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mükellefler gibi iki koyuna 1 akçe vermek-
le mükelleftiler.
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Ebû Alî Nûruddîn Hasen
b. Mes‘ûd b. Muhammed el-Yûsî

(ö. 1102/1691)

Faslý Mâlikî âlimi.
˜ ™

1040 (1631) yýlýnda Fâzâz bölgesinde, Or-
ta Atlas daðlarýnda Yukarý Melviyye vadi-
sinde yer alan bir köyde doðdu. Berberî-
ler’in büyük kabilelerinden Sanhâce’nin Âyt
Yûsî boyundandýr. Kendisi mensup bulun-
duðu boyun, ismini büyük dedesi Yûsuf’-
tan aldýðýný ve Yûsî nisbesinin de Yûsufî’-
nin kýsaltmasý olduðunu söyler. Küçük yaþ-
ta annesini kaybeden Yûsî, Sicilmâse’de
Ebû Bekir b. Hasan et-Tetâfî, Sicilmâse
Kadýsý Sîdî Muhammed b. Abdullah el-Ha-
senî, Ebû Fâris Abdülazîz el-Filâlî; Mera-
keþ’te Kadýlkudât Ebû Mehdî Îsâ b. Ab-
durrahman es-Süktânî ve Kadý Muham-
med b. Ýbrâhim el-Heþtûkî; Ýlîð’de Kadý
Abdülazîz b. Ahmed er-Resmûkî ve Fas
þehrinde Kadý Ahmed b. Saîd el-Meclîdî gi-
bi hocalardan nahiv, belâgat, mantýk, aka-
id, fýkýh, fýkýh usulü, tefsir, tasavvuf, ma-
tematik, astronomi gibi ilimlerde ders al-
dý. Ardýndan Der‘a’ya Temgrût Zâviyesi’-
ne gitti ve Þâzeliyye’nin Nâsýriyye kolunun
kurucusu Ýbn Nâsýr ed-Der‘î’ye intisap ede-
rek sohbetlerine katýldý. Ondan fýkýh, tef-
sir ve nahiv yanýnda Gazzâlî’nin Ý¼yâß, Ka-
dî Ýyâz’ýn eþ-Þifâß ve Þa‘rânî’nin e¹-ªaba-
šåtü’l-kübrâ adlý eserlerini okudu.

Yirmi yaþlarýnda iken Sûs bölgesinde
Orta Atlas daðlarýndaki Dilâ köyünde bu-
lunan Dilâî Zâviyesi’nde (ez-Zâviyetü’l-Bek-
riyye) Þâzeliyye’nin Cezûliyye kolundan
Þeyh Ebû Bekir b. Muhammed ed-Dilâî’-
ye intisap etti. Burada nahivdeki ihtisasýy-
la tanýnan Muhammed el-Murâbýt ve di-
ðer bazý hocalarýn dersine girdi, onlardan
icâzet aldý. Ardýndan kendisi burada ders
vermeye ve eserlerinin bir kýsmýný yazma-
ya baþladý. Müntesipleri daha çok Sanhâ-
celiler’den meydana gelen Dilâî Zâviyesi’-
nin Fas’ýn büyük kýsmýnda hâkimiyet kur-
duðu bu dönemde Yûsî’nin ilmî faaliyet-
ler dýþýnda herhangi bir görev aldýðý bilin-
memektedir. Dilâîler’e karþý gittikçe güç-
lenen Filâlî (Alevî) hânedanýnýn Fas’ta ege-
menlik kuran ilk hükümdarý Mevlây Re-
þîd’in Sûs bölgesini ele geçirmesi ve Dilâî
Zâviyesi’ni tahrip ettirmesi üzerine (8 Mu-
harrem 1079 / 18 Haziran 1668) Yûsî diðer
âlimlerle birlikte Fas þehrine gönderildi.
Ancak daha önce (1069/1659) iktidar mü-
cadelesi sýrasýnda kardeþinden kaçarak Di-
lâî Zâviyesi’ne sýðýnan Mevlây Reþîd bura-
da tanýþtýðý Yûsî ile dostluðunu devam et-
tirdi, zaman zaman onun derslerine ka-
týldý ve kendisini sarayýndaki özel toplan-
týlara çaðýrdý. Karaviyyîn Camii’nde eðitim-
le meþgul olan Yûsî ilim çevrelerinde bü-
yük ün kazandý.

