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kara 2009) ve divandan seçmeleri yayým-
lamýþtýr (Ankara 2011). 2. Muhabbetnâ-
me. Mesnevi tarzýnda yazýlmýþ 3696 be-
yitten oluþan tasavvufî bir eserdir. Ýki nüs-
hasý bulunan (Manisa Murâdiye Ktp., nr.
1296; Konya Ýl Halk Ktp., Uzluk, nr. 6968)
eser üzerinde Ali Çavuþoðlu doktora ça-
lýþmasý yapmýþ (Yusuf-ý Hakîkî’nin Ma-
habbetnâme Adlý Eserinin Tenkitli Metni
ve Ýncelemesi, 2002, Erciyes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü) ve ardýndan
eseri neþretmiþtir (Ankara 2009). 3. Me-
tâliu’l-îmân. Bazýlarýna göre Sadreddin
Konevî’nin, bazýlarýna göre ise Ahî Evran di-
ye bilinen Kýrþehirli Þeyh Nasîrüddin Mah-
mûd’un ayný adlý risâlesinin tercümesidir
(Süleymaniye Ktp., Hacý Mahmud Efendi,
nr. 2574). Sadeleþtirilmiþ metni Ali Çavu-
þoðlu tarafýndan yayýmlanmýþtýr (Tasavvuf
Risalesi ve Metâliu’l-Ýmân, Ankara 2004).
Bu eserin bulunduðu yazmada yer alan
tasavvufa dair üç risâlenin de Yûsuf Ha-
kîkî’ye ait olmasý kuvvetle muhtemeldir.
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Ebü’l-Mehâsin Mevlây Yûsuf
b. Mevlây Hasen b. Mevlây Muhammed

(1880-1927)

Fas Filâlî hükümdarý
(1912-1927).˜ ™

Miknâs’ta doðdu. Mevlây I. Hasan’ýn oð-
lu olup annesi Âmine Çerkez veya Türk
asýllýdýr. Sarayda özel hocalarýn gözetimin-
de yetiþti. Aðýr baþlý, dindar, zeki ve kibar
bir kiþiliðe sahipti. Mevlây Abdülhafîz el-
Alevî’nin (el-Filâlî) çok sayýdaki erkek kar-
deþinin en küçüðü olduðundan idarî ve
siyasî alanda gerekli eðitimi almamýþ, bu
sebeple saltanat beklentisi içine girme-

miþtir. Fransýzlar ve Ýspanyollar karþýsýn-
da çaresiz duruma düþen Sultan Abdül-
hafîz, 30 Mart 1912 tarihinde Fransa’nýn
ülkesi üzerindeki himaye antlaþmasýný im-
zalamak zorunda kalmýþtý. Bu antlaþmay-
la askerî, idarî, siyasî ve iktisadî bütün
yetkiler Fransa genel valisi Hubert Lyautey
tarafýndan temsil edilen himaye idaresi-
ne verilmiþti. Genel vali, düzeni korumak
ve ticaret güvenliðini saðlamak amacýyla
gerekli gördüðünde sultaný önceden bilgi-
lendirerek Fas topraklarýnda askerî ope-
rasyonlar yapabilecekti. Sultanýn yasama,
yürütme ve yargý konusundaki yetkisi ge-
nel valinin hazýrlattýðý, “zahîr” adý verilen
kararnâmeleri imzalamaktan ibaretti. Bu
kararnâmeleri geri çevirme yetkisi bulun-
madýðý gibi memurlarýn tayininde de gö-
rüþü alýnmadan hazýrlanan listeleri onay-
lýyordu. Bununla birlikte sultanýn gelenek-
sel saygýnlýðý ve dinî liderliði korundu, özel-
likle vakýflar gibi dinî kurumlarýn yönetimi
kendisine býrakýldý.

Sultan Abdülhafîz’in teslimiyetçi politi-
kasýna karþý çýkan askerlerin Fas þehrinde
baþlattýklarý ayaklanmayý bastýran Fran-
sýzlar, kýsa bir süre sonra iþlerini zorlaþ-
týran Abdülhafîz’i tahttan indirip kolayca
kontrol altýnda tutabileceklerini düþündük-
leri kardeþi Mevlây Yûsuf’u sultan ilân et-
tiler (13 Aðustos 1912); ulemânýn da ona
biat etmesini saðladýlar. Böylece Mevlây
Yûsuf himaye idaresinin baþa geçirdiði ilk
Filâlî sultaný oldu. Yûsuf’un 1927 yýlýnýn son-
larýna kadar devam eden saltanatý Fas’ýn
siyasal baðýmsýzlýðýný ve toprak bütünlü-
ðünü kaybettiði bir dönem olarak tarihe
geçti. Tahta çýkarýlmasýnýn hemen ardýn-
dan 27 Eylül 1912’de Fransa ile Ýspanya
arasýnda sultana danýþýlmadan imzalanan
bir antlaþmayla Ýspanya’nýn nüfuzundaki
kuzey sahilleri Ýspanyol himaye bölgesi ilân
edildi. Tanca þehri ve civarýna da milletle-
rarasý bir statü getirildi. Burada hükümet
(mahzen) herhangi bir yetkisi bulunma-
yan tek bir görevli tarafýndan temsil edi-
liyordu.

