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ğin temel amacı, tek pazar haline gelecek olan Avrupa Topluluğu karşısında
ortak tutum takınmak ve üyelerden birine yapılacak bir saldırının diğerlerine
de yapılmış olduğunu kabul ederek ortak düşmana birlikte karşı koymak şek
linde belirlendi.

1989'dan itibaren dünyada yaşanan
yumuşama Fas'ı da etkiledi ve bu çerçevede birçok siyasi tutuklu serbest bı
rakıldı. Komşu ülkelerle ve Arap dünyasıyla iyi ilişkilerin geliştirilmesine önem
verildi. Suriye ile 1986'da kesilmiş olan
ilişkiler yeniden kurulurken Mısır'ın Arap
Birliği ve İslam Konferansı teşkilatlarına
geri dönmesi yönünde politika takip edildi. Cezayir'le 1972'de imzalanmış olan
sınır antiaşması onaylanarak yürürlüğe
kondu 11989) Fas. Körfez Savaşı 1199 ı)
sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nin önderliğindeki koalisyon kuwetlerine destek verdiyse de halkın bu politikayı protesto etmesi ve binlerce kişinin
katıldığı çeşitli gösterilerin yapılması üzerine daha ılımit bir yol takip etmek zorunda kaldı.
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DAvuT DuRsuN

lll. KÜLTÜR ve MEDENiYET

1. Dini Hayat, Mezhep ve Tarikatlar. Fas'ta İslam öncesi dini inançlar hakkında
ki bilgiler yetersizdir. Yahudiliğin erken
zamanlardan beri mevcut olduğu bölgeye H ı ristiyanlığın ne zaman ve nasıl
girdiği kesin şekilde bilinmemektedir;
ll. yüzyıldan itibaren ve ancak bazı şe~96

hirlerde yayıldığı görülür. Hıristiyanlık
öncesi bazı Roma ve Kartaca tanrıları
da uzun zaman Kuzey Afrika şehirlerin
de takdis edilegelmiş, böylece Yahudilik, Hıristiyanlık ve putperestlik İslam
hakimiyetine kadar bir süre birlikte yaşamıştır.

Fas'ta 62-63'te (681 -682) Ukbe b. Nafi ' ile başlayan İslam fetihleri 92 (711)
yılında Müsa b. Nusayr ile tamamlandı
ğında İslam dini Berberfler'in direnmesi
sebebiyle henüz halkın içine tam olarak
nüfuz edememişti. Ayrıca arazinin engebeli oluşu ve merkezden çok uzakta
bulunan bölgelere yeterli ordu gönderilememesi de İslam'ın yayılmasını bir süre geciktirmiştir. Buna karşılık Berberiler'in kendi aralarında bir dinf ve siyasi birlik oluşturamamaları ve Bizans İm
paratorluğu'nun halkı baskı altında tu tarak yönetmesi gibi sebepler fethi ko laylaştırdı. Özellikle Müsa b. Nusayr'ın
davranışları Berberfler'i İslam'a kazandırmada başarılı oldu. Müsa onları Endülüs'ün fethi sırasında orduya alarak
kendilerinden faydalandı. Ancak bir taraftan da Haricfler bölgede Berberfler
arasında taraftar bulmaya başladılar.
Bunlardan Bergavata kabilesine mensup Salih b. Tarff adlı bir kişi peygamberlik iddiasında bulunup yeni bir kitap
ve birtakım kurallar ortaya koydu. İs
lam'ın Berberfler arasında yayılmasında
olumsuz tesirleri olan ve Yahudilik'le de
irtibatı bulunan bu hareket Murabıtlar
lı056 -11 47) zamanına kadar varlığını sürdürdü. Hariciler'in bu ve benzeri menfi
tutumianna rağmen sahih İslam esasları Berberfler arasında yayılmaya devam etti. İdrfsfler döneminde 1788-985 ),
hükümdarlar Hz. Ali soyundan geldikleri iddiasında bulunduklarından daha çok
Şfa mezhebine meylettiler. Devlet desteğine sahip olmamasına rağmen bu dönemde Endülüs yoluyla gelen Maliki mezhebi tanınmış alimler vasıtasıyla Fas'ta
etkisini göstermeye başladı. Daha sonra bölgede hakimiyet kuran Murabıtlar
zamanında dinf, siyasi ve ilmf amaçlarla
tesis edilen ribatların çoğaldığı, gittikçe
yayılan Maliki mezhebinin devletin resmf mezhebi halini aldığı ve Mağrib'de
ilk olarak tasawufi hareketlerin ortaya
çıktığı görüldü. Düşman saldırılarından
zamanında haberdar olup karşı koymak
için genellikle sınır boylarında inşa edilen ribatlar aynı zamanda ülkedeki iç
karışıklıklardan uzakta inzivaya çekilenler için ibadethane, dinf ilimleri öğren
mek isteyenler için birer mektep duru-