Mevlây Reþîd’in vefatýndan sonra Fas
halkýnýn ayaklanmasý üzerine Yûsî þehri
kuþatan (1083/1672) yeni hükümdar Mev-
lây Ýsmâil’den izin alarak þehirden çýktý, ku-
zeydeki bazý köyleri dolaþýp Huneyfire ya-
kýnlarýndaki Halfûn’da bir zâviye kurdu ve
irþada baþladý. Ancak bölge halkýnýn eski
Dilâî yönetimine baðlýlýðýný bilen ve gitti-
ði yerlerde Yûsî’nin etkinliðinden çekinen
Mevlây Ýsmâil onun oradan ayrýlýp Mera-
keþ’e gitmesini istedi (1085 sonlarý/1675).
Yûsî, Merakeþ’te Þürefâ Mescidi baþta ol-
mak üzere çeþitli mescidlerde ders verdi.
Geri dönmesine izin çýkýnca tekrar Hal-
fûn’a gitti (1090/1679); fakat ardýndan hü-
kümdar onu önce yeni baþþehir Miknâs’a
çaðýrdý, beþ ay sonra da tekrar Merakeþ’e
yolladý. Yûsî, Merakeþ’te bulunduðu dö-
nemlerde ders vermenin yaný sýra Þâzelî-
Nâsýriyye tarikatýna baðlý bir zâviye (ez-
Zâviyetü’n-Nâsýriyye) inþa ettirdi. Mevlây
Ýsmâil, Orta Atlaslar’daki Berberîler’e kar-
þý yürüttüðü askerî harekât sýrasýnda onu
da eski Dilâî Zâviyesi’nin olduðu yere sür-
güne gönderdi (1095/1684). Üç yýl sonra
oradan ayrýlmasýna izin verilen Yûsî, bazý
merkezleri ve zâviyeleri dolaþtýktan sonra

aykýrý birçok uygulamaya rastlanmýþtýr (bk.
OCAKLIK). Yurtluðun “devlete ait bir ge-
lirin kaydýhayat þartýyla tasarruf veya tev-
cih edilmesi” þeklinde tarif edildiði de gö-
rülmektedir. Buna göre yurtlukta yalnýzca
kaydýhayat þartý, ocaklýkta irsen intikal,
yurtluk-ocaklýkta irs ve kaydýhayat birlik-
te bulunurdu ve yurtluk-ocaklýkta irsî bir
devamlýlýk söz konusu idi. Kendilerine yurt-
luk veya yurtluk-ocaklýk olarak arazi tev-
cih edilen aþiret sahibi kiþiler buranýn res-
mî sahibi deðildi; araziyi satamaz, baðýþ-
layamaz, vakfedemezlerdi. Bu statünün
devamý, sadakatle hizmet ve kendilerine
verilen görevleri eksiksiz yerine getirmek-
le doðrudan ilgiliydi.

