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manya dış ticarette önemli yeri olan di
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tııilıl SıRRI ERİNÇ 

II. TARİH 

1. İslam Öncesi Dönem. Fas'ın ilk sakin
leri hakkında hemen hiçbir şey bilinme
mektedir. Mililttan önce lll. binyılın son
larında doğudan (muhtemelen Yemen. Mı 

sı r veya Kuzey Afrika ' n ı n d i ğe r yerleri nden) 
buraya bazı kabileler gelerek yerli halk
la karışmışlardır. Fas'ta yaşayan Serbe
rf topluluğu Masmüde, Zenate ve San
hace adlı üç büyük kabileden oluşmak
ta ve çeşitli tabiat güçlerine inanan bu 
insanlar avcılık ve ziraat yapmakta idi
ler: Fenikeliler'in Fas sahillerinde gö
rünmesiyle yavaş yavaş ticari hayata da 
alıştı lar. · Önceleri iber yarımadasıyla 
önemli bir ticaret ilişkisi içinde olan Fe
nikeliler. Fas sahillerinde başlangıçta is
kele. vazifesi göreh, fakat sonradan bi
rer ticaret merkezi haline gelen bazı 

kolaniler kurdular. Milattan önce IX. 
yüzyılın sonunda bu koloniler. Lübnan'
daki S ür şehrinden ayrılarak Tunus 'ta 
Kartaca 'yı kuran ve kısa sürede önemli 
bir güç haline gelen Kartacalılar'ın eline 
geçti. Kartacalılar Berberfler'le ticaretin 
yanı sıra dostane ilişkiler de geliştire

rek onlardan ordularının asker gücü ih
tiyacını karşıladılar. Daha sonra Fas top
raklarının güney ve batısında üç Serbe
rf krallığı kuruldu: bunlar Kartacalılar'la 
uzunca bir süre dayanışma içinde var
lıklarını sürdürdüler. Bu dayanışma Kar
taca ile Roma arasında çıkan ı. Pön Sa
vaşı ' nda da (m .ö. 264 -24 ı ı devam etti. 
Fakat ll. Pön Savaşı ' nın lmö 218-2011 
sonlarında Serberi krallıklar saf değiş
tirerek Kartacalılar"ın yenilmesine sebep 
oldular. Ancak Serberiler bu tarihten iti
baren Romalılar"ın nüfuzu. milattan son
ra 40 yılında da fiilen yönetimi altına gir
diler. Yaklaşık dört asır süren Roma ha
kimiyeti sırasında ormanlar kesilip ta
rım arazileri genişletilmiş ve çeşitli su
lama tesisleri geliştirilerek verim arttı-
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rılmaya çalışılmıştır. Bu dönemde Ser
beriler'in büyük bir kısmı tarımla uğra
şırken bir kısmı da orduda görev a lmış
tır: ancak yabancı hakimiyetini kabulle
nemeyen Serberiler sürekli problem çı
karmışlardır. 

430 yılında Vizigotlar tarafından is
panya'dan çıkarılan Vandallar. merkezi 
otoriteye karşı gelen Romalı kumandan 
Boniface'nin de yardımıyla Fas'taki Ro
ma hakimiyetine son verdiler ve yaklaşık 
bir asır yaşayan bir devlet kurdular. Ye
teri kadar insan gücünden ve yönetici
lik yeteneğinden yoksun olan Vandallar 
Serberi topluluklarını kendi hallerine bı
raktılar. Bu dönemde bayındırlık işlerin
de duraklama. buna karşılık tarım. hay
vancılık ve ticaret alanlarında gelişme 
görüldü. Düzenli bir ordu ve disiplinli bir 
idareleri bulunmayan Vandallar VI. yüz
yılda gelen Bizans saldırılarına karşı ko
yamadılar ve Fas'ın kuzey kısmı Roma 
imparatorluğu'nun birliğini sağlamak is
teyen Bizans'ın eline geçti: geri kalan 
kısımlar Berberfler'de kaldı. 100 yıl ka
dar süren Bizans döneminde Fas yoğun 
askeri ve dini faaliyetlere sahne olmuş
tur. Hıristiyanlığı yaymada hırslı davra
nan Bizanslılar devlete verilen verginin 
yanı sıra bir de kilise vergisi koydular. 
Buna rağmen Fas'ta Hıristiyanlığın ba
şarısı sınırlı kalmış ve Berberfler'in ço
ğunluğu islam'a girineeye kadar tabiat 
unsurlarına inanmaya devam etmiştir. 

