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Fas'ın eski başşehri. 

Ülkenin kuzeyinde Orta Atlas plato
sundaki Sayis ovasında ve Zelağ (Zelag) 
dağının eteklerindeki SebQ ırmağı hav
zasında kurulmuştur. SebQ'nun önemli 
kollarından Fas ırmağının sağ ve sol kı

yısı boyunca yayılmış olan şehir bugün 
Fasülbadi (Eski Fas) ve Fasülcedide (Yeni 
Fas) diye iki kısma ayrılır. Coğrafi konu
mu itibariyle kuzey- güney ve doğu- ba
tı yönlerinde devam eden iki tabii ana 
yolun kesiştiği noktada bulunan Fas ül
kenin en önemli tarihi şehirlerinden bi
ridir ve çeşitli dönemlerde devletin. ba
zan da nüfuz kazanmış birtakım idare
terin merkezi olmuştur. Şehrin kurulu
şuyla ilgili bilgiler birbirinden farklıdır. 
E bO Ubeyd el-Bekri ve diğer bazı müellif
lere göre Fas'ın Endülüs mahallesi (adve) 
ll. İdris tarafından 192'de (808). Kara
viyyin mahallesi ise 193 'te (809) kurul
muştur. Bazı müellifler de şehrin yarısı
nı 1. İdris'in ırmağın sağ kıyısına ve 172'
de (789) Medinetü Fas adıyla, diğer ya
rısını da bundan yirmi yıl sonra oğlu ll. 
İdris'in ırmağın sol kıyısına ve Aliyye adıy
la kurduğunu ileri sürmektedirler. Şeh
rin neden Fas ismiyle anıldığı tam olarak 
bilinmemektedir; Raviü'l-lprtôs müellifi 
bazı rivayetler zikretmekteyse de bunla
rın tamamında efsanevi bir hava vardır. 

Fas tarih boyunca çeşitli alanlarda bü
yük bir gelişme göstermiştir ve bunun 
sebebi mevkiinin çok sulak olmasıdır. 

Toprağı verimli hale getiren, yüzlerce 
değirmeni çalıştıran ve halka hiçbir za
man sıkıntı çektirmeyen suyun kaynağı 
Cevahir vadisi de denilen Fas vadisinden 
akan ırmaktır. İdrisfler zamanında (789-
926) döşenen ve XX. yüzyıla gelinceye ka
dar fevkalade randımanlı hizmet gören 
su şebekesiyle ilgili olarak 1127 (1715) 
tarihinde kaleme alınan bir belge (Ab
dülkadir Zemame, sy 31. s. 143-150). su
yun şehre dağıtımı hakkında çok ince 
ayrıntılar vermektedir. Fas ı rmağı ve bir
leştiği SebQ Ortaçağ'da iktisadi canlılı
ğa ve Fas'ın diğer şehirlerle , hatta dış 
ülkelerle mübadeleye dayalı ticari faali
yetlerini geliştirmesine de yardımcı ol
muştur. 

Fas şehrinde kuruluşundan beri Arap
lar'la Berberfler birlikte yaşamaktadır. 
Araplar'ın bir kısmı İfrikıye'den (Tunus). 
Endülüs'ten ve hatta Irak'tan gelmişler-
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dir. 1. Hakem devrinde (796-822) Kurtu
ba'da (Cordoba) ortaya çıkan Rabaz ayak
lanmasının arkasından binlerce Arap bu
raya göç etmiş ve sonradan Endülüs 
mahallesi denilen kesime. Kayrevan'dan 
gelenler de Karaviyyin mahallesi adını 