Yurtluk olarak tevcih edilen arazi par-
çalarý bir aþiret reisinin þahsýnda tek bir
kiþiye ait olabileceði gibi ortak bir mülki-
yet veya kullaným hakký ile birlikte bütün
aþirete yahut bir zümreye de ait olabilir-
di. Bunun bir örneði atçeken (esbkeþân) ta-
ifesine verilen yurtluklardýr. Kanûnî Sultan
Süleyman dönemi timar ve taþra teþkilât
kanunnâmelerinde bazý arazilerin esbke-
þân taifesine yurtluk yoluyla tayin edildiði
yazýlýdýr. Bunlar Karaman vilâyetinde Kon-
ya sancaðýna baðlý Turgut, Eski Ýl ve Bay-
burt nahiyelerinde bulunuyordu. Buralarýn
göçebe halký ziraata yatkýn olmadýðýndan
on iki hâne baþýna bir at karþýlýðý at akçe-
si ödemekle mükellef tutulmuþtu ve çift,
bennâk, caba, öþür, kovan gibi vergilerden
muaftý. Kendilerine yurtluk yazýlan yerle-
re ektiklerinin öþürü at çekmeleri karþýlý-
ðýnda onlardan alýnmazdý ve avârýz vergi-
leri de kaldýrýlmýþtý. Devlete sadece at akçe-
si, resm-i ganem, resm-i arûs ve cürm ü
cinâyet vergileri ödemekle mükelleftiler.
Faaliyette bulunduklarý yurtluklarýnda ken-
dileri mezralarýný kimsenin müdahalesi ol-
madan tasarruf edebiliyorlardý. Atçeken
yurtluklarýný iþleyenler bunlar için tahýl
üzerinden öþür ve sâlâriyye veriyordu. Ya-
vuz Sultan Selim dönemi Karaman Vilâye-
ti Esbkeþân Kabileleri Kanunnâmesi’nde
adý geçenlerin çoðunun ziraatla meþgul ol-
duðu ve öþür, sâlâriyye, çift, bennâk ver-
gilerinden hayli mal biriktiðinin tesbit edil-
diði, yapýlan teftiþte çoðu çiftliðin geliri-
nin 6 ile 7000 akçe arasýnda deðiþtiði be-
lirtilir (Akgündüz, III, 331). Yurtluklar mer-
kezî yönetimin mülkiyetinde görünmekle
birlikte göçebe zümreler ciddi bir askerî
yükümlülükle zorlanmadan epeyce yay-
gýn bir tasarruf hakkýndan yararlanýrlardý
(Yerasimos, s. 142). Yurtluk tasarruf eden
atçekenler devletin diðer bölgelerindeki
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ler ve edebî ifadeler kaydedeceðini bildir-
diði mukaddimede el-Æånûn’da daha ay-
rýntýlý biçimde ele aldýðý ilimler tasnifi ve
tanýtýmý konusunda özet bilgilere yer ve-
rir (nþr. Hamîd Hâmânî el-Yûsî, Dârülbey-
zâ 2004; nþr. Zekeriyyâ el-Huseyrî, Beyrut
2009). 3. Zehrü’l-ekem fi’l-em¦âl ve’l-
¼ikem. Arapça atasözleri ve deyimler içe-
ren eser altmýþ altý bab olarak planlan-
mýþ, ancak müellifin vefatý üzerine mu-
kaddimesi ve ilk on dört babý yazýlabilmiþ-
tir (I-III, nþr. Muhammed el-Haccî – Mu-
hammed el-Ahdar, Dârülbeyzâ 1401/1981).
4. Dîvânü þi£r. Yûsî’nin þiirlerinden mey-
dana gelen esere onun vefatýndan sonra
oðlu tarafýndan diðer bazý þiirleri de eklen-
miþtir (Fas, ts.; Abdülhamîd Muhammed
el-Münîf tarafýndan Yetâma’d-dürer adýy-
la tahkik edilmiþtir). Muhammed Ecvâhi-
rî, el-Yûsî eþ-þâ£ir: Dirâse ta¼lîliyye li-
dîvânihî adýyla bir doktora çalýþmasý yap-
mýþtýr (1987, Rabat Muhammed el-Hâmis
Üniversitesi). 5. el-Æa½îdetü’d-dâliyye.
Þeyhi Ýbn Nâsýr’ý methetmek amacýyla yaz-
dýðý bu kasideyi müellif daha sonra Ney-
lü’l-emânî fî þer¼i’t-tehânî adýyla þer-
hetmiþtir (Ýskenderiye 1291; Kahire 1329,
1375/1956). 6. Meþrebü’l-£âm ve’l-Åâ½
min kelimeti’l-iÅlâ½. Sicilmâse’de ve Me-
rakeþ’te öðrenciler arasýnda kelime-i tev-
hidin anlamý ve akaid meseleleri çerçeve-
sinde ortaya çýkan tartýþmalara cevap ma-
hiyetinde yazýlan eser, Yûsî’nin akaide dair
düþünceleri üzerine bir doktora tezi hazýr-
layan Hamîd Hamânî tarafýndan uzun bir
giriþle birlikte yayýmlanmýþtýr (Fas 1327;
nþr. Hamîd Hamânî el-Yûsî, I-II, Dârülbeyzâ
2000-2001). Eser ayný zamanda Ýbrâhim el-
Kûrânî’nin Ebû Sâlim el-Ayyâþî yoluyla Fas’a
ulaþan eserlerinin yol açtýðý tartýþmalara
cevap niteliðindedir (Meþrebü’l-£âm, I, 189-
199, 226-227; ayrýca bk. Resâßil, II, 616-
617). 7. Resâßil. Yûsî’nin siyaset, tasavvuf,
akaid, fýkýh gibi alanlarla ilgili mektup ve
risâlelerini ihtiva eden eser nâþiri tarafýn-
dan önce doktora çalýþmasý olarak tahkik
edilip incelenmiþ, ardýndan neþredilmiþtir
(I-II, nþr. Fâtýma Halîl el-Kablî, Dârülbeyzâ
1401/ 1981). Kitapta birinin nisbeti þüphe-
li altmýþ üç risâle bulunmaktadýr. 8. el-
Künnâþetü’l-£ilmiyye. Tasavvuf, edep, ha-
dis ve tefsirle ilgili çeþitli notlarý ve görüþ-
leri içerir (Fas, el-Hizânetü’l-melekiyye, nr.
5995). 9. el-Æånûn fî a¼kâmi’l-£ilm ve’l-
£âlim ve’l-müte£allim. Müellif eserin ilk
bölümünde bilgi nazariyesiyle ilimlerin tas-
nifi konularýný ele alýr ve belli baþlý ilimle-
ri ayrýntýlý biçimde tanýtýr. Ýkinci bölümde