2. İslami Dönem. Müslümanlardan. Mağ
ribü "l - aksa dedikleri Fas'a ilk ayak ba
san lider Ukbe b. Nafi"dir. Kuzey Afri
ka'daki ilk valiliği döneminde 1666-6741 
müslümanların Tunus'taki varlığını ko
rumak için askeri ve dinf bir üs olarak 
Kayrevan·ı kuran Ukbe, 682'de başlayan 
ikinci valiliği döneminde batıya doğru 

ilerleyerek önce Tanca·ya. vali Julianus'un 
ona tabi olmayı kabul etmesinin ardın
dan da güneye yönelerek Dira· vadisi yo
luyla Süs'a ulaştı. Buralarda önemli bir 
mukavemetle karşılaşmayınca ordusu
nun bir kısmını yanına alarak Kayrevan'a 
dönmeye karar verdi: ancak dönüşte Bis
kire yakınlarında Serberi kabile reisie
rinden Küseyle b. Lemzem'in saldırısına 
uğradı ve birçok adamıyla birlikte öldü
rüldü 16831. Bunun üzerine Kayrevan'da 
bıraktığı vekili Züheyr b. Kays sağ ka
lan askerleri geri çekti ve üç yıl sonra 
Zenate Berberfleri 'nin de katkısıyla . bir 
Serberi krallığı kurmuş olan Küseyle'yi 
ardarda yenilgilere uğratarak iç kısırn

lara kadar ülkeyi ele geçirdi. Ancak Kü
seyle'nin yenilgisi Kuzey Afrika'daki mu-

kavemetin sonu olmadı ve müslüman
lar yirmi yıl boyunca Bizanslılar. yahudi 
kabileleri ve yine Küseyle liderliğindeki 
Berberfler'le mücadele etmek zorunda 
kaldılar. Züheyr b. Kays'ın 690'a kadar 
sürdürdüğü mücadele bu tarihten itiba
ren Hassan b. Nu·man'la devam etti. 
Onun ölümü üzerine Müsa b. Nusayr 
Kayrevan'daki müslüman ordusunun ba
şına geçtiğinde etraftaki Bizans ve Ser
beri gücü kırılmış durumdaydı , Dolayı

sıyla Müsa b. Nusayr hiçbir güçlükle kar
şılaşmadan batıya doğru ilerledi ve Uk
be b. Nafi"in yolunu takip ederek önce 
Tanca'yı islam hakimiyetine soktu. Tan
ca ' nın sorumluluğunu Serberi reisi Ta
rık b. Ziyad'a bıraktıktan sonra güneye 
doğru yola çıktı ve Dira· vadisini geçe
rek Tefilalt' e ulaştı. Yol boyunca Ser
beri kabileleri islam'ı ve müslümanların 
otoritesini kabul ettiklerini bildirdiler: 
böylece bugünkü Fas'ın sınırları içinde 
kalan topraklar müslümanların eline geç
miş oldu. 