Mevlây Yûsuf’a biat edilmesinden itiba-
ren önceki direniþ hareketleri devam et-
tiði gibi baþta Sûs olmak üzere birçok böl-
gede merkezî yönetime karþý yeni direniþ
hareketleri ortaya çýktý. Daðlýk bölgeler-
deki bazý kabileler istiklâllerini ilân ettiler.
Güney Fas’ta Sûs bölgesinde Tiznît’te ayak-
lanan dinî lider Ahmed Hibetullah (el-Hî-
be) b. Mâülayneyn, Merakeþ’i ele geçirdiy-
se de (18 Aðustos 1912) 6 Eylül’de Fran-
sýzlar’a yenilerek Tiznît’e geri çekilmek zo-
runda kaldý ve 1919’da ölünceye kadar di-
reniþini burada sürdürdü, daha sonra da

olarak Evliya Çelebi, onun Hacý Bayram-ý
Velî’nin talebesi olduðunu, seyrüsülûkünü
Ankara’da þeyhinin yanýnda tamamladý-
ðýný ve Aksaray’da Bayramiyye tarikatýnýn
öncüsü kabul edildiðini belirtir. Bursalý Meh-
med Tâhir ise Yûsuf’un babasýyla beraber
bir süre Bursa’da kaldýðýný, daha sonra
Aksaray’a gittiðini söyler. Hayatýnýn geri
kalan kýsmýný Aksaray’da þeyhlik yaparak
geçiren Yûsuf Hakîkî’nin türbesi Aksaray’-
da Þeyh Hamîd mahallesindedir. Ayný ma-
hallede babasý adýna bir cami ve hankah
bulunmaktadýr. Yûsuf Hakîkî, Fâtih Sultan
Mehmed zamanýnda Melik Mahmud Gazi
hankahýnýn baþýndaydý. Aksaray, Osmanlý-
lar tarafýndan fethedildiðinde (881/1476)
yine bu hankahýn þeyhiydi. II. Bayezid adý-
na 906 (1500-1501) yýlýnda Aksaray vakýf-
larýnýn tesbit edildiði defterde Yûsuf Ha-
kîkî’nin Evhadüddin ve Þeyh Safiyyüddin
adlarýnda iki oðlu olduðu kaydedilmiþ ve
evlâtlarýna vakfettiði yerler ayrýntýlý biçim-
de anlatýlmýþtýr. III. Murad adýna düzen-
lenen 992 (1584) tarihli defterde de Þeyh
Hamîd mahallesi nüfusu yazýlýrken bura-
da mevcut on beþ mükellef erkeðin Þeyh
Hamîd-i Velî’nin torunlarý olduðu babala-
rýnýn adýyla birlikte gösterilmiþtir.

Eserleri. 1. Divan (Hakîkînâme). Mü-
nâcât ve tevhidle baþlayýp çeþitli baþlýk-
lar altýnda tasavvuf neþvelerini terennüm
eden manzumelerle devam etmektedir.
Eserin içeriðinden müellifin asýl amacýnýn
tasavvuf yoluna girenlere öðüt vermek ol-
duðu anlaþýlmaktadýr. 500’ü aþkýn manzu-
meden meydana gelen eserin iki nüshasý
bilinmektedir (Sadi Somuncuoðlu nüsha-
sý, Konya Mevlânâ Müzesi Ktp., nr. 2430).
Erdoðan Boz divanýn ilk 100 varaðý üze-
rinde doktora çalýþmasý yapmýþ (Hakîkî Di-
vaný, Dil Ýncelemesi: Kýsmî Çeviriyazýlý Me-
tin, Dizin, 1996, Ýnönü Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü), daha sonra ta-
mamýný (Yûsuf Hakîkî Baba Divaný, An-
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hazîresine defnedildi. Büyük oðlu Mevlây
Ýdrîs ile Hasan’ý veliaht tayin etmesine rað-
men yerine üç oðlunun en küçüðü olan
Muhammed (V. Muhammed) sultan ilân
edildi (1927-1953, 1955-1961).