bir âlimde bulunmasý gereken nitelikleri,
eðitim, fetva, eser telifi gibi hususlarda
izlenecek yollarý ele alýr (Fas 1310, 1315;
nþr. Hamîd Hamânî el-Yûsî, Rabat 1419/
1998; nþr. Cum‘a el-Feytûrî, Beyrut 2003).
Eserin üçüncü bölümünde öðrencilerin ya-
þayýþýnda, eðitiminde ve hocalarýyla iliþki-
lerinde takip etmeleri gereken âdâb, ayrý-
ca ilmî seyahat (rihle) ve öðrenme metotla-
rý gibi konular hakkýnda bilgi verilir (eser-
le ilgili bir deðerlendirme için bk. Berque,
s. 354-389). 10. Nefâßisü’d-dürer £alâ þer-
¼i’l-MuÅta½ar (¥âþiye £alâ þer¼i MuÅta-
½ari’s-Senûsî fi’l-man¹ýš). Muhammed b.
Yûsuf es-Senûsî’ye ait eserin hâþiyesidir
(nþr. Cum‘a el-Feytûrî, Beyrut 2003). 11. el-
Budûrü’l-levâmi£ fî þer¼i Cem£i’l-cevâ-
mi£. Bazý kaynaklarda yanlýþlýkla el-Kev-
kebü’s-sâ¹ý£ adýyla da geçen eser Tâced-
din es-Sübkî’nin fýkýh usulüne dair meþhur
eseri üzerine yazýlmýþ bir þerh olup “kitap”
deliline dair ilk bölümün ortalarýna kadar
gelebilmiþtir (I-IV, nþr. Hamîd Hamânî el-
Yûsî, Dârülbeyzâ 1423-1424/2002-2003). 12.
Fet¼u’l-meliki’l-vehhâb fîmâ isteþkele-
hû ba£²u’l-a½¼âb mine’s-Sünne ve’l-Ki-
tâb (el-Fütû¼âtü’s-Sûsiyye el-müþtemile
£ale’l-envâri’l-šudsiyye). Seçilmiþ âyetlerin
tefsirinden ibarettir (Rabat, el-Hizânetü’l-
âmme, nr. 618). 13. ¥âþiye £alâ £Umdeti
ehli’t-tevfîš ve’t-tesdîd fî þer¼i £Aš¢de-
ti ehli’t-tev¼îd (¥âþiye £alâ þer¼i kübra’s-
Senûsî). Muhammed b. Yûsuf es-Senûsî’-
nin £Aš¢detü ehli’t-tev¼îd el-kübrâ adlý
eserine yine kendisinin yazdýðý £Umdetü
ehli’t-tevfîš adlý þerhin hâþiyesidir (Çorum
Ýl Halk Ktp., nr. 958; Rabat, el-Mektebetü’l-
âmme, nr. 1771, 2645; el-Mektebetü’l-Ez-
heriyye, nr. 1596, 4413).

Bunlarýn dýþýnda kaynaklarda Yûsî’ye
çok sayýda risâle nisbet edilmekte, ¥âþi-
ye £alâ TelÅî¦i’l-Miftâ¼ adlý yarým kalmýþ
bir eserinin bulunduðu belirtilmektedir.
Müellifin el-Æa½îdetü’r-râßiyye fî resâßi-
li’z-Zâviyeti’d-Delâßiyye adlý þiiri de çe-
þitli þerhlere konu olmuþtur (eserleri için
bk. Kadirî, III, 42-43; Haccî, s. 108-115; Re-
sâßil, neþredenin giriþi, I, 54-64; eserle-
rinin kronolojisi için bk. Honerkamp, II,
410-411). Fransýz þarkiyatçýsý Jacques Ber-
que, Al-Yousi: Problèmes de la culture
marocaine au XVIIe siècle (Paris 1958;
týpkýbasým: Paris 2001), Abbas el-Cirârî,
£Abšariyyetü’l-Yûsî (Dârülbeyzâ 1981) ve
Abdülkebîr el-Medgarî el-Alevî, el-Faš¢h
Ebû £Alî el-Yûsî: Nemû×ec mine’l-fik-
ri’l-Ma³ribî fî fecri’d-devleti’l-£Aleviy-
ye (Rabat 1989) adýyla birer eser kaleme

Fas þehrinin güneyinde Safrû yakýnlarýn-
daki Temzîzet köyüne yerleþti (1100/1689).
Kýsa bir süre sonra hac yolculuðuna çýktý,
hac dönüþünün ardýndan vefat etti (15 Zil-
hicce 1102 / 9 Eylül 1691). Onun adýna in-
þa edilen mescid ve türbe Safrû yakýnla-
rýndadýr.