alan kesime yerleştirilmiştir. Bunlar ara
sında zaman zaman çatışmalara varan 
geçimsizlikler meydana gelmiştir. 312 
(924) yılında Musa b. Ebü'I-Afiye ez-Ze
nati tarafından işgal edilen Fas idrisi
ler'in idaresinden çıktı ve ertesi yıl Fatı
mfler'e bağlandı. 322'de (934) Endülüs 
Emevileri'nin nüfuz alanına giren şehir, 
daha sonra Cevher es-Sıkılli ve Ziri b. 
Menad es-Sanhaci vasıtasıyla yeniden Fa
tımiler ' in eline geçti (349/ 960) Ancak 
Fatımi yönetimi çok sürmedi ve 973 'te 
Emeviler tekrar duruma hakim oldular. 
Emevi- Fatımi rekabetini Em evi- Zenate 
rekabeti takip etti. Önceleri Büyük Ze
nate kabilesinden Ziri b. Atıyye ei - Mağ

ravi'ye bağlı kalan şehir onun ardından 
Mağrave, Beni İfren ve Miknase kabile
leri arasında hakimiyet mücadelesine 
sahne oldu. Sonraları Miknase kabilesi 
çekişmeden vazgeçtiği halde diğer ikisi 
Fas' ın Murabıt hakimiyeti altına girdiği 
tarihe kadar (462 / ı 070) mücadeleye de
vam etti. Zenateler Fas'ın iktisadi ve 
stratejik konumunu daha iyi değerlen
dirdiler; zira mevkii itibariyle onların Do
ğu Mağrib (Fas) boyunca Sicilmase'ye ka
dar yayıimalarına imkan veriyordu. Fas'ın 
Murabıtlar'ın eline geçtiği dönemde ya
şayan Ebu Ubeyd el-Bekri (ö 487/ 1094) 
burayı yahudi iskanın yoğun olduğu. 300'
den fazla değirmenin ve yirmiden fazla 
hamamın bulunduğu bir şehir olarak ta
nıtır. Yahudilerin faaliyetlerine de temas 
eden Bekri onların buradan diğer ülke
lere gidip geldiklerini yazmakta ve o dö
nemin Fas ' ında aynadıkları ekonomik 
rolü vurgulamaktadır. 

Fas şehrinden 
bir görünüş 

Merakeş'in başşehir olmasından son
ra Fas'ın siyasi yönden gerilediği , buna 
karşılık iktisadi ve içtimai hayattaki ro
lünün artarak devam ettiği görülmek
tedir; özellikle meşhur coğrafyacı idri
si'nin (ö 560/ ı 165) vermiş olduğu bil
giler bu doğrultudad ır. Xl. yüzyılda Kur
tuba ve Kayrevan'dan gelerek buraya 
yerleşen gruplar şehirdeki kültürlü ve 
meslek sahibi nüfusun artmasını sağla
mıştır. Fas 541 (11 46) yılında Muvahhid
ler'in hakimiyetine geçti ve yaklaşık bir 
asır devam eden bu dönemde önemli 
bir medeniyet seviyesine ulaştı. Abdül
vahid ei-Merraküşi Fas'ın bu dönemde
ki durumunu anlatırken halkının son 
derece zeki, medeni ve zarif, dillerinin 
ise bölgenin en fasih dili olduğunu söy
ler; buranın verimliliğinden bahsettik
ten sonra da Murabıtlar'ın MasmOde 
kabilesini kontrol edebilmek için Fas'ın 
yerine Merakeş'i başşehir yaptıklarını 

anlatır. XII. yüzyılın ilk yarısındaki Fas 
hakkında geniş bilgi veren İdrisi, şehrin 
önemli bir ırınakla birbirinden ayrılmış 
iki kısımdan meydana geldiğini ve Ka
raviyyin kısmında Endülüs kısmına gö
re daha bol su bulunduğunu, görkemli 
bir mimariye sahip şehrin son derece 
temiz göründüğünü, çevrede bulunan 
çok sayıda değirmenin, saray ve evler
de devamlı akan çeşmelerin dikkat çek
tiğini. topraklarının çok mümbit, ha
vasının temiz ve halkının müreffeh ol
duğunu belirtmektedir (Şı{atü'l'-Magrib, 

s. 86-87). 