Sultan Yûsuf döneminde himaye ant-
laþmasýnda öngörüldüðü gibi Fas hükü-
meti teþkilâtýnda önemli deðiþiklikler ya-
pýldý; dýþ iliþkilerle savaþ yetkisi sultanýn
elinden alýnarak Fransýz genel valisine, ma-
liye iþleri de maliye genel müdürlüðüne ve-
rildi. Birer bakanlýk þeklinde teþkilâtlan-
dýrýlan ziraat, maarif, haberleþme, saðlýk
müdürlüklerine Fransýz memurlar tayin
edildi. Biri devlet mülklerine, diðeri vakýf
arazilerine bakmak üzere iki vezirlik ku-
ruldu. Arazi sistemiyle ilgili yeni yasalar
hazýrlandý, kadastro iþlemleri gerçekleþ-
tirildi. Himaye yönetimi lehine gerekli de-
ðiþiklikler yapýlarak yeni bir tertip vergisi
alýnmaya baþlandý. Ayrýca kiþi baþýna “darî-
betü’l-üzün” (darîbetü’r-re’s) denilen bir ver-
gi kondu. Ülkedeki Fransýzlar’ýn ekilebilir
arazilerden tertip vergisinin yarýsýný öde-
meleri kararlaþtýrýldý. Adlî ve askerî alan-
larda reformlar yapýldý. Fransa’dakilere
benzer mahkemeler kuruldu ve kadýlarýn
yetkileri dinî iþlerle sýnýrlandýrýldý.

8 Nisan 1917 tarihli bir “zahîr” ile þehir-
lerde belediyeler oluþturuldu. Lyautey ti-
caret odalarý, sanayi odalarý ve ziraat oda-
larý açtý. Zengin fosfat yataklarýna sahip
olan ülkede 1921’den itibaren baþlatýlan
fosfat üretimi hýzla arttýrýldý. Demir yolla-
rý þebekesi geniþletildi ve 1500 km. kara-
yolu yapýldý. Limanlar büyütülerek Fas top-
raklarý Afrika ticareti için Batýlý iþ adam-
larýna uygun hale getirildi. 1916’da genel
valilik kýrsal kesimdeki arazilerin daðýtý-
mýnda yetkili kýlýndý. 1927 yýlý sonunda 2044
Avrupalý sömürgeci 650.000 hektarlýk ara-
zide tarým yapýyordu. 1911’de 11.000 olan
Avrupalý sayýsý 1926’da 104.700’e yükseldi.
Avrupalýlar kýsa sürede büyüyen þehirler-
de oturuyorlardý (Nouschi, III, 210). Fas’ýn
dýþ ticaretini gümrük avantajlarýndan ya-
rarlanan sömürgeci þirketler ellerine ge-
çirmiþti. Þehirler ekonomik etkinlik ve ma-
den iþletmelerinin bulunduðu merkezler
civarýnda geliþme gösterdi ve çok sayýda
Avrupalý tüccar buralara yerleþti.
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Ebû Ya‘k†b Yûsuf b. Eyyûb el-Hemedânî
(ö. 535/1140)

Horasanlý sûfî müellif.˜ ™

440 veya 441 (1048 veya 1049) yýlýnda
Hemedan’ýn Bûzenecird köyünde doðdu.
On sekiz yaþýnda iken ilim tahsili için git-
tiði Baðdat’ta Þâfiî fakihi ve Baðdat Ni-
zâmiye Medresesi’nin müderrisi Ebû Ýs-
hak eþ-Þîrâzî’nin ders halkasýna katýldý. Þî-
râzî’nin yaný sýra Ebû Ca‘fer Müslime, Ab-
düssamed b. Me’mûn, Ýbnü’l-Mühtedî-Bil-
lâh, Hatîb el-Baðdâdî, Ýbn Hezârmerd ve
Ebü’l-Hüseyin Ahmed b. Muhammed Ýb-
nü’n-Nakkur gibi âlimlerden ders aldý. Bað-
dat’ta kaç sene kaldýðý ve buradan ne za-
man ayrýldýðý bilinmemektedir. Daha son-
ra Ýsfahan’da Hamd b. Velkîz’den, Buha-
ra’da Ebü’l-Hattâb Muhammed b. Ýbrâ-
him et-Taberî’den ve Semerkant’ta Ah-
med b. Muhammed b. Fazl el-Fârsî’den
ders alýp hadis dinledi. Fýkýh ve kelâm tar-
týþmalarýndan sýkýlýp tasavvufa yöneldi. Bu
yöneliþte muhtemelen sûfîmeþrep oldu-
ðu bilinen Ebû Ýshak eþ-Þîrâzî’nin de et-
kisi olmuþtur. Hemedânî’nin tasavvuf yo-
lunda Abdullah-ý Cüveynî ve Hasan-ý Sim-
nânî’den faydalandýðý nakledilmektedir.