Fas’ýn XVII. yüzyýlda yaþamýþ en büyük
âlimi kabul edilen (Abu’n-Nasr, s. 223), aklî
ve naklî ilimlerde derin vukufu bulunan
Yûsî özellikle tasavvuf, þiir, dil ilimleri, man-
týk, kelâm, fýkýh ve usul bilgisiyle temayüz
etmiþtir. Öðrencisi Muhammed b. Ahmed
el-Misnâvî hocasýnýn rivayetten ziyade di-
rayete önem verdiðini belirtir. Güçlü bir
hâfýzaya sahip olan Yûsî’nin Harîrî’nin el-
Mašåmât’ýný ve meþhur Arap þairlerinin
divanlarýný ezberlemesi, þiir söylemenin
kendisine “nefes almaktan daha kolay” gel-
diðini, hatta sadece þiirle konuþabileceðini
ileri sürmesi bu alandaki yeteneðini gös-
termektedir. Bazý âlimler onu müceddid
olarak görürken bazýlarý da ictihad mer-
tebesine ulaþtýðýný kaydeder. Yûsî birkaç
defa sürgün edilmesi yüzünden yazmaya
baþladýðý bazý eserlerini tamamlayamamýþ-
týr. Mevlây Ýsmâil’e yazdýðý mektuplarda
merkezî bir idare kurmak için uyguladýðý
sert siyasetten dolayý onu eleþtirmekten
çekinmeyen Yûsî, “Berâetü’l-Yûsî” adýyla
meþhur olan bir mektubunda Mevlây Ýs-
mâil’i bu hususlarda uyarmýþ ve toplumu
yönetirken uymasý gereken dinî esaslarý
hatýrlatmýþtýr (Resâßil, I, 237-244). Tanýn-
mýþ öðrencileri arasýnda Misnâvî, Ýbn Zâ-
kûr, Ýbn Rahhâl, Ebû Sâlim el-Ayyâþî, Ebü’l-
Abbas Ahmed b. Mübârek es-Sicilmâsî,
Ebü’l-Hasan en-Nûrî, Ebû Abdullah en-
Nûrî, Ebû Abdullah et-Tâzî, Ahmed b. Ya‘-
kub el-Velâlî ve Abdüsselâm b. Tayyib el-
Kadirî sayýlabilir.

Eserleri. 1. el-Mu¼âŠarât fi’l-edeb
ve’l-lu³a. 1095 (1684) yýlýnda yazýlmaya
baþlanan eserde hikmetler, þiirler ve ede-
bî nüktelerin yaný sýra tarih ve tasavvufa,
müellifin kendi hayatýna dair önemli bil-
giler yer almakta, hâtime kýsmýnda hoca-
larýnýn ve karþýlaþtýðý þeyhlerin listesi ve-
rilmektedir (Fas 1317; I-II, nþr. Muham-
med el-Haccî – Ahmed eþ-Þerkavî Ýkbâl,
Beyrut 1402/1982). 2. Fehresetü’l-Yûsî.
Müellif hayatýnýn sonlarýna doðru kale-
me aldýðý, bir mukaddime ile beþ bölüm
halinde planladýðý bu eserinin ancak iki bö-
lümünü yazabilmiþtir. Hocalarýný, karþýlaþ-
týðý þeyhleri, okuduðu kitaplardan aldýðý
ilhamlarý anlatacaðýný, ayrýca hikmetli söz-
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rut 1402/1982, neþredenlerin giriþi, I, s. e-z; a.mlf.,
Resâßil (nþr. Fâtýma Halîl el-Kýblî), Dârülbeyzâ
1401/1981, neþredenin giriþi, I, 39-122; a.mlf.,
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ÿTuncay Baþoðlu

almýþlardýr. Ayrýca Menâhil dergisinin be-
þinci sayýsýnda (1979 yýlý) olduðu gibi Fas’-
ta yayýmlanan dergilerde Yûsî’ye dair çok
sayýda makale çýkmýþ, çeþitli sempozyum-
larda onun hakkýnda bildiriler sunulmuþ ve
Yûsî’nin görüþlerinin ele alýndýðý sempoz-
yumlar düzenlenmiþtir.
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