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YÛSUF b. HASAN

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
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yatýn iman, Ýslâm ve ihsanla yaþamak þek-
linde üç dereceye ayrýldýðý bu Farsça ese-
rin Süleymaniye Kütüphanesi’nde mevcut
tek nüshasý (Ayasofya, nr. 2910, vr. 257a-
289b) Muhammed Emîn Riyâhî tarafýndan
neþredilmiþtir (Tahran 1362 hþ./1983). Eser,
Hayat Nedir adýyla Türkçe’ye çevrilip mü-
ellifin iki risâlesiyle birlikte yayýmlanmýþ-
týr (trc. Necdet Tosun, Ýstanbul 1998). 2. Ri-
sâle. Kâinatýn insanýn emrine ve hizme-
tine verildiðini anlatan Arapça risâlenin bi-
linen tek nüshasýnýn (Köprülü Ktp., Fâzýl
Ahmed Paþa, nr. 853, vr. 209a-212b) tercü-
mesi Hayat Nedir içinde (s. 99-101) ba-
sýlmýþtýr. 3. Risâle. Tarikat âdâbýna dair
bu Farsça risâlenin (Millet Ktp., Ali Emîrî
Efendi, Farsça, nr. 1028, vr. 13a-14b) tercü-
mesi de Hayat Nedir içinde (s. 91-95) yer
almaktadýr. 4. Risâle. Tahran Üniversite-
si Merkez Kütüphanesi’nde bulunan (nr.
2114/18) tevhide dair Farsça risâle Celîl-i
Misgernejâd tarafýndan neþredilmiþtir (bk.
bibl.). 5. Øafâvetü’t-tev¼îd li-ta½fiyeti’l-
mürîd. “Sûfî mahlûk deðildir” sözünün
açýklamasýný, sabýr, sâlikin kalp temizliði-
ne ulaþmasýnýn yollarý ve fenâ ba‘de’l-fenâ
gibi konularý içerir. Bu eseri de Celîl-i Mis-
gernejâd yayýmlamýþtýr (bk. bibl.). 6. Ki-
tâb-ý Keþf. Câmî’nin Nefe¼âtü’l-üns’ün-
de anýlan bu eserde müellifin günah ve
tövbe konusundaki görüþleri Þemseddin
Muhammed-i Deylemî tarafýndan Risâ-
le-i Ý½fahân’da eleþtirilmiþ, Sümeyremî
de ona karþý Redd-i Risâle-i Ý½fahân’ý
kaleme almýþtýr. Süleymaniye Kütüpha-
nesi’nde (Nâfiz Paþa, nr. 438) Kitâbü’l-
Keþf £an menâzili’s-sâßirîn adýyla kayýtlý
olup baþ tarafýndaki eksiklik sebebiyle
müellifi bilinmeyen yazmanýn Kitâb-ý
Keþf’in II. cildi olmasý muhtemeldir. Mü-
ellifin kaynaklarda adý geçen Menâzi-
lü’s-sâßirîn, Menâzilü’s-sâlikîn, Vâridât
adlý risâleleri günümüze ulaþmamýþtýr.
Yûsuf el-Hemedânî’nin ahlâkýný ve sözle-
rini ihtiva eden Mašåmât-ý Yûsuf-i He-
medânî (Risâle-i Øâ¼ibiyye) adlý bir ri-
sâle (nþr. Saîd-i Nefîsî, Ferheng-i Îrân-ze-
mîn, I/1, 1332 hþ./1953, s. 70-101) Heme-
dânî’nin halifelerinden Abdülhâlik-ý Guc-
düvânî’ye nisbet edilmektedir. Türkçe ter-
cümesi Hayat Nedir içinde yayýmlanmýþ-
týr (s. 37-50).
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Sultan Abdülaziz’in oðlu,
veliaht þehzade.˜ ™