Müsa b. Nusayr'dan sonra bölgeye gön
derilen bazı valilerin sert politikaları ve 
vergi toplamada gösterdikleri katı tu
tum. özellikle Harici fikirlerin etkisinde 
kalmış olan kabHelerin isyanına yol açtı. 
Emevfler tarafından cezalandırılmaktan 
korkarak Arap yarımadasını terkedip VII. 
yüzyılın sonunda Fas'a kadar giden bir 
grup Haricf bazı kabileler arasında fikir
lerini yaymayı başarmıştı. Neticede farklı 
bir dini ve siyasi anlayış . kazanan Haricf 
Serberi kabileleri Emevf valilerinin sert 
uygulamalarıyla karşılaşınca Tan ca· da 
Matgara kabilesi reisi Meysere'nin ön
derliğinde isyan ettiler ve Emevf yöneti
mine son verip idrisi Devleti'nin kurulu
şuna kadar kendi bölgelerinde ayrı ayrı 
hüküm sürdüler. 

idrisi Devleti'nin kurucusu idrfs b. Ab
dullah (1. idris). 786'da Mekke yakınla
rında Hz. Hüseyin taraftarları ile Abba
sfler arasında meydana gelen Fah Sava
ş ı ' ndan sonra Arap yarımadasını terket
miş ve 788'de Fas bölgesindeki Yelile 
kasabasına yerleşmişti. Burada Evrebe 
Serberi kabilesiyle iyi iliskiler kuran id
rfs 789 yılında bu kabilenin dini ve siya
si lideri olarak kabul edildi. Hem Hz. Ali 
soyundan gelmesi hem de dini konular
da geniş bilgi sahibi olması sebebiyle 
kısa süre içinde Fas ile Miknas arasın
daki Berberfler"e de kendini benimseten 
idrfs. 789'da sakinlerinin çoğunu hıristi
yan ve yahudilerin oluşturduğu Tadla'yı 
ele geçirdi. 791 yılında öldürülünceye ka
dar kıyı şeridi hariç Kuzey Fas'ı ve gü-



neyde Bü- Rakrak nehrine kadar olan 
bölgeyi kontrolü altına aldı. Oğlu ll. idrTs 
döneminde devletin gücü daha da arttı. 
Kurtuba 18 ı 81 ve Tunus'ta 1824 -8261 çı

kan ayaklanmalardan kaçıp başşehir 

Fas'a gelen Araplar'dan bazılarının üst 
kademelerde görevlendirilmesiyle dev
letin Arap karakteri güçlendi ve çok geç
meden Fas halkının çoğun l uğu Arapça 
konuşmaya başladı. Hariciler'e karşı ba
şarılı bir mücadele veren ll . idrTs 828'de 
öldüğünde devletin sınırları doğuda Şe
lif nehrine (Cezayi r) ve Güney Fas'ta Süs'a 
kadar uzanmaktaydı. Ancak ll. idrTs ' in 
ölümü devletin parçalanmasına yol açtı. 
On üç oğlundan dokuzu ayrı emirlikler 
kurdular: fakat zahirde bütün kardeş
ler Fas'ı yöneten büyük ağabeyleri Mu
hammed'e bağlı idiler. Çok geçmeden 
bölge HaricTier'in, Endülüs EmevTieri'nin 
ve FatımTier'in mücadele alanı haline 
geldi. Bu arada Zenate Serberileri oto
rite tesis etmiş ve Xl. yüzyılın ikinci ya
rısında Murabıtlar kuwetli bir devlet ku
runcaya kadar siyasi gelişmelere yön ver
mişlerdir. 

Murabıtlar. bölgedeki Harici ve ŞiT eği
limiere karşı Maliki mezhebine dayana
rak geliştirilen dini fikirlerin itici gücüy
le Abdullah b. Yasin 'in liderliğinde önce 
güneyde Sicilmase ve çevresinde haki
miyet kurmuşlar, daha sonra da özellik
le Yüsuf b. TaşfTn liderliğinde kuzeye 
doğru yayılmışlardır . 1 OSO'lere gelindi
ğinde Murabıtlar bugünkü Fas sınırları 

içinde kalan bütün bölgelerin yanında 
günümüz Cezayir'inin batısına ve ispan
ya ' nın güneyine de hakim olmuşlardı. 

