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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 

190 

Fas Sultan ı 

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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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 



el- Kebir. Vehran (Oran) ve Bicaye'yi ele 
geçirerek Kuzey Afrika için tehlike oluş
turmasından sonra başladı. Ünlü Türk 
denizcileri Oruç Reis ile Hızır Reis'in bu 
bölgelerde Türk hakimiyetini tesis et
meleri 1516'da Cezayir şehrini ele geçir
meleriyle kesinleşti. Türkler'in bölgeye 
gelişinden sonra hıristiyan ilerlemesi dur
du. Böylece Afrika'daki müslümanlar ken
dilerine bir hami buldular. Oruç Reis'in 
ölümünden ( 1518) sonra Osmanlılar'ın 

hizmetine giren Hızır Reis sağladığı mad
di ve manevi desteki e Avrupa· dan sar
kan Haçlı akıniarına karşı çıkmıştır. Os
manlı Devleti ile Fas Sultanlığı arasın

daki münasebetler Kanuni Sultan Süley
man döneminde ( 1520- ı 566) başlamış ve 
bir süre yoğunlaşarak devam etmiştir. 

Daha sonraları ise karşılıklı iyi niyet el
çileri ve hediye teatisinden öteye geçme
yen bu münasebetler Osmanlı Devleti'
nin Cezayir'deki gücü ile orantılı olarak 
gelişme göstermiştir. 

XVI. yüzyılın ilk yarısında Fas'ın büyük 
kısmına hakim olan ve bu süreyi daha 
çok ispanyol ve Portekiz güçlerine karşı 
mücadele ile geçiren Vattasfler'den son
ra yönetimi ele alan (ı 550) Merakeş do
laylarındaki Sa' di şeriflerinin sultanı Mev
lay Muhammed eş-Şeyh hakimiyetini bü
tün ülkeye yaymak istiyor, ancak Ceza
yir'deki Türkler'in kendisine engel ola
caklarını düşünüyordu. Mevlay Muham
med bu duruma bir önlem olmak üzere 
Türkler'e karşı harekete geçti ve bu sı

rada Barbaros'un oğlu Cezayir Beyler
beyi Hasan Paşa'nın dikkatini ispanyol
lar'ın elinde bulunan Vehran'a çevirme
sinden faydalanarak Tilimse'in şehrini zap
tedip (ı 550) buradaki Türkler' i Cezayir' e 
sürdü. Fas şehrinin yolu üzerinde bulu
nan Tilimsan'ın ülke topraklarında tam 
bir hakimiyet kurabilmek için bugün de 
olduğu gibi büyük bir stratejik önemi 
vardı. Hasan Paşa Tilimsan'a derhal bir 
ordu gönderdi ve şehri tekrar ele geçir
di. Ancak bu arada istanbul'a çağrıla
rak yerine paşa unvanıyla Barbaros'un 
yetiştirmesi Salih Reis getirildi. Salih Pa
şa'nın ilk işi , Fas'ın Sa'dfler tarafından 
ele geçirilişi sırasında şehirden çıkarılan 
Ebü HassOn ei-Vattasi ile temasa geç
mek oldu. Çünkü yönetim Mevlay Mu
hammed es-Sa'df'nin Merakeş'te. Ebü 
HassOn ei-Vattasf'nin de Fas şehrinde 
sultanlık yapmasını istiyor. böylece bir 
süre önce olduğu gibi Fas'ta iki sultan 
bulunacağını. bunun sonucunda da ül
keye daha kolay müdahale edileceğini 

düşünüyordu . 1553 yılı sonlarına doğru 

Fas'ta Osmanlı 
askerin i 
gösteren 
bir minyatür 
(10 Ktp .. FY, 

nr. 1404, vr. 31 ") 

Osmanlı kuwetleri Fas şehrine giden yol 
üzerindeki Taze şehrini ele geçirdiler: 8 
Ocak 1 554 günü de beraberlerinde Ebü 
HassOn ei-Vattasi olduğu halde halkın 
coşkulu tezahüratı arasında Fas'a girdi
ler. Ancak Türkler'in Cezayir üssüne dön
melerinin ardından Merakeş'e çekilmiş 
olan Muhammed eş-Şeyh tekrar hücu
ma geçerek şehri aldı ve Ebü HassOn öl
dürüldü (23 Eylül ı 554). Böylece Fas şehri 
1 554 yılı içinde sadece dokuz ay kadar 
Türk hakimiyetine bağlı kalmış oldu. Mu
hammed eş - Şeyh Osmanlı Devleti'ne kar
şı duramayacağını bildiği için derhal Liz
bon ve Madrid'e elçiler göndererek Türk
ler' e karşı Portekiz ve ispanyollar'dan 
yardım istediyse de ancak üç yıl hüküm 
sürebildi ve 23 Ekim 1 557'de öldürüldü. 