11 Ekim 1857’de babasý henüz þehzade
iken Ýstanbul’da doðdu. Annesi Dürrinev
Baþkadýnefendi’dir. Þehzadelerin çocuk sa-
hibi olmasý yasaklandýðýndan doðumu giz-
lendi ve Mekke Mollasý Kadri Bey’in Eyüp’-
teki evinde gizlice büyütüldü. Ancak Sul-
tan Abdülmecid’in bu doðumdan haber-
dar olduðu rivayet edilir. Sultan Abdüla-
ziz tahta çýktýktan sonra oðlunun varlýðý-
ný kamuoyuna duyurdu. Ýyi bir eðitim gö-
ren Yûsuf Ýzzeddin, Miralay Süleyman Bey,
Ömer Efendi, Tophane Müftüsü Ömer
Lutfi Efendi, Gazi Ahmed Muhtar Paþa
ve Gürcü Þerif Efendi’den ders aldý. Fran-
sýzca hocalarý padiþahýn baþtabibi Marko
Paþa ile Sakýzlý Ohannes’in damadý Þarl idi.

dat’a döndü. Daha önce ders okuduðu Ni-
zâmiye Medresesi’ndeki vaazlarý halktan
büyük bir ilgi gördü. Hayatýnýn son yýllarý-
ný Merv ve Herat’ta geçiren Yûsuf el-He-
medânî, Herat’tan Merv’e dönerken Bað-
þûr yakýnlarýndaki Bâmeîn’de vefat etti (22
Rebîülevvel 535 / 5 Kasým 1140) ve buraya
defnedildi. Ardýndan Ýbnü’n-Neccâr adlý bir
müridi kabrini Merv’e nakletti. Mezarý bu-
gün Türkmenistan sýnýrlarý içinde Merv
yakýnlarýndaki Bayramali denilen yerde olup
Hâce Yûsuf adýyla bir ziyaretgâhtýr. Yûsuf
el-Hemedânî birçok mürid yetiþtirmiþtir.
Meþhur þair Senâî, Radýyyüddin Ali Lala’-
nýn babasý Þeyh Saîd Lala ve Ebû Sâlih Ab-
dullah et-Tabaký er-Rûmî onun önde ge-
len müridleri arasýnda zikredilir. Hâce Ab-
dullah-ý Beraký, Hasan-ý Endaký, Ahmed Ye-
sevî ve Abdülhâlik-ý Gucdüvânî en meþhur
halifeleridir.

Dinî emirlere son derece baðlý olan Yû-
suf el-Hemedânî sahv ve temkini esas alan
bir tasavvuf anlayýþýna sahipti. Keramete
ve keramet göstermeye iltifat etmez, sekr
ve vecdin tesiriyle zuhur eden ölçüsüz söz
ve davranýþlarý doðru bulmazdý. Nitekim
Sevâni¼u’l-£uþþâš müellifi Ahmed el-Gaz-
zâlî’nin bazý söz ve davranýþlarýný beðen-
mediði, “Eðer Hallâc mârifeti hakkýyla bil-
seydi ‘enelhak’ yerine ‘ene’t-türâb’ derdi”
dediði bilinmektedir. “Bu devir geçer ve
gerçek þeyhler âhirete göçerse selâmete
ulaþmak için ne yapalým?” diye soruldu-
ðunda, “Onlarýn eserlerinden her gün se-
kiz varak okuyun” diye cevap vermiþ, bu
söz Ferîdüddin Attâr’ýn Te×kiretü’l-evli-
yâßyý kaleme almasýna vesile olmuþtur.
Bâtýnîler’le mücadele eden Selçuklu Hü-
kümdarý Sultan Sencer’in Yûsuf el-Heme-
dânî’nin tekkesine 50.000 dinar gönder-
mesi, bu dönemde diðer Sünnî âlim ve mu-
tasavvýflar gibi onun da devlet tarafýndan
desteklendiðini göstermektedir.

Eserleri. 1. Rütbetü’l-¼ayât. Bir sûfî
gözüyle hayatýn yorumunun yapýldýðý, ha-
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Yûsuf el-Hemedânî’nin sandukasý