munda idi. Ribatların yaygınlaşması isönemli rol oynadı.
Murabıtlar Devleti'nin kuruluş safhasın
da bölgede Şfa ve Maliki mezhepleri yanında Bergavata hareketi de hala sürüyordu . Bu dönemde ortaya çıkan tasawufi hareketlere karşı fıkıh alimlerinin mücadele başlattıkları da görülmektedir.
lam'ın yerleşmesinde

Fas'ta Muvahhidler döneminde 1ı 13012691 İbn Tümert ile başlayan tevhid hareketi sonucunda her çeşit Rafizflik izleri ortadan kalkmış, bu arada Maliki
mezhebi de ülkeye iyice yerleşmişti. Muvahhidler Devleti ' nin kurucusu Abdülmü'min ei-Kümf Maliki mezhebini korumuşken Ya'kub ei-Mansür Zahirfliği benimsedi ve onun zamanında bu mezhebin nüfuzu gittikçe arttı. Ya'kub el-MansOr daha sonra da Şafif mezhebine döndü. İbn Tümert ve Muvahhidf hükümdarlarının çoğu amel bakımından Zahiri olmakla birlikte bu mezhep Mağrib uleması arasında fazla rağbet görmedi. Tasawuf henüz kendine has bir şekilde
kurumlaşmamıştı; ancak Murabıtlar döneminin İbn Hirzihim, Ebü Şuayb es-Sanhaci ve Ebü Ya'za b. Meymün gibi önemli mutasawıfları hayatlarının bir kısmını
Muvahhidier zamanında geçirdiler. İleri
de tesirleri görülecek Ebü Medyen Şuayb
ei-Ensarf. Abdüsselam b. Meşfş ve Ebü'IAbbas es-Sebti gibi sOnler ise bu dönemde yetiştiler. Ardından gelen Merfnfler
yönetimi 1ı ı 96- ı 4651, tasawufi hareketlerin çoğalmasıyla Fas'ın dinf hayatına
yeni bir çehre kazandırdı. Bu devirde
Ebü'I-Abbas İbn Aşir gibi bazı mutasavvıflar dünya hayatından uzak durup münzevf bir zühd hayatı yaşarken Ebü Abdullah ei-Cezülf gibi bazıları da kendilerine
has bir tarikat kurarak sosyal hayata daha faal şekilde katıldılar ve dış düşman
Iara karşı yürütülen cihad hareketinde
önemli rol oynadılar. Bunlar arasında önde gelen bir şahsiyet de Şazelf tarikatı
nın kurucusu Ebü'I-Hasan eş-Şazelf'dir.
Merfnfler zamanında Maliki mezhebi Murabıtlar dönemindeki hakim durumuna
yeniden kavuşurken ribatlar önemlerini kaybederek yerlerini tasawuf ağırlık
lı zaviyelere bıraktılar. Vattasfler zamanında lı47ı-ı549) bu zaviyelerin sayısı
tarikatların yayılmasıyla birlikte daha da
arttı. Bu dönemin en meşhur alim ve
mutasawıfları arasında Abdülazfz et-Tebba' ve Ahmed Zerrük yer alır. Tasawuf
çevreleri, bölgeye saldı rıya geçen Portekizli sömürgecilere karşı direniş hareketlerine önemli ölçüde destek sağladı-
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lar. Bu durum. Sa'dfler döneminde de
( 1511-1659) bazı mutasawıfların devletle birlikte cihada katılmalarıyla devam
etti. Ancak zamanla yönetimi tasvip etmeyen ve devletten baskı gören bazı
dini çevreler cihad konusunda müstakil
davranmaya başladılar ve iç muhalefet
de gittikçe şiddetlenerek yer yer ayaklanmalara dönüştü. Ahmed b. MOsa elCezOlf. Abdullah b. HassOn el-Halidf. Yusuf b. Muhammed el-Fasi. Ahmed b. Abdullah b. EbO Mahallf döneme damgasını
vuran başlıca alim ve mutasawıflardır.
Muvahhidler ' in sonu. din alimleriyle
tarikat çevreleriniri ümmetin manevi gelişmesini sağlamada yarıştıkları yeni bir
sürecin başlangıcı olmuş ve bu durum
sömürge çağına kadar sürmüştür. Bugün de devam etmekte olan Alevi (Fila!T)
yönetimi geçen yüzyıllardan pek farklı
bir durum sergilememiş, dini otoriteyi
elinde tutmaya ve şartlara göre değiş
mekle birlikte toplumu İslami çerçevede yönlendirmeye gayret göstermiştir;
bu konuda sultanın kişiliğinin ve dine
bağlılığının büyük önem taşıdığı görülür.
Bu uzun dönemde. çeşitli sultanlar zamanında az çok farklı tavırlar ortaya konulmuş olmakla birlikte dini düşüncede
Mevlay Muhammed'in 11759- 1790) takip
ettiği yöntem. bir taraftan Batı kültürüne hayranlık duyup idari, iktisadi ve
askeri açıdan Avrupa'yı örnek almak, bir
taraftan da teşri konusunda takl itten
sakınıp bu hususta Maliki mezhebine
aşırı bağlılıktan uzaklaşmak şeklinde ortaya çıkan siyasetle sıkı bir irtibat gösterir. Bu sultan zamanında ulema yönetime yakın olduğu ölçüde siyasi ve maddi imtiyazlardan faydalanırken genelde
devletten uzak durmayı tercih eden tasawuf çevreleri hissedilir bir şekilde güçlerini kaybettiler. Mevlay Süleyman 117941822) mOtedil bir dini siyaset takip etti.
Mevlay Muhammed zamanında görülen
taklitten uzaklaşıp dinin temel kaynaklarına yönelme· tutumu bu dönemde de
devam etmekle birlikte fıkıh öğretimi
de aynı ölçüde rağbet buldu. Bu sırada
Vehhabfliğin de Fas'ta nisbeten etkili olmaya başladığı görülür. Mevlay Süleyman'ın bu mezhebi benimsemediği bilindiği halde onun tasawuf çevrelerindeki bazı adet ve uygulamalara getirdiği
sınırlamalarda Vehhabfliğin izlerini görmek mümkündür.
Merinfler'in son zamanlarında güçlü
bir şekilde ortaya çıkan şeriflere saygı
konusu. tarikat ve zaviyelerin çoğalma
sına paralel olarak Aleviler döneminde

