
MERiÇ, Rıfkı MeiOI 

1917'de girdiği Mekteb-i Tıbbiyye'yi beş 
yıl sonra, ardından girdiği Yüksek Ticaret 
Mektebi'ni de bir yıl sonra terkedip kay
dolduğu İstanbul Darülfünunu Edebiyat 
Şubesi'nden 1927'de mezun oldu. 

Ankara Etnografya Müzesi'nde bir yıl 
memur olarak çalışan Rıfkı Me! Gl sırasıyla 
Ankara Erkek Lisesi, Kütahya, Akşehir or
ta okulları, Adana Erkek Lisesi ve istan
bul'un çeşitli liselerinde Türkçe ve edebi
yat öğretmenliği yaptı ; ayrıca bazı yük
sek okullarda ve üniversitelerde dersler 
verdi. çeşitli ilmi kurumlarda faaliyet gös
terdi. Bunlar arasında İstanbul Bölgesi 
Kitabeleri Derleme (Kurulu) başkanlığı 
( 1940- 1944), İstanbul Fetih Cemiyeti, Eski 
Eserleri Koruma Cemiyeti üyeliğiyle is
tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'n
de Osmanlı Türkçesi ve yazısı ( ı 941-1 94 5), 
Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi'n
de Türk-İslam sanatları tarihi. klasik 
Türkçe dini metinler ve paleografi hoca
lığı sayılabilir. 1952'den itibaren Türk sa
natı tarihi dersleri okuttuğu Güzel Sa
natlar Akademisi 'nde 1962 yılından ölü
müne kadar Türk Sanatı Enstitüsü mü
dürü ve öğretmeni olarak çalıştı. 22 Ocak 
1964'te vefat etti ve Rumelihisarı Kab
ristanı'na defnedildi. 

Çok yönlü bir fikir ve sanat adamı olan. 
kültür birikimini yazdıklarından çok ders
leri ve sohbetleriyle yayan Rıfkı MelGI 
Meriç pek azı yayımianmış olan şiirleri ve 
özellikle rubaileriyle tanınmıştır. Edirne'
de iken başladığı ilk şiir denemelerinin 
bazılarını mahalli bir gazetede yayımla
mış. daha sonraki şiirleri Servet-i Fü
nun, Düşünce, Şebab, Yarın, Hayat ve 
Mihrab gibi dergilerde çıkmıştır. Eski ve 
yeni tarzda pek çok nazım şeklini dene
yen Rıfkı Me! Gl son dönemin en çok rubal 
yazan şairlerindendir. Şiirleri geleneksel 
Türk şiirinin aşk ve hikmet temaları üze
rine kurulmuş. tasawufi, rindane ve çok 
defa kaderci bir düşünceyi yansıtan lirik 
parçalardır. 
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Meriç'in önemli bir cephesi de eski 
Türk sanatları ve eserleriyle ilgili. çoğu az · 
bilinen veya hiç bilinmeyen belgelere da
yanarak yaptığı araştırmalardır. Bu alan
da yoğun çalışmalar yapan yazar Türk
İslam sanatları üzerinde yazılı eserlere. 
abidelere, kitabelere, mezar taşlarına ve 
arşiv belgelerine dayanıp bu eserlerin 
korunması. tasvir ve tesbitlerinin yapıl
ması. her yönüyle incelenmesinin milli bir 
görev olduğunu ifade ederek bunları dü
şüncesizce yok edenlere ve özellikle koru
ma görevi olanların kayıtsızlığına şiddetle 
hücum etmiştir. 

Eserleri. 1. İnkıraz (Ankara 1928). 2. 
Rubôiyyat-ı MelU1l (istanbul 1951 ; bu 
kitaplarına girmeyip dergilerde ve eller
de kalan şi irlerinden bazıları Muhtar Tev
fikoğlu ' nun kitap ve makalelerinde yayım
lanmı şt ır, bk. bibl.) . 3. Türk Tezyini Sa
natları ve Son Üstadlardan Altısı (is
tanbul 1937). Eserin giriş kısmında Türk 
ve İslam sanatları hakkında genel bilgi 
verilmiş ve İslamiyet'te tasvir yasağı üze
rinde durulmuş. "Yazı Sanatı" başlığı al
tında da hat sanatının gelişmesiyle ilgili 
maiGmat verilmiştir. 4. Türk Nakış Sa
natı Tarihi Araştırmaları 1: Vesika1ar 
(Ankara 1953). Osmanlı nakış sanatına dair 
genel bilginin yer aldığı mukaddimeden 
sonra arşiv belgelerine dayanarak Os
manlı nakkaşlarının isimleri listeler ha
linde verilmiştir. 5. Türk Cilt Sanatı Ta
rihi Araştırmalan 1: Vesika1ar (Ankara 
1954). Türk ciltçiliği ve mücellitleriyle il
gili yetmiş yedi belgeyi ihtiva etmektedir. 
6. Mimar Sinan Hayatı, Eseri I (Anka
ra 1965). Sinan ve eserleri hakkında kale
me alınmış yazma halindeki eserlerden 
dördünün metnidir. 