648 ·den ( 1250) itibaren M erinil er' in 
idaresine geçen Fas tekrar başşehir ola
rak seçildi. Burası yerli halka, göçmenle
re ve askeri unsurlara dar gelmeye baş
layınca Ebu Yusuf Ya'küb yakında baş
ka bir şehrin kurulmasını emretti (674/ 
1275) Önceleri Medinetülbeyza. daha 
sonra Fasülcedide adı verilen bu yeni 



Fas şehrinden bir başka görünüş 

şehirde saltanat sarayı, şehzadelere ait 
köşkler, göz kamaştırıcı binalar, sulta
nın atiarına mahsus ahırla rla muhafız 

birliği için kış lalar. cami, darphane ve 
bir su kemeri inşa edildi. Yahudilere de 
özel bir mahalle ayrılmış. ancak binala
rın o dönemde tamamlanamaması se
bebiyle bunların büyük bir kısmının ye
ni evlerine taşınması Xl/. yüzyılın başla
rına kadar gecikmiştir. XIV. yüzyıldan iti
baren Endülüs'ten gelen sermaye ve 
meslek sahibi yahudiler Fas'taki ticari 
hayatta çok önemli rol oynadılar; hatta 
sarayın siyaseti üzerinde de etkili olma
ya başlayarak bir zaman sonra bazı ve
zirlikler ve önemli mevkiler elde edip 
mutlak nüfuzlarıyla Meriniler'in idare
den uzaklaştınlmasına yol açtılar. Ta
rihinin en parlak günlerini Merini ida
resinde yaşayan Fas'ta muhtelif sanat 
dalları ortaya çıktı, özellikle Endülüs 
tarzı mimari ve süsleme sanatı yayıl

maya başladı. Bütün Mağrib'i etkisi al
tına alan bu tarz. bazı değişikliklerle 

birlikte orijinal çizg isini koruyarak gü
nümüze kadar gelmiştir. Bu dönemde 
ilmi faaliyetlerde de büyük gelişme ol
muş , çok sayıda medrese inşa edilerek 
Maliki fıkhı yaygınlaştırılmıştır. Karaviy
yin Camii vakıflar sayesinde büyük bir 
ilim merkezi haline geldi; burada özel 
kitapları ve dersleri olan ilmi kürsüler 
kuruldu. 

XVI. yüzyılın ortalarında Fas sembolik 
olarak Osmanlı Devleti'ne bağlı kalan 
Vattasiier ' in hakimiyetindeydi. Bu dö
nemde 11471 - 1549) şehir sosyal açıdan 
tam anlamıyla çökmüştür; hastahane 
ve hanların sayısının azaldığı . Endülüs'
teki son İslam devletinin yıkılışı ve Por
tekizliler'le İspanyollar'ın Mağrib sahil
lerini ele geçirmeleri üzerine fikri haya
tın da gerilediği görülür. İktidar Sa"di
ler'in eline geçtikten sonra 1 1549) Mas-

müdeler'e yakınlığ ı sebebiyle Merakeş 
merkez olarak seçilmişse de Fas'a özel
likle iktisadi bakımdan büyük önem ve
rilmiştir. Fakat Ahmed el- MansOr'un ölü
müyle (1012 / 1603) Fas'a hakimiyet ko
nusunda oğulları arasında kanlı mücade
leler patlak verdi. Altmış yıl devam eden 
ve Fas tarihinin en karanlık devrini teş
kil eden bu karışık dönem sonunda şe
hir mahalli bir ailenin eline geçti. Ardın
dan Filaliler' den M ev lay Reşid el-Ale
vi burayı istila ederek karışıklıklara son 
verdi 1 1667) ve bir restorasyon dönemi 
başlattı. Yerine geçen kardeşi Mevlay 
İsmail'in uzun iktidarı sırasında 11672-

ı 727) idare merkezinin Miknas'a taşın
ması ve bazı karışıklıklar yüzünden şe
hir geriledi. Onun ölümü üzerine çocuk
larının birbirleriyle mücadeleye girmele
ri otuz yıl sürecek yeni bir anarşi döne
mini başlattı ve bu kargaşa ancak 1757'
de lll. Muhammed'in tahta çıkmasıyla 
sona erdi. 

XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
Fas ekonomik açıdan yavaş yavaş dün
yaya açılmaya başladı. Avrupalı ve Ame
rikalı pek çok tüccar buraya gelerek yer
leşti; ayrıca Sultan Mevlay I. Hasan 1 ı 873-

ı 895) bazı sanayi tesisleri kurdu ve imar 
faaliyetinde bulundu. XX. yüzyılın başın
da şehir yeni bir döneme girdi. 1907'de 
bazı karışıklıklar çıktı ve Mevlay Abdüla
ziz'in 1908'de iktidardan düşmesinde Fas 
halkı aktif rol oynadı. Yeni sultan Mev
Iay Abdülhafiz'in ağır vergiler koymasına 
sert tepki gösterilmesi ve Şubat 1911'
de isyan çıkması üzerine zor durumda 
kalan sultan Fransa· dan yardım iste
di. Gönderilen General Moinier kuman
dasındaki ordu şiddetli çarpışmalardan 
sonra Fas'a girdi ve duruma hakim ol
du 12 ı Mayıs ı 9 ı ı); bu bir Avrupa ordu
sunun Fas halkı ile ilk teması idi. Fasül
cedide'nin güneyine yerleşen Fransız as
kerleri. 30 Mart 1912 tarihinde Fransa 
ile Fas arasında bir himaye (protektora) 
antlaşmasının imzalanmasında etkin 
rol oynamışlardır. Himaye yönetiminin 
başlaması üzerine Fas'taki askeri birlik
lerle Serberi kabileleri ayaklandılarsa 

da şehri Fransız hakimiyetinden kurta
ramadıla r. 

Bağımsızlığın elde edilmesinden son
ra Fas vilayetinin merkezi olan ve bu
gün ülkenin üçüncü büyük şehrini teş
kil eden Fas. zenginlerin ve çalışan ke
simin çoğunun Darülbeyza 'ya göç et
mesi sebebiyle ekonomik yönden geri
ledi. Aynı zamanda Mağrib'in her tara
fında açılan üniversite ve enstitüler bu-
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ranın ilmi merkez olma özelliğini de göl
geledi; bilhassa bunu eski Karaviyyin Üni
versitesi· nin modern bir hal alması çok 
etki! edi. 

Fas şehrinde kurulduğu idrisiler dö
neminden itibaren cami, medrese. han 
ve hamam gibi birçok tarihi eser inşa 
edilmiştir. İdrisiler'in yaptırdığı ilk bina
lar Camiü'l-eşyah (ı92 / 808l. Camiü'ş 

şürefa (Camiü'l-eşraf, ı93 / 809). Camiu 
Fatıma (242 / 857) ve Camiu Endelüs'tür 
12451 859-60 ) Cami u Fatıma'nın adı Ze
nateler tarafından Karaviyyin olarak de
ğiştirildi ve Camiu Endelüs ile birlikte 
genişletilerek her ikisi de bulundukları 
mahallelerin en büyük iki camii haline 
getirildi. Karaviyyin Camii bugünkü şek
line Murabıtlar'dan Ali b. Yüsuf b. Taş
fin zamanında kavuştu . Muvahhidler şeh
rin etrafını kuşatan bir sur inşa ettiler. 
Bu surun Babü Mahrük ve Babü Cise. 
daha sonra Meriniler'in Fasülcedide ke
siminde yaptırdıkları surun da Babüs
semmarin, Babüddekakin ve Babülmah
zen adlarını taşıyan kapıları günümüze 
kadar gelmiştir. Şehirde Meriniler döne
minde inşa edilen camiierin en önemli
leri Hamra. Lella Zehr ve Lella Garibe, 
medreselerin en önemlileri ise Saffarfn. 
Attarfn, BO inaniyye, Misbahiyye ve Sih
rfc'dir. Sa'diler'den de bugüne iki burç 
ulaşmıştır. Filaliler' le birlikte yeni mi
mari eserler ortaya çıktı ; çok sayıda ca
mi ve medrese yapılırken eskileri de ona
rıldı. Yeni yapılan camiierin başlıcaları 

Babü Cise, Resff, Siyac ve Mevlay Abdul
lah, medreselerin en önemlisi de Şerra 

tin'dir; bu dönemde birçok türbe de in
şa edilmiştir. Fas bugün UNESCO tara
fından milletlerarası tarihi şehir statü
süne alınmış durumdadır. 