daha derin boyutlar kazandı. Halk şe
riflere büyük saygı gösterdi, devlet kendilerine vergi muafiyetleri ve bazı imtiyazlar tanıdı. Bu yıllarda ayrıca ulema
ve evliya türbelerine saygı da büyük ölçüde arttı. İçlerinde bazı selefi- meşrep
liler görülmekle birlikte sultanlar halkın
da teveccühünü göz önüne alarak genelde bu türbelerin inşa ve onarımına
katkıda bulundular. Zaman zaman bazı
siyasi muhaliflere sığınak olan bu türbe ve zaviyelere karşı tedbirler alınır
ken de yöneticiler bu mekanların saygınlığına hale! getirmemeye gayret gösterdiler. Bazı türbe ve zaviyeler ise doğ
rudan siyasi muhalefete kaynaklık etmiştir. Bu dönemde zaviye erbabını ve
mutasawıfları yönetimle ilişkileri bakı
mından mutedil tarafsızla r ve siyasi bir
tavır sahibi olanlar şeklinde iki grupta
toplamak mümkündür. İlk grup genelde devlete karşı baş kaldırmayanlardır;
ancak bunlardan bazılarının sömürgecilere karş ı tavır almış oldukları görülür.
İkinci grup ise devlete karşı şartların veya temel ilkelerin çerçevelediği bir muhalefet içerisindedir. İlk gruba giren Nasıriyye. Fas'ta en yaygın ve en zengin
mülke sahip olan tarikatlardan biri idi.
Faaliyetleri XIX. yüzyılın baş l arına kadar
devam etmiştir. Şeyh Ahmed et- Ticani
tarafından kurulan ve Halvetiliğin bir
kolu olan Ticaniyye tarikatı ise mutedil
bir yol tutmakla beraber sömürgeciliğe
karş ı mücadeleci tavrıyla tanındı. Tarikat mensupları XIX. yüzy ıl da sömürgeci
kuwetlere ve putperest kabHelere karşı büyük bir mücadele verdiler. Fasiyye
tarikatı da devletle iyi ilişkiler içinde faaliyetlerini sürdürdü. Bazı kadın mutasawıflar ve tabileri de bu grup içinde
mütalaa edilebilir. İkinci grup tarikatlar
siyasi alanda etkin roller aldılar. Bunlardan bazıları yönetimin yanında sömürgecilere karşı da mücadeleye girişirken
bazıları sömürgeellerle anlaşma yoluna
giderek faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.
Yönetime karşı siyasi tavır alanların başında Sela'da zaviyesi bulunan Şeyh Ahmed b. Abdülkadir et- Testaveti gelir ve
onu Mahmud eş-Şinklti takip eder. Temayül ve tesirleri farklı olmakla birlikte
dönemin iç siyasi olayiarına etki eden
diğer önemli tarikatlar da ReysOniyye,
Vezzaniyye. Şerkaviyye, Derkaviyye. Kettaniyye ve Kadiriyye'nin kolu Fadıliyye'
dir. Bu tarikatların bazan yönetimle iliş
kileri iyi gitmiş, bazan da kendilerinden
veya yönetimin tavrından kaynaklanan
sebeplerle ara ları bozulmuştur.