Murabıtlar Merakeş'i başşehir yaptılar 

ve Fas tarihinde ilk defa kuzeyle güneyi 
aynı yönetim altında birleştirmeyi başar
dılar. Yine bu dönemde Fas tarihinde ilk 
defa islam'ın nüfuzu devlet idaresinde 
ciddi manada hissedilir hale geldi. Özel
likle Yüsuf b. TaşfTn 1 ı 06 1-1 ı 061 ve oğlu 
Ali 1 ı ı 06- 1 143 ı dindar kişilerdi: saltanat
ları süresince islam hukukunun pren
siplerini devlet idaresinde tatbik ettiler. 
Bu amaçla başşehir Merakeş'te fakih
lerden bir meclis teşkil ederek bu mec
lisin Maliki mezhebine göre aldığı karar
ları uygulamaya çalıştılar. Ayrıca fakih
ler vilayetlerde valilerin danışmanı ola
rak görevlendirildi: hatta sefere çıkılır
ken birlikte götürülmüş ve önemli ka
rarlar öncesinde görüşlerine başvurul

muştur. Murabıtlar kuruluş döneminde 
karşılaştıkları kabHelerin nüfuzlarını kı

rarak 100 yılı aşkın bir süre Fas'ta bir
lik. barış ve süküneti sağlamışlar, bu du-

rum ülkenin iman ve maddi kalkınma
sında önemli rol oynamıştır. 

Murabıtlar ' ın Fas'taki hakimiyetine 
son veren Muvahhidler de dini reform 
adına ortaya çıktılar . Görevli fakihlerin 
Maliki mezhebinin uygulanışında katı 

davranmaları sebebiyle devletin kurucu 
kabilesi olan Lemtüne'nin yönetimine 
muhalefet eden Muhammed b. Tümert 
1125'ten itibaren Murabıtlar'a karşı bir 
mücadele başlattı. Başlangıçta dini ko
nulardaki fikir ayrılığından kaynaklanan 
bu karşı çıkış giderek siyasi otoriteyi 
hedef aldı. ibn Tümert fikirlerini önce 
kendi kabilesi olan Masmüde'nin ileri 
gelenlerine kabul ettirmiş ve diğer ka
bilelerin de desteğini sağladıktan sonra 
Murabıtlar'ın elinde bulunan yerleşim 

merkezlerine çeşitli saldırılar düzenle
miştir . ibn Tümert'in 1130'da ölümü üze
rine yerini alan ve onun fikirlerine sım
sıkı sarılan Abdülmü'min ei-KümT ar
darda gerçekleştirdiği başarılı akınlarla 
Murabıtlar'ı zayıflattı ve 1147'de de baş
şehir Merakeş'i ele geçirerek hakimiyet
lerine son verip yine Merakeş başşehir 
olmak üzere Muvahhidler Devleti'ni kur
du. Abdülmü 'min önce yeni devleti teş
kilatiandırmaya çalışarak kabile reisie
rinden elli kişilik bir meclis oluşturdu, 
icraatlara dinen cevaz verecek bir şeyh 
tayin etti ve önemli görevlere de oğul
larını getirerek hanedanının temelini at
tı. Oğlu Ebü Ya'kub ei-MuvahhidT döne
minde 11 163 - 1 184 1 Gumare gibi bazı kü
çük kabHelerin muhalefeti de kırılarak 