Yûsuf el-Hemedânî tasavvuf eðitimini
tamamladýktan sonra Merv’de bir tekke
açarak irþad faaliyetine baþladý. “Horasan
kâbesi” denilen bu tekkeye sûfîlerin yaný
sýra âlimler de devam ediyordu. Sürekli bu
tekkede kalmayýp irþad için birçok þehre
seyahat eden Hemedânî 506 (1112) yýlýnda
büyük vâiz ve sûfî unvanýyla tekrar Bað-

direniþ kardeþleri tarafýndan devam etti-
rildi. Orta Atlaslar’da Hammû ez-Zeyyânî
liderliðinde isyan eden Berberî kabileleri,
Fas’ýn kuzeyi ile güneyi arasýndaki irtiba-
tý saðlayan bölgeyi ele geçirip Fransýz bir-
liklerine aðýr kayýplar verdirdiler. Orta At-
laslar’da Tesûl kabilelerinin direniþ hare-
ketleri ise 1914’te savaþ uçaklarýnýn kul-
lanýldýðý þiddetli çatýþmalarla bastýrýlabil-
di. I. Dünya Savaþý’ndan önce özellikle Fas,
Miknâs, Merakeþ gibi þehirlerin civarýnda-
ki direniþ hareketleri kontrol altýna alýn-
dý. Daðlýk kesimlerdeki direniþçiler ise mü-
cadelelerini sürdürdü. Savaþ sona erdi-
ðinde Atlas daðlarýnýn orta kesimlerinde
Fransýz himayesi dýþýnda kalan birçok yer
vardý. Fakat bu kabilelere karþý baþlatýlan
mücadelede 1924 yýlýna kadar Rif bölgesi
hariç ülkenin ekonomik ve stratejik yön-
den önem taþýyan hemen bütün kesim-
leri merkezî otoriteye baðlandý. Ýþgale kar-
þý en büyük ayaklanmayý ise I. Dünya Sa-
vaþý sýrasýnda Ýspanyollar’la silâhlý mücade-
leye giren babasýnýn yerine Uriyagel (Vur-
yâgel) kabilesinin þeyhi olan Muhammed
Abdülkerîm el-Hattâbî gerçekleþtirdi. Rif
bölgesinde diðer kabilelerin katýlmasýyla
Ýspanyollar’a karþý cihad baþlatan Hattâbî
22 Haziran 1921’de Annoual’da Ýspanyol-
lar’ý büyük bir yenilgiye uðrattý ve Ýspan-
yol himayesindeki bölgenin önemli bir kýs-
mýný ele geçirerek baðýmsýzlýðýný ilân etti
(19 Eylül 1921). Rif Cumhuriyeti adý veri-
len devletin hâkimiyetini pekiþtirdi ve teþ-
kilâtlanmasýný saðladý. Ancak ona karþý
güçlerini birleþtiren Fransa ile Ýspanya beþ
yýl sonra Hattâbî’nin kuvvetlerini yendiler
ve kendisini esir alýp devletine son verdi-
ler (25 Mayýs 1926). Ertesi yýl Orta Atlas-
lar’da hâkimiyetini sürdüren Hammû da
teslim olmak zorunda kaldý.

Yumuþak tabiatýyla himaye yönetimine
engel çýkarmamaya gayret eden ve ýsla-
hata yardýmcý olmaya çalýþan Mevlây Yû-
suf zamanla sömürge rejimi üzerinde et-
kili olmaya baþladý. Modernleþen ülkesin-
de örf, âdet ve geleneklerle birlikte dev-
letinin dinî ve kültürel kimliðini koruma-
ya çabaladýðý için halkýnýn sevgisini kazan-
dý. Ýslâmî eðitimi teþvik ettiði gibi cami,
medrese ve kamu binalarýnýn yapým ve
onarýmýnda cömertçe davrandý. Dinî bay-
ramlara ve diðer dinî merasimlere katýl-
dý. Saltanatýnýn son iki yýlýnda Lyautey’in
yerine tayin edilen Fransa genel valisiyle
arasýndaki iliþkiler bozulunca Mevlây Yû-
suf, Fransa hükümetinden valinin deðiþti-
rilmesini istedi. Ancak o günlerde 17 Ka-
sým 1927’de Fas þehrini ziyareti esnasýn-
da vefat etti ve Mevlây Abdullah b. Ýsmâil