Muhammed eş-Şeyh 'i n yerine geçen 
oğlu Mevlay Abdullah'a "Galib- Bi Ilah" la
kabıyla biat edildi. Öldürülen Sultan Mu
hammed eş-Şeyh ' in Sicilmase şehrinde 
yaşayan diğer oğulları Ebü Merve'in Ab
dülmelik, Ebü'I-Abbas Ahmed ve Abdül
mü'min durumdan endişetenerek Türk
ler'in nüfuz bölgesi olan Tilimsan'a geç
tiler. 1 57 4'te Mevlay Abdullah'ın ölümün
den sonra tahta oğlu Muhammed ei -Mü
tevekkil çıktı. Bunun üzerine sultanlıkta 
hak iddia eden amcası Abdülmelik ile 
onun küçüğü Ahmed önce Cezayir'e, da
ha sonra istanbul'a gittiler ve lll. Murad'
la görüşerek ondan yardım istediler. Er
tesi yıl zaten tahta Ebu Merve'in Abdülme
lik'i çıkarmayı düşünen padişahın emriy
le harekete geçen Cezayir Beylerbeyi Ra
mazan Paşa Miknas civarında Muham
med ei-Mütevekkil'i mağlüp ederek Fas'a 
girdi ve Abdülmelik'i tahta çıkardı (8 Mart 
ı 576). Abdülmelik daha sonra kendi as
kerini topladı ve Türkler'den aldığı tak
viye ile Muhammed ei-Mütevekkil 'in çe
kildiği Merakeş'e girerek (ı6 Temmuz 
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ı 576) halktan biat aldı. Böylece Abdülme
lik "Mu'tasım- Billah es-Sa'di" lakabıyla 

bütün Fas ülkesinin sultanı oldu. 

Yeni sultan döneminde Osmanlı nüfu
zunun Fas'a yayılması Portekizliler'i ve 
ispanyollar'ı rahatsız ediyor. öte yandan 
Tanca dolayiarına kaçan Muhammed ei
Mütevekkil de onlardan devamlı şekilde 

yardım istiyordu. Nihayet 1578'de 80.000 
kişilik ordusuyla Fas sahillerine çıkan 

Portekiz Kralı Don Sebastiyan, berabe
rinde eski sultan Muhammed ei-Müte
vekkil olduğu halde Tanca yakınlarında
ki Vadilmehazin (Kasrülkebir) denilen yer
de Osmanlı desteğindeki Sultan Abdül
melik'in ordusuyla karşılaştı (4 Ağustos 
1578). Bazı kaynaklarda Vadisseyl veya 
Ma'reketü'l-mülüki 's-selase gibi adlar
la da anılan bu savaşta Portekiz ordu
sunun hemen tamamı imha edilirken 
Don Sebastiyan ve Muhammed ei-Müte
vekkil ile birlikte Ebü Merve'in Abdülme
lik de öldü. Abdülmelik tarafının galip 
çıktı ğı bu savaş hem Fas hem de Porte
kiz tarihi açısından çok önemlidir. Zira 
bu savaştan sonra Portekizliler bölge
deki üstünlüklerini kaybettikleri gibi 
kendi ülkeleri de bu yenilgiyi fırsat bi
len ispanya Kralı ll. Philip tarafından ve
raset bahanesiyle işgal edildi ve bu du
rum altmış yıl kadar sürdü. 