Fas'ta genel hakimiyet sağlanmış ve bu 
durum XIII. yüzyılın ilk çeyreğine kadar 
devam etmiştir. Muvahhidler Fas ' ın di
nT. kültürel ve ekonomik hayatında de
rin izler bırakmışlardır. inançta katı bir 
tevhid anlayışına sahip olan ve Murabıt
lar' ın bazı ayetleri n zahiri manalarını 

esas almalarına şiddetle karşı çıkan ibn 
Tümert'in fikirlerinden taviz vermeyen 
Muvahhidler de Maliki mezhebine tabi 
idiler. islam felsefesinin önemli simala
rından ibn Rüşd ve ibn Tufeyl Muvahhi
dT hükümdarlarının himayesinde çalışma
larını sürdürmüşlerdir. Sultanların XII. 
yüzyılın sonundan itibaren tasawufa kar
şı tavır değiştirmesi. Ebü Medyen ve ibn 
MeşTş gibi Mağrib'in iki önemli mutasav
vıfının yüzlerce taraftarlarıyla birlikte 
Merakeş'e yerleşmesini sağlamıştır. Yine 
bu dönemde Avrupa ülkeleriyle ticaretin 
geliştirilmesi ülkenin tarım ve zenaat 
sektöründe canlanmaya yol açmıştır. 

XIII. yüzyılın ilk çeyreğinde Muvahhid
ler'in askeri gücünün giderek zayıfladığı-
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nı gören merkeze uzak bölgelerdeki ka
bileler devletten kopuşun başını çektiler. 
Önce bugünkü Tunus 1 1229- 12301 ve da
ha sonra bugünkü Cezayir 1 12391 toprak
ları Muvahhidler'in elinden çıktı. 1210 '
lardan itibaren Kuzeydoğu Fas'ta küçük 
çaplı ayaklanmalar gerçekleştiren Zena
te kabilesine mensup MerTnTier 1244 'te 
Meknes. 1248'de Fas (şe h ir ). 1255'te Si 
cilmase ve 1269'da başşehir Merakeş'i 
ele geçirerek Muvahhidler'in yerine Me
rini Devleti'ni kurdular. MerTnT hakimi
yeti başlıca iki döneme ayrılır: Güçlen
me ve yayılma 1 1269- 13581. gerileme ve 
çöküş 1 1358-14651. Birinci dönemin sul
tanları uzun süre görevde kalmışlar, as
keri seferlerin ya nı sıra hakim oldukları 
bölgelerin imarına da önem vererek Fa
sülcedTde ve Mansüre gibi yeni şehirler 
kurup buraları çok sayıda cami. medre
se. kütüphane ve zaviye ile donatmışlar
dır. Özellikle sultanların ön ayak olduğu 
vakıf faaliyetleri sayesinde medreseler 
gelişmiştir. idari merkez olarak Fas şeh
rini seçen MerTnTier selefierinin bıraktı 

ğı demografik, sosyal ve idari yapıyı de
vam ettirmişler. bu arada taşra dil. din 
ve kültür bakımından Serberi özellikle
rini korurken şehirlerin islamiaşma ve 
Araplaşma süreci önemli mesafe katet
miştir. Sultan, askeri. meseleleri n MerT
nT kabile liderlerinden oluşan bir mec
liste tartışılmasından sonra kararını ve
rirdi. Bu dönemde tarım. endüstri ve ti
caret sektörü önemli ilerlemeler kay
detmiş. özellikle Afrika ve Avrupa ile ti
caret bir hayli gelişmiştir. 1358'den son
rası siyasi yapının yavaş yavaş erozyona 
uğradığı. iç çekişmelerin ve toprak kay~ 
bının çok olduğu bir dönemdir. Bu döne
min sultanları. Arap ve Serberi kabile
lerinin isyanı ve iç çekişmeler sebebiy
le çok kısa sürelerle tahtta kalabilmiş
ler ve idari güç vezirlerin eline geçmiş
tir: merkezi otoritede görülen bu zayıf
lık da başşehire uzak bölgelerin teker 
teker elden çıkmasına zemin hazırlamış
tır. 1415'te Sebte'yi zapteden Portekiz
liler'in 1465'te Kasrüssaglr'i ele geçirme
leri ve aynı yıl Sultan Abdülhakk' ın öldü
rülmesiyle MerTnTier dönemi sona erdi. 