Dini düşünce sömürge idaresi döneminde Selefiyye ile milliyetçiliğin bağ
daştırılması yönünde bir gelişme göstermiştir. Diğer İslam ülkelerindeki dini ve
fikri akımların da etkisiyle dinin esaslarını Selef'in aniayıp uyguladığı şekilde
anlama. hakimiyet, bağımsızlık ve eği 
tim konularında millf değerleri öne alma temayOlleri gittikçe güçlenmiştir. Ülkenin bağımsızlığını kazanmasının ardından çağdaş ideolojilerin önü açılarak
onlar için her türlü hareket serbestisi
sağlanmış, çeyrek asır boyunca da dini
düşünce ve harekette bir duraklama gözlenmiştir . Daha sonra ise bu donukluğa
bir reaksiyon olarak İslami uyanış doğ
muş ve toplum içindeki bütün grupları
içine alan bu uyanışa islam aleminde yaygınlık kazanmaya başlayan akımlar da
etki etmiştir. Fas'ta bugün ibadet ve muamelatta yalnızca Maliki mezhebi esas
alınmıştır; ancakahval-i şahsiyye konularında diğer mezheplerden de faydalanılmaktadır. Ülkede müslüman toplum
ve resmi merciler evlenme. boşanma ,
miras. vakıf. hibe, vasiyet, aile ha~ları.
ana baba hakları vb. konularda şer'i hükümleri uygulamaktadır.
2. ilmi Hayat. İslami dönemle birlikte
Fas'ta canlanan ilmi hayat fıkıh, hadis.
tefsir. dil. edebiyat, tarih ve coğrafya
alanlarında hızla gelişti. idrisiler döneminde devletin fazla zengin olmaması.
İslam'ın yayılışıyla meşgul bulunması ve
sosyal hayattaki sadelik parlak bir ilmi
ve fikri faaliyetin görülmemesinin başlı
ca sebepleridir: ancak dini ilimlerde nisbeten bir canlılık hissedilir. Murabıtlar
döneminde fikri ve ilmi hayat daha da
canlandı. Fıkıh sahasında çalışmalar Maliki mezhebi üzerinde yoğunlaştı. Abdülmün'im b. Abdullah el-Mahzümi ile İbra
him b. Ca'fer el-Levati dönemin önde
gelen fakihleridir. Kadi İyaz fıkhın yanın
da hadiste de Mu rabıtlar döneminin en
önemli şahsiyetlerindendir. Tarih alanın
da günümüze ulaşan en önemli eser.
Beydak lakaplı EbO Bekir b. Ali es-Sanhacf'nin Al]bôru Mehdi b. Tumert'idir.
Dönemle ilgili vesika değeri taşıyan bu
eserden başka Kadı İyaz'ın Ma liki ulemasının biyografilerine dair Tertibü '1medôrik adlı eserini de anmak gerekir.
Büyük coğrafya cı ve Nüzhetü '1 - müş
tôk'ın müellifi idrisi de Murabıtlar döneminde yetişen büyük alimlerdendiL
Muvahhidler zamanı Fas'ta fikri hazirveye çıktığı dönemdir. Bunun
başlıca sebeplerinden biri Endülüs 'ten
buraya çok sayıda alim, fakih ve edibin
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göçmesidir. Devlet de ilmi çalışmaları
himaye ediyordu. Esasen Abdülmü 'min
b. Ali. Ebü Yusuf Ya'kub ei-Mansür ve
İ dris ei-Me'mün gibi hükümdarlar da
birer büyük alimdiler. Muvahhidi hükümdarlarının fıkha ve Maliki mezhebine karşı takındıkları menfi tavır sebebiyle bu
dönemde pek meşhur fakih yeti şme
mekle birlikte Ebü'J- Hasan er -Recraci
ve Abdullah b. Isa et- Tildeli anı labilir.
Buna karşılık kelam ilmi rağbet gördü.
Ömer b. Neccar ei-Fasi. Muhammed b.
Abdülkerim ei-Fendlavi gibi kelamcılar
önde gelen alimlerdir. Muvahhidler'in dini anlayışla rı nda hadis en önemli yeri iş
gal ettiğinden hadis çalışmaları İbnü ' I
Kattan diye tanınan Ebü'l- Hasan Ali b.
Muhammed ei-Kettani. Abdülcelfl b. Müsa ei-Kasri gibi meşhur muhaddislerle
zirveye çıktı. Ayrıca teşrfin ilk kaynağını
teşkil etmesi bakımından Kur'an ' ın kı
raat ve tefsirine olan ilgi de gelişti. Ebü'IHaccac Yusuf b. İmran ei-Mezdagr. Ebu'IAbbas Ahmed b. Fertüt es-Sülemf. Ali b.
Ahmed et-Tücfbi dönemin önemli müfessirleri arasındadır. Muvahhidler zamanında dini ilimierin yanı sıra tarih ve
coğrafya alanlarında da gelişmeler gözlendi. idrisi ile başlayan coğrafya çalışma