Abdülmelik'in yerine daha önce veli
aht tayin ettiği ve Vadilmehazin Sava
şı'na da katılmış olan kardeşi Ebü'I-Ab
bas Ahmed geçerek Ahmed ei-Mansür 
adını aldı. Yeni sultan diğer islam ülkele
rine olduğu gibi istanbul'a da bir heyet 
gönderip hem elde edilen zaferi, hem de 
ölen kardeşinin yerine kendisinin geçti
ğini bildirdi. Ancak Ahmed ei-Mansür'un, 
Osmanlı padişahının Kur'an-ı Kerim ve 
bir kılıçtan oluşan tebrik hediyelerini az 
bularak teşekkür cevabını geeiktirmesi 
iki devletin arasının açılmasına, hatta 
Kılıç Ali Paşa kumandasındaki bir do
nanmanın Fas·a doğru yola çıkarılması
na sebep oldu. Fakat Ahmed ei-Man
sür'un hatasını aniayarak kıymetli hedi
yelerle birlikte en önemli adamlarını is
tanbul'a göndermesi üzerine donanma 
geri çağrıldı. Daha sonra lll. Murad ile 
Ahmed ei-Mansür arasında. kazandık
ları bazı zaferleri müjdeleyen karşılıklı 

tebrikleşme heyetleri gönderildi. 1 582 
yılında da Fas elçileri lll. Murad'ın şeh
zadelerinin sünnet düğününde bulun
dular ve gelirken çok değerli hediyeler
le birlikte 4000 altın getirdiler. Bu dö
nemde Osmanlı- Fas ilişkileri, Ahmed ei
Mansür'un yakaladığı fı rsatl arı Osman-
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lılar aleyhine değerlendirmesi ve şerif

lerden olduğunu ileri sürerek Hz. Pey
gamber'in soyundan geldiği için halife 
unvanını kendisinin taşıması gerektiğini 
söylemesi gibi sebeplerle zaman zaman 
gerginleşmişse de aralarında herhangi 
bir sürtüşme çıkmamıştır. Karşılıklı gi
dip gelen heyetler içinde özellikle 1589 
Ağustosunda istanbul"a varan ve Osmanlı 
padişahı tarafından çok iyi karşılanarı Ali 
et-TemgrOtl (TemcrOti) ve Muhammed 
ei-Fiştalf'den oluşan heyetin ziyaretleri 
çok başarılı geçmiş ve TemgrOtl bu se
yahatinden sonra en -Nefhatü 'J-miskiy
ye fi 's - sei c'ireti 't-Türkiyye adlı kitabı

nı kaleme almıştır. 

Sa 'dl şeriflerinin iktidarını 1660'ta Ha
sani şerifleri ele geçirdiler. 1672'de sul
tan olan Mevlay ismail 1691'de Tilim
san ' ı Türkler'den almaya yeltenmişse de 
başarılı olamamış, 1699 Nisanında da ll. 
Mustafa'ya bir mektup göndererek Ce
zayirlil"er'i şikayet etmiştir ; ancak ken
disine Osmanlı Devleti'nin Cezayir ' deki 
donanmasına yardımcı olmadığı için şi

kayete hakkı bulunmadığı bildirilmiştir. 
1703'te Tilimsan'a tekrar saldıran Mev
lay ismail yine şehri alamamış, 1708'de 
ise Avrupa 'da Osmanlı şehzadesi oldu
ğunu iddia eden ve oradan Fas'a geçen 
bir kişiyi istanbul"a göndermeye teşeb
büs ederek payitahtta nifak çıkarmak 
istemiş, fakat gemi Sakız adasında dur
durularak bu kişinin katledilmesiyle gi
rişimi önlenmiştir. 

1757'de tahta çıkan lll. Muhammed 
zaman zaman istanbul 'a hediyeler ve 
elçiler göndererek kendisinden önce iyi
ce zayıflamış, hatta birçok defa gergin
leşmiş olan Osmanlı - Fas münasebetle
rini kuwetlendirmek istedi. 1766 Ağus
tosunda. Fas donanmasının Akdeniz'de 
korsan gemileriyle mücadele sırasında 
ele geçirdiğ i Dubrovnik ticaret gemilerini 
padişahın araya girmesiyle serbest bı

raktı. Bu münasebetle istanbul 'a giden 
ve kışı orada geçiren Fas heyeti 1767 
Mayısında ülkesine padişahın verdiği kıy
metli hediyelerle döndü. Bunlar arasın
da toplarla donatılmış ve içinde bol mik
tarda değişik tekne levazımatı bulunan 
bir gemi ile otuz kadar gemi inşa ve top 
döküm ustası da yer alıyordu . Fas tara
fından büyük bir memnuniyetle karşıla
nan bu ustalar ölünceye kadar orada kal
dılar ve Sela şehrinde bulunan tersane
nin ihyası işinde çalıştılar. 

