu. Ab'i
dü'l-Buharl'nin seçkin kumandanları ta
rafından eğitilen bu birlikler Avrupa ülke
lerine başarılı akınlar düzenliyordu. 1 092 
( 1681) yılında yaptıkları ani bir baskın la 
Mehdiye'yi (Ma'mGre) İspanyollar'ın elin
den aldılar. 1 09S'te ( 1684) İngilizler'i Tan
ca'yı tahliye etmek zorunda bıraktılar. 
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