ları, yazarı meçhul el-İstibşdr ii 'acd'ibi'l- emsdr adlı eseri e devam etti. EbO
Mervan AbdOlmelik b. Ebü'l- Kasım eiKerdebüsf'nin el- İktitd' ii ahbdri'l- huletd', İbn İzarf'nin el-Beydnfi'l-muirib
ii al]bdri'l- Endelüs ve'l- Magrib, Abdülvahid ei-Merraküşf'nin el-Mu'cib ii
tell]işi al]bdri 'l-Magrib'i gibi eserler o
günlerin önemli tarih çalışmalarıdır. Yine
bu dönemde matematik ve tıp gibi ilimJerde de bazı gelişmeler kaydedilmiştir:
Fas'ta Merinfler'in hüküm sürdüğü yıl
larda fikri hayat gerek dini ilimlerde gerekse diğer ilimlerde parlak bir dönem
yaşadı. Genellikle kültürlü birer insan
olan hükümdarlar alimleri himaye ettiler ve kurdukları medreselerle ilmin yaygınlaşmasını sağladıiar. Maliki mezhebi
tekrar rağbet ve himaye görmeye baş
ladı ve Maliki fıkhıyla ilgili teliflerde bir
artış oldu. İbn MansOr ei-Mağravf'nin elMendsikü'l-fı~hiyye, İbnü'I-Hac ei-Abderf'nin el-Medhal, İbn İmran ei-Abdüsf'nin Ta~yid 'ale'l-Müdevvene ve Zenatf' nin Şeri) u '1- Muva tta' ı bunlardan
birkaçıdır. Fıkhın yanında hadis. kıraat
ve tefsir ilimleri de ilerledi. İbnü' 1- Bakkal ' ın el-Ecvibe fi't-tefsir ve'l-uşı11, Meymün ei-Fahhar'ın et-Tuhfe fi'l-~ırd'e,
Ebü ' I-Kasım es-Selevi ile Muhammed b.
Ali ed-Dükkalf'nin Tefsirü'l-Kur'dn adlı
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eserleri bu çerçevede sayılabilir. En çok
revaçta olan ilim dalları ise tarih ve coğ
rafya idi. Müellifi meçhul el-Ifulelü 'lmevşiyye, İbn Ebu Zer ' in el- Enisü '1mutrib, yine aynı müellife nisbet edilen
(ba z ılarına göre müellifi meçhul) e?-'?-al]fretü 's- seni yye if tdrfl]i 'd- devleti '1- Meriniyye, İbnü'I-Ahmer' i n Ravzatü'n-nisrin if devleti Beni Merin, İbn AbdOlmelik el- Merraküşf' nin e?-?-eyl ve 't- tekmile ve şüphesiz islam alemi için çok
büyük önem arzeden İbn Haldün'un el'İber ' i tarih; İbn Rüşeyd'in Mil' ü '1- 'aybe, Ebü Muhammed ei-Abderf'nin erRihletü'l-Magribiyye ve İbn Battüta'nın Ril}-le'si de coğrafya eserlerinin en
ünlüleridir. Matematik ve astronomi dallarında yazılan en önemli eserler ise İb
nü · ı- Ben na el- Merraküşf' ninkilerdir.
Vattasfler döneminde bazı yönlerden
bir gerileme söz konusu olmakla birlikte fikri ve ilmi hayattaki canlılık devam
etti. İbnü'z-Zekkak Tuhfetü'l-hükkdm,
Ebu Abdullah İbn Gazi Şifa' ü '1- galfl bi ş erl)i ljalil ve Ahmed b. Yahya ei-Venşerisi el-Mi'ydrü'l-mu'reb adlı kitapJarıyla tanınmış fıkıh alimleridir. Orijinal
tarih kaynakları bakımından son derece
fakir sayılan Vattasfler devriyle ilgili bilgiler daha çok sonraları yazılmış eserlerden elde edilmektedir. Orijinal tarih
kitaplarından sadece müellifi meçhul
Meşdhiru büyıltdti Fdsi'l- kübrd ile EbO
Abdullah Muhammed b. Ahmed ei-Muaskerf'nin bugüne ulaşmamış bulunan
?-eylü'l- ~ırtds if mülılki Beni Vattds
adlı eserleri önemlidir. Coğrafya alanın
daki önde gelen isim ise Vaşfü İfrfkıy
ye adlı eseriyle tanınan Hasan el- Vezzan ' dır (Afrikalı Leon) .
Sa'dfler'le birlikte dini ilimlerde önemli
oldu ve özellikle kıraat üzerine birçok eser yazıldı. Bunlar a rasında
Ahmed b. Şuayb'ın İtkanü 's- san 'a fi'lkırr'i' dti's- se b 'a ve Muhammed es-Summatf'nin Ta~yidü va~fi'l-~ur'dn'ı sayılabilir. Büyük müfessir ve kıraat alimi
Ebü'I-Kasım b. İbrahim ed-Dükkali de
bu dönemde yaşamıştır. Kadılık görevinde bulunan Ebü Malik Abdülvahid b.
Ahmed ei-Hamidf. Ebü'I-Kasım Ali b.
Mes'Qd eş-Şatıbf. Ebü'I-Abbas Ahmed
b. Ali ei-Mencür ve İbn Aşir ei-Fasi devrin tanınmış fakihleridir. Fakihler daha
çok haşiye ve şerh ağırlıklı eserler telif
ettiler. Tasawuf sahasında ise el-Ifikemü'l- 'Atd'iyye'nin şarihi Ebü'I-Abbas
Ahmed et-Tildeli es-Savmai anılabilir.
gelişmeler