lll. Muhammed, Osmanlı Devleti ile 
daima iyi ilişkiler içinde bulunmaya özen 
göstermiş olmasına ve sık sık elçilik he
yetleriyle istanbul' a değerli hediyeler 
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göndermesine rağmen. dönemin padi
şahı ı. Abdülhamid 'in bu iyi ilişkilere gü
venerek aradığı malf desteği öteki Mağ
rib ülkelerinin de yaptığı gibi yeterince 
sağlamamıştır. 1785'te Fas sultanının 

damadının başkanlığında gelen bir he
yet Cezayir'deki Osmanlı idaresinin kö
tü davranışlarından şikayette bulundu. 
1. Abdülhamid de mukabil hediyelerle 
birlikte cevabi mektubunu götüren bir 
heyet yolladı ve şikayet konusu duru
mun düzeltileceğini bildirdikten sonra 
Osmanlı Devleti'nin o sırada Kırım'ı kur
tarmak amacıyla Ruslar'a karşı girdiği 

savaş için Fas'tan yardım beklediğini be
lirtti. Yardımın gecikmesi üzerine aynı 
yıl içinde ikinci bir heyet gönderildiyse 
de Cezayir meselesi halledilmediği ge
rekçesiyle yine yardım gelmedi; ancak 
daha sonra geç kalmış olmakla birlikte 
iki gemi gönderildi. 1789 yılındaki Rus
ya ve Avusturya savaşları sırasında ise 
lll. Muhammed dört fırkateyn ile Mal
ta korsanlarının elinden kurtardığı 536 
müslüman esiri gönderdi; yine aynı se
fer! e birlikte Fas'tan istanbul"a Dubrov
nik gemileriyle 3000 kantar güherçile ve 
1000 kantar barut geldi. Fas sultanı ayrı
ca yolladığı mektupta Hicaz'a gönderilen 
surreye kendisinin de katkıda bulunmak 
istediğini bildirdi. Padişahın muvafaka
tı üzerine Fas'tan Haremeyn ahalisine 
dağıtılmak üzere her biri yarım keselik 
1 000 adet altın külçesi gönderildi. Bu
nun üzerine sultana külçelerin dağıtım 
için sik_ke haline getirilmesi gerektiği ha
beri iletildL Ancak bu arada vefat eden 
lll. Muhammed'in yerine geçen oğlu Mev
lay Yezld'in altınları geri istemesi üzeri
ne yardım gerçekleşmedi ve darphane
de sikke yapılmak üzere bekletilen kül
çeler geri gönderildi lAra lı k ı 789) 

1830 Temmuzunda Fransızlar Cezayir'i 
işgal edince daha önceleri Fas'a bağlı 

olan, fakat 300 yıldır Cezayir'deki Os
manlı idaresinin elinde bulunan Tilim
san şehrinin ahalisi Türkler'in bölgeden 
çekilmesiyle hamisiz kaldı ve gönderilen 
bir heyetle Fas Sultanı Mevlay Abdur
rahman'dan biatlarının kabulü istendi. 
Kendilerinin Osmanlı padişahına tabi ol
maları dolayısıyla durumu Fas ulemasın
dan soran sultan müsbet cevap alınca 

Tilimsanlılar' ın biatlarını kabul etti ve 
böylece Osmanlı Devleti'nin bölge ile mev
cut organik bağı kesilmiş oldu. 
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4. Himaye Dönemi ve Bağımsızlık . XIX. 
yüzyılın ilk çeyreğinde Fas dış dünyaya 
kapalı yaşamıştır. Avrupa ile temastan 
kaçınan Mevlay Süleyman herhangi bir 
ihtilafa meydan vermemek için korsan
lığı yasakladı 11 8 ı 7l. Dini sebepler ileri 
sürerek Avrupa'ya ihracattan kaçındı ve 
ithalata % 50 gümrük vergisi koyarak 
Avrupa mallarının ülkeye girişini azalt-