XV. yüzyılın ikinci yarısında Portekiz 
saldırılarına rağmen içeride hakimiyet 
kavgaları devam ediyordu. MerTnTier'in 
son yıllarında vezirlik ve zaman zaman 
da sultan naibliği yapan Ebü Zekeriyya·
nın oğlu Muhammed 1472'de Fas·a ha
kim olarak VattasTier dönemini başlat
tı: ancak Fas topraklarının tamamına 

hükmünü geçiremedi. Saltanatı döne-
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minde (1472-1505) Fas'taki Portekiz ya
yılması devam etti. Vattasfler'in Porte
kizliler'e karşı direnmeyip hatta onlarla 
uzlaşmaları bölgede giderek etkin bir 
duruma gelen şerif ailelerinin ve onların 
nüfuzunda olan sQfilerin sert tepkisine 
yol açtı. 151 O'Iardan itibaren Sus böl
gesinde güçlenmeye başlayan Sa'dfler 
1524'te Merakeş'i ele geçirerek Vatta
sfler'e büyük bir darbe vurdular. Güçlü 
oldukları Kuzey Fas'a bile tamamen ha
kim olamayan Vattasfler güneyde geliş
mekte olan Sa'dfler'i kontrol edecek du
rumda değillerdi. özellikle Sa'di Sulta
nı Muhammed'in 1539-1540'ta kardeşi 
Ahmed el-A'rec'i saf dışı bırakması ve 
1541 'de de Agadir'i ele geçirmesi Fas'
taki nüfuzunu bir hayli arttırdı. Porte
kizliler aynı yıl AzemmQr'u, 1550'de de 
Kasrussagir ile Asfla'yı boşaltmak zorun
da kaldılar. Bunların yanında Fas şehri 
de 1550'de Sa'dfler'in eline geçti. Bu ba
şarılarına rağmen Muhammed Vattasi 
hakimiyetindeki Kuzey Fas'ı alamadı; 

çünkü Vattasfler Cezayir bölgesine ha
kim olan Türkler'in desteğini sağlamış
Iardı ve ordularında görevli birçok Türk 
bulunmaktaydı. Muhammed'in 15S7'de 
öldürülmesinden Ahmed el-MansQr'un 
1 S78'de tahtı ele geçirmesine kadar hü
küm süren sultanlar mevcut durumu ko
rumaya çalışmışlar ve Merakeş'i başşe
hir yaparak Fas şehrini ikinci derecede 
önemli bir merkez haline getirmişler

dir. Ahmed el-MansQr (1578-1603), için
de Türkler'in de görev yaptığı disiplinli 
bir ordu ve kuwetli bir idare kurmasına 
rağmen saltanatı süresince 1591 ·deki 
Batı Sudan seferi hariç hiçbir askeri ha
rekatta bulunmadı. Böylece gerçekleş
tirdiği barış ve siyasi istikrar ortamı ay
nı zamanda ticari ve ekonomik hayatın 
canlandığı bir dönem oluşturdu. Bu dö
nemde Merakeş'te yapılan görkemli bir 
sarayla çeşitli abideler dikkat çekmek
tedir. Ahmed el-MansQr'un ölümünden 
( 1603) sonra oğulları arasında meydana 
gelen taht kavgası sonucu 1613'te ülke 
Kuzey ve Güney Fas olmak üzere ikiye 
bölündü. 1620'Ierden itibaren Orta .At
las bölgesinde, Rabat civarında ve b~tı
da isyanlar patlak verdi. Fakat muhklif 
grupların hiçbiri ülke genelinde hakimi
yet kuramadı. Bu karışıklıklar Alevi şe
riflerinin (Filaliler) büyük bir güç olarak 
ortaya çıkışına kadar devam etti. 