Fas dericilik, bakırcılık. dökmecilik gi
bi el sanatlarını yaşatm ı ş, özellikle adını 
ülkenin Batı dillerindeki karşılığından 

(Maroc) alan maroken (kırmızı keçi deri-

Krallık Saray ı ' ndaki cami • Fas 
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si) ve yine adını Fas' ın Batı dillerindeki 
telaffuzundan (Fes. Fezl alan fes yapı
mında dünyaca ün kazanmıştır. Bugün 
dokumacılık, mutfak eşyası . süt ürünle
ri ve maden suyu şişelernesi gibi modern 
iş kolları ve sanayi daliarına da sahiptir. 
Ağaç ve alçı üzerine oymacılık ve bina 
süsleme sanatlarında ise eskiden oldu
ğu gibi liderliğini sürdürmektedir. Şeh
rin 1926'da 81.172, 1952'de 179.400 ve 
1982'de 448.823 olan nüfusu 1987 yılın
da 631.000 idi. 
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Hz. Hasan'ın soyundan gelen 
ve II. (VIII.) yüzyılın sonlarından 

günümüze kadar Fas'ta 
yönetime hakim olan hanedanlar 

(bk. FiıALILER; HASENİLER; 

L 
İDRİSİLER; SA'DİLER). 

_j 

ı 
FASD 

ı 

L 
(bk. HACAMAT). 

_j 

ı 
FASIK 

ı 

( .,_.,l.ilı) 

İlahi emirlere itaatten ayrılıp 
asi olan mürnin 

veya kafir anlamında kelam 
ve fıkıh terimi. 

L _j 

Sözlükte "hurma ve benzeri şeyler için 
kabuğunu yırtıp çıkmak; belirli bir sınırı 
aşmak" anlamına gelen fısk veya füsük 
kökünden türemiş bir sıfat olan fasık, 
değişik mezheplere mensup alimlerce 
yapılmış farklı tarifleri bulunmakla bir
likte terim olarak "haktan sapan, Allah'ın 
emirlerine itaatten ayrılan asi mürnin 
veya kafir" diye tanımlanabilir. 

Fasık kelimesinin Cahiliye döneminde 
terim olarak kullanılmadığı bilinmekte
dir. Kur'an-ı Kerim'de kök halinde yedi, 
çekimli fiil olarak on ve fasık şeklinde 
de (i kisi tekil, diğerl e r i çoğu l ) otuz yedi 
yerde geçmektedir. Bazı ayetlerde ya
hudiler. hıristiyanlar. müşrikler ve mü
nafıklardan söz edilirken çoğunun fasık 
olduğu bildirilir (mesela bk. ei-Bakara 2/ 
99; Al -i imran 3/ ı 10 ; ei-Maide 5/47. 59; 
et-Tevbe 9/ 6 7J Diğer bazı ayetlerde ise 
fısk ve füsCık müminlere nisbet edilir (bk 
ei-Bakara 2/ I 97. 282; en-Nür 24 / 4). Ayet
lerde belirtildiğine göre Allah fasıkiar

dan razı olmaz. yaptıkları mali hayırları 
kabul etmez ve kendilerini hidayete er
dirmez; onları dünyada cezalandırdığı 

gibi ahirette de cehenneme atar. Yine 
bir kısım ayetlerde müminin fasıkla eşit 
tutulmayacağı. Allah ' ın indirdiği hükümc 
lerle hükmetmeyenlerin fasık olduğu ve 
Kur'an'ı fasıkiarın inkar ettiği bildirilir 
ki bunlar kafirler için verilmiş hüküm
lerdir. Bir grup ayette de leş , kan. do
muz eti. Allah'tan başkası adına kesil
miş. vurularak öldürülmüş, yuvarlanıp 
ölmüş , boynuzlanıp ölmüş, canavarlarca 
parçalanmış hayvanların etinin yenmesi 
ve fal okiarı ile kısmet aranması fısk ola
rak nitelendirilmiştir (bk. M. F. Abdü l bakı. 