3. Dil ve Edebiyat. Fas'ta bugün Berberice ile Arapça konuşulmakta ve bunlar-

dan ikincisinin İ slam fetihlerinin başla
dığı VII. yüzyıldan itibaren aynı zamanda yazı dili olduğu görülmektedir. Klasik edebiyatın hemen bütün ürünlerinin
bilindiği idrisiler döneminde hükümdarlar arasında da ll. İdrfs gibi edip ve şair
ler va rdı. Murabıt yönetimi süresince
Fas'ta ünlü şai r İbnü'I-Kettanf'nin dışın
da edebiyat ve dil sahasında önemli bir
şahsiyet çıkmadı. Muvahhidler döneminde ise dil ve edebiyata ilgi oldukça arttı
ve Ebü Abdullah Muhammed b. Ahmed
b. Hişam ei-Lahmf. Ebü Müsa ei-Cezülf.
İbnü' 1- Murahhil ve EbO Zekeriyya Yahya b. Ma't gibi dilcilerle Ebü'I-Abbas eiCeravi ve İbn Habbaze gibi şairler yetiş
ti. Dil sahasında altın çağ olarak nitelendirilen Merinfler döneminde Arapça'ya
daha fazla ağırlık verildi. Fas'taki medreselerde okutulan Arapça ile ilgili eserlerin en önemlileri bu yıllarda kaleme
alınmıştır. Kitdbü Sibeveyhi'nin İbn Rüşeyd'e ait şerhi. Ebü Hazm ei-Gırnatf'nin
Maksılre'sine Muhammed es-Sebtf'nin
yaptığı şerh , İbn Acurrüm'un meşhur
Acurnlmiyye'si, İbn Malik'in Teshilü'lfevd'id adlı eserine İbn Hani es-Sebtf'nin yaptığı şerh ve İbnü'l- Murahhil'in
el-Bast ve 't-ta'rif ii 'ilmi't-taşrif'i bunların en önemlileridir. Bu parlak günlerden sonra sönük geçen Vattasfler zamanında bir gerileme gözlenmekle birlikte ardından gelen Sa'diier'in dil ve edebiyatı yeniden canlandırdıkianna şahit
olunmaktadır. Devrin tanınmış edip ve
şairleri arasında Ebü Faris Abdülaziz b.
İ brahim ei-Fiştalf'den başka Muhammed
b. Ali en-Nabiga, Abdülhalik b. Muhammed ed-Dilaf. Muhammed b. Muhammed
ed-Dilai ei-Murabıt ve Muhammed b. Hasan b. Ardün'un adları anılabilir.
XX. yüzyılın başla
itibaren siyasi makale. hikaye ve
roman türünde eserler verildiği görülür.
Edebiyatta Alla! ei-Fasf. Muhammed b.
Hassan el-Vezzan ve Said Hiccf'nin yazı
larında 1940'1ı yılla rda toplumun kültürel ve fikri alanda uğradığı gerilemenin
bir sonucu olarak hüzün ve elem hissedilir. Muhammed b. Abbas ei-Kibac'ın
derlediği antolojideki şiirler millf birlik
ve geçmişe özlem duygularını yansıtmak
tadı r. Roman türünün temsilcilerinin başında Kasım ez-Züheyri, Abdurrahman
ei-Fasi ve Abdülkerim Gallab gelmektedir. 1960 'lı ve 1970 'li yıllarda serbest