XIII. yüzyılda Sicilmase'ye gelerek yer
leşen Alevi şerifleri XV. yüzyılın başından 
itibaren giderek nüfuzlarını arttırdılar; 

ancak XVII. yüzyıla kadar siyasi ihtiras 
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VIII. lsmail 'in 
mührü 

göstermediler. 1630'Iardan itibaren Mev
lay Muhammed liderliğinde Tefılalt'te 

siyaset alanına çıkıp 1664 'te başa ge
çen Mevlay Reşid döneminde Merakeş 
ve Fas gibi önemli şehirleri ele geçirdi
ler ve müteakip yirmi yıl içinde ülkenin 
çeşitli yerlerinde kendilerine direnen mu
halif kabileleri birer birer yenerek bugü
ne kadar devam eden Filali yönetimini 
kurdular. Mevlay Reşid'in (1664-1672) ha
Iefi Mevlay İsmail (ı 672- ı 727) Meknes'i 
başşehir yaptı; çoğunluğu zencilerden 
oluşan düzenli bir ordu kurdu ve ülke
de siyasi istikrarı sağladı. iktidarı sıra
sında Avrupalılar'ın (Portekiz, Hollanda, 
ingiltere) elinde bulunan Mehdiye, Lariş, 
Asfle veTanca'yı geri aldı; ancak Sebte'
deki İspanyol varlığına son veremedi. 
Mevlay İsmail'in ölümünden sonra ülke 
yine iç karışıklıklara maruz kaldı. Fas top
lumu güçlü kabilelerden oluştuğu için 
ancak kuwetli bir şahsiyet ülkede birli
ği sağlayabiliyordu. Bu sebeple Mevlay 
İsmail'in ölümü ve oğullarının meydana 
gelen otorite boşluğunu dolduramama
ları mahallf güçlerin ortaya çıkmasına 
neden oldu. Ordu Meknes'te İsmail'in 
oğullarından istediğini tahta çıkarırken 
Tanca ve civarında ise İsmail'in taru
nu Ahmed b. Ali hakimiyetini sürdür
dü. 1740'larda Mevlay Abdullah ordunun 
ve bazı kabHelerin desteğini sağlayarak 
ülkenin en kuwetli lideri haline geldi. 
1743'te Ahmed b. Ali'yi iki defa yenme 
başarısını gösterdi ve ikincisinde Ali öl
dürüldü. 17S7'de ölen Abdullah'ın yeri
ne sırasıyla oğulları Mevlay Muhammed 
(ı 757- ı 790). Mevlay Yezid (ı 790- ı 792) ve 
torun u Mevlay Süleyman (ı 792- ı 822) geç
ti. Bunların dönemi nisbeten istikrarlı idi 
ve ticari hayat az da olsa canlandı. in
giltere, Danimarka, Fransa gibi çeşitli 

Avrupa ülkeleriyle anlaşmalar yapılarak 
dış ticaret geliştirilmeye çalışıldıysa da 
bu sahada önemli bir gelişme sağlana
madı. Devletin esas gelir kaynağı yine 
vergilerdi; bu ise fakirleşen halkın na
zarında sultanların itibar kaybetmesine 
sebep oldu. Sultanların güç kaybı kabi
Ieler arası çekişmelerin daha da yoğun
laşmasına yol açtı. Sonuç olarak Avrupa 
yayılmacılığının artmaya başladığı XIX. 

yüzyılın ilk yarısında Fas kuwetli bir mer
kezi otoriteden yoksun, yer yer kabilele
rin hakimiyet kurduğu ve iç çekişmelerin 

devam ettiği bir ülke durumundaydı. 
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ımı IBRAHİM HAREKAT 

3. Osmanlı-Fas Münasebetleri. Osman
lı Devleti'nin Mağrib ülkeleriyle teması. 
müslümanları Endülüs'ten çıkardıktan 

sonra Haçlı zihniyetiyle hareket eden İs
panyollar'ın Cezayir taraflarında Mersa 