el-Mu 'cem, "fsk" md .). Bu ayetleri tefsir 
eden alimler Kur'an'da fıskın "inkar et
mek (küfr). şirk dışındaki günahları iş

lemek, yalan söylemek, sövmek. lakap 
takmak, Hz. Peygamber'in emrine mu
halefet etmek" gibi manalara geldiğini 
belirtmişlerdir (TaberT, IV, I 35c 140 ; ib
nü' I-CevzT, Nüzhetü'l-a'yün, s. 464 -465). 

Fısk ve fasık kelimeleri hadislerde ve 
sahabe sözlerinde de geçmektedir. Hz. 
Peygamber mümine sövmenin günah 
(füsük) olduğunu ve fıskla itharn edilen 
kişinin fasık olmaması halinde bu sıfa
tın itharn edene döndüğünü söylemiş 
(BuharT, "Edeb", 44 ; f\1üsned, V, I 8 I), ni
metlere şükretmeyen ve belalara taham
mül göstermeyen kadınların fasık ve do
layısıyla cehennemlik olduklarını . deccal 
Medine'ye girdiğinde bütün fasık ve mü
nafıkların onun yanında yer alacağını ha
ber vermiştir (Müsned, lll , 428 ; IV, 338). 
Ashaba nisbet edilen bazı rivayetlerde 
onların HarCıriyye 'yi (bk. HARiCILERl fa
sık olarak niteledikleri. alimierin fasık 
olması durumunda sosyal dengenin bo
zulacağı ve fıskın çeşitli mertebelerinin 
bulunduğunu söyledikleri belirtilmekte
dir (Buhar!. "Tefsir", ı 8/ 5; DarimT, "Mu 
~addime", 29; ibn Mace. "Fiten", 21; Tir
mizi. " İmi'm", I 5). 

Kelam ilminde fasık terimine ilişkin 

tartışmalar ll. (VI II. ) yüzyılın başlarına 

kadar uzanır ve özellikle dini statüleri 
açısından fasıkiarın durumu "vaidü 'l-füs
sak" başlığı altında incelenir. Fasık kav
ramı etrafındaki tartışmaların müslü
manlar arasında ihtilafa konu teşkil 

eden ilk problemlerden olduğu kabul 
edilir (ibn Teymiyye, lll . 182) 

Hasan-ı Basri, bazı Selef alimleri ve 
Bekriyye'ye göre fasık münafıktır. Zira 
fasık. azabı gerektiren günahlar işiemek 
suretiyle Hz. Peygamber'i tasdik ettiği
ne dair verdiği sözde durmamıştır. Ni
tekim ResGl-i Ekrem yalan söylemenin 
münafıklık alameti olduğunu belirtmiş
tir (TeftazanT. ıı . 190) Ancak Hasan-ı Bas
ri'nin daha sonra bu görüşünden dön
düğü söylenir (SabCıni. s. 80) 

İlk defa Mu'tezile'nin kurucusu Vasıl 

b. Ata. büyük günah işleyen müminin 
iman· çerçevesi dışına çıktığını . fakat tas
dik ve ikrar rükünlerini koruduğu için 
kafir statüsüne girmeyip imanla küfür 
arasında yer alan fısk mertebesinde bu
lunduğunu ileri sürmüş ve bu görüşünün 
müslümanların icmaına dayandığını sa
vunmuştur. Ona göre büyük günah işle
yen kimse için Hasan-ı Basri fasık mü-