şiir akımı başlamış, ancak oldukça yaygınlaşmasına rağmen sonradan gerilemiştir. Bu yıllardan itibaren gençliğin
Rus, Doğu Avrupa ve Latin Amerika edeFas

rından

edebiyatında

FAS
biyatlarından yapılan tercümelere rağ
bet ettiği görülmektedir. Halvf ve Sülemi gibi sömürge döneminde adlarını duyuran edipler yanında hikaye, roman ve
edebi tenkit alanında bağımsızlıktan sonra Rebi Mübarek, Abdülcebbar es-Sühaymf. İdris ei-HQri ve Muhammed Zefzar gibi yeni isimler ortaya çıkmıştır.

4. Mimari. Fas'ta Roma ve Bizans mimarisini yansıtan eserlerin kalıntıları bugün hala görülmektedir. idrisiler döneminde Fas şehrinde Camiu'l-eşyah ve Camiu'ş-şürefa yanında birçok han ve hamam inşa edildi; Fas'ın halen mevcut en
önemli ve büyük camii olan Karaviyyin'in
yapımına da bu devirde başlandı. Murabıtlar'a kadar ülkede Bizans sanatından
etkilenmiş Serberi sanatı hakim iken bu
devirden itibaren Endülüs etkisi hissedilmeye ve bir Mağrib-Endülüs sanat üsIQbu oluşmaya başladı. Endülüslü alimler gibi sanatkarlar da devletin himayesinde idiler. Murabıtlar döneminde mescid, sur, kale ve saray gibi yapılarda süsleme unsurlarından çok sağlamlığa önem
verilmiştir. Merakeş'te yaptırılan Ali b.
Yusuf Camii, Aleviler zamanında Mevlay
Süleyman tarafından yenilendiği için Murabıt özelliğinden birşey taşımamakta

dır. Yine Ali b. Yusuf b. Taşffn tarafın
dan 536'da (1 141 -42) Tilimsan'da yaptırılan ulucami asli şekliyle bugüne ulaşabilmiş tek Murabıt camiidir.

Muvahhidler yapıların büyüklük ve sağ
önem vermekle birlikte süsleme konusunda daha fazla Endülüs sanatının etkisi altında kaldılar. Ya'kub elMansQr zamanında yapımına başlanan
Rabat'taki Hassan Camii tamamlanabilseydi Kuzey Afrika'nın en büyük ulucamii olacaktı. 183 X 139 ebadındaki
on altı kapılı caminin ancak bazı bölümleri yanında yine tamamlanamamış minaresi zamanımıza ulaşmıştır. Bugün
Burcu Hassan diye anılan ve yüksekliği
67,5 m., duvar kalınlığı 2,5 m. olan tamamen yontma taştan yapılmış minare
16,20 X 16,20 m. boyutlarındaki bir tabana oturtulmuştur. Merakeş'teki Kütübiye Camii, Mansur Camii, Taza Ulucamii ve Tinemlel Camii varlıklarını bugüne kadar koruyabilmiş önemli Muvahhidi eserleridir.
lamlığına

Endülüs sanatının en güzel örneklerinin verildiği Meriniler döneminde medrese yapımı yaygınlaştı; Fas'ta Hulefaiyyin, Beyza, Sihric, Attarin, Misbahiyye,
BO inaniyye, Sela'da Talia medreseleri
bunların başlıcalarıdır. Tilimsan yakınla
rındaki Mansüre Camii, Ubbad veya Sidi

Kütübiye
Camii·
Merakes 1
Fas

BQ Medyen Camii ile Sidi el- Ha !vf Camii
de bu devrin diğer önemli dini yapıları
dır. Mimari faaliyet bakımından nisbeten sönük geçen Vattasiler devrinden
sonra yeniden bir canlanma görülür. Endülüs tesirinin yanında Türk tesirinin de
varlığını hissettirdiği Sa'diler döneminde Merakeş'teki Kasrü'l-bedf'den baş
ka yine aynı şehirdeki Mevasin ve Babü
Dükkale camileri önemli yapılardır. XVII.
yüzyılın hemen başlarında İspanya'dan
çıkarılan son müslümanların da gelmesiyle Fas'ta Endülüs mimari ve süsleme
sanatı daha fazla yaygınlık kazandı. Uzun
süren Aleviler devrinde eski binaların
yenilenmesi ve tamiri yanında yeni eserler de yapılmıştır. Özellikle Mevlay İs
mail ve Muhammed b. Abdullah zamanın
da inşa edilen birçok kale, sur ve burçtan başka Miknas'taki Zeytüne. Sidl Said,
Babü'l-Berdaiyyln. el-Camiu'I-ahdar, Darülbeyza'daki el-Mescidü'l-atfk, Tıtvan ' 
daki el-Camiu'l-keblr, Rabat'taki Ebü'lCa'd, Süveyka ve Fas'taki Raslf, Divan,
Ebü'l-Hasan b. Galib camileri bu dönemde yapılan eserlerden bazılarıdır.
Dini eğitimin medreseler yazaviyelerde de yapıldığı Fas'ta bugün çoğu resmi olmak üzere birçok mesleki öğretim kurumu bulunmakta ve ülkede ilkokuldan üniversite sonuna kadar ücretsiz bir eğitim sistemi uygulanmaktadır. Kayıtlı öğrenci sayısı 4.000.000
civarında olup aralarında birçok siyah
Afrikalı ve Asyalı da bulunmaktadır. Eği
tim dili Arapça olmakla birlikte bazı yüksek öğretim kurumlarında dersler sömürge dönemindeki gibi yine Fransızca
verilmektedir. Fas. lise ve üniversite seviyesinde yabancı dil öğretimini ilk planda tutan ülkelerin başında gelmektedir.
Okullarda değişik oranlarda din öğreti
mine yer verilmesi yanında edebiyat fakülteleri nde de İslami araştırmalar yapıl
maktadır. Aynı zamanda Fas, Merakeş,
Tıtvan ve Agadir şehirlerinde çeşitli fas.

Eğitim.

nında

külteleri bulunan Karaviyyln Üniversitesi
de İslami öğretime devam etmektedir.
Üniversitelerin sayısı ona ulaşmıştır
ve bunların başlıcaları 1. Muhammed, V.
Muhammed, ll. Hasan, Sldl Muhammad
Ben Abdullah. Karaviyyln ve Kadi İyaz
üniversiteleridiL Ayrıca çeşitli enstitüler
bulunmakta. bu kurumlarda oldukça seviyeli bir şekilde matematik, mühendislik, tıp. tarım. madencilik ve veterinerlik
eğitimi yapılmaktadır. Araştırma enstitülerinin hemen tamamı başşehirde olup
bunların en üst düzeyiisi el-Ekadlmiyyetü'l-melekiyye'dir.
Başşehirde gelecekte milli kütüphane
olması tasarlanan bir genel kütüphane
bulunmakta ve en önemli kısmını çoğun
luğunu Arapça eserlerin meydana getirdiği yazmalar ve vesikalar bölümü teşkil
etmektedir. Bunun yanı sıra Fas'taki Karaviyyin, Merakeş'teki İbn Yusuf ve Tıt
van'daki millf kütüphaneler de önemli birer yere sahiptir ayrıca çok sayıda da özel
kütüphane vardır. Buralardaki Arapça
yazma eserler açısından Fas İslam dünyasının en zengin ülkelerinden biri sayılır.
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