Rıfkı MeiGI Meriç'in bunların dışında 
çeşitli dergilerde yayımianmış araştırma 
ve inceleme yazılarından başlıcaları şun
lardır: "Akşehir Türbe ve Mezar ları" (TM, 
V [19361. 141-212 ;.yaza rın öğretmenlikle 

bulunduğu Akşehir'de 1931-1934 yılları 
arasında yaptığı araştırmaların ürünüdür) . 
"Osmanlı Tababeti Tarihine Ait Vesikalar 
ı. Cerrahlar, Kehhaller" (Tarih Vesikaları, 
sy. 16119551. s. 27-113); "Hicrl1131 Tari
hinde Enderunlu Şairler, Hattatlar ve 
MOsiki Sanatkarları Tezkiresi (İstanbul 
Enstitüsü Dergisi, sy. 2 [19561, s. 139-168); 
"Beyazıd Camii Mimarı" (AÜ ilahiyat Fa
kültesi Türk ve İslam Sanatları Yıllık Araş
tırmalar Dergisi, ll ll 9581. s. 5-77); "Edir
ne'nin Tarihi ve Mimari Eserleri Hakkın
da" (Türk Sanatı Tarihi Araştırma ve in
celemeleri, istanbul 1963, s. 439-536; bu 
araştırma müstakil bir kitap halinde ya
yımlanmıştır !istanbull963J) (eserlerinin 

geniş bir tahlili ve tanıtımı için b k. Hale
nur Katipoğlu, "Rıfkı Melül Meriç'in Ha
yatı ve Eserleri", Sanat ve inanç 1 haz. 
Banu Mahur- Halenur Katipoğluı, istan
bul 2004, 1, 11-27). 
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Mağrib'de hüküm süren 
bir Berberi hanedam 

(1196-1465). 
.J 

Berberl Zenate kabilesine mensup bü
yük bir sülale olan Meriniler, Mağrib-i Ak
sa'ya (Fas) yerleşmelerinden önce Kayre
van'ın güneyinden Sudan sahrasına uza
nan geniş bir bölgede hiçbir hükümdara 
bağlı olmadan ve hiçbir devlete vergi ver
meden göçebe hayatı yaşıyorlar; avcılık, 
hayvancılık ve yağmacılık yaparak geçim
lerini sağlıyorlardı . Beni Hilal yaşadıkları 
bölgeyi istila edince V. (Xl.) yüzyıldan iti
baren Cezayir'in kuzeybatısındaki yayia
Iara göç etmek zorunda kaldılar. önce Ta
hert tarafına, daha sonra Zab bölgesine 
giden Merlnller, zamanla Mağrib-i Aksa'
nın doğu kesimlerine yerleşip bölgedeki 
askeri ve siyasi hareketlere katılmaya 
başladılar. 

Murabıtlar'ın son dönemlerinden itiba
ren reisieri Muhaddab b. Asker'in gayreti 
sayesinde büyük güç kazanan, ancak Mu
vahhidler tarafından üzerlerine gönderi
len süvari birliği karşısında yenitip liderle
ri Muhaddab'ı kaybeden Merlnller (540/ 
1145) bu yenilginin ardından Sudan sah
rasına geri döndüler. 561 (1166) yılında 
liderleri MahyG (MuhyG, Mahyo) b. EbG Be
kir zamanında Muvahhid Sultanı EbG Yu
suf ei-MansGr'un ordusunda Endülüs'e 
geçip Erek(Aiarcos) savaşında (59 1/1 195) 
büyük yararlılıklar gösterdiler. Bu savaşta 
yaralanan MahyG'nun ölümünden sonra 
liderlik harredanın kurucusu olarak kabul 



edilen oğlu Ebu Muhammed Abdülhakk'a 
geçti ( 592/l I 96) Muvahhidler'in Pa pa lll. 
Innocent'in çağrısıyla oluşan Haçlı ordusu 
karşısında İspanya'da uğradıkları İkab 
(Las Navas de Tolosa) mağlGbiyeti (609/ 

ı 2 ı 2- ı 3) Endülüs ve Kuzey Afrika'daki 
hakimiyetlerinin sarsılmasına yol açtı. Bu 
durum Merinller'in Mağrib-i Aksa'da yer
leşmesini kolaylaştırırken Abdülvadller'in 
Mağrib-i Evsat'ı ve Hafsller'in Ttmus'u ele 
geçirmelerine zemin hazırladı. 

Merlnller. bu dönemde öncelikle yıkıl
maya yüz tutmuş Muvahhidler'le uğraş
makyerine bölgede huzuru bozan bedevi 
Arap kabileleriyle mücadele edip kurta
rıcı unsur olarak görünmeyi başardılar. 
613 ( 1216) yılında üzerlerine gönderilen 
20.000 kişilik Muvahhid ordusunu yenip 
Taze'yi (Taza) ele geçirdiler. Ebu Muham
med Abdülhakk'ın ölümünün ardından 
yerine geçen oğlu Ebu Said Osman. Mu
vahhidler'in kendilerine karşı tahrik ettiği 
Beni Riyah'ı bozguna uğrartıktan sonra 
(6 ı 4/12 ı 7) aralarındaki ihtilafı gidererek 
bölgedeki çok sayıda kabileyi ve şehri ha
kimiyeti altına aldı. 620'de (ı 223) Fazaz'ı 
ele geçirdi. Böylece M erinller Mağrib-i Ak
sa'nın kuzeyine fiilen hakim oldular. Ebu 
Said Osman'ın (ö. 637/ı 239-40) yerine ge
çen kardeşi Muhammed b. Abdülhak dö
nemi Muvahhidler'le mücadele içinde geç
ti. Muvahhidler karşısında bozguna uğra
yan M erinller'in bir kısmı dağlara çekildi. 
bir kısmı Taze'de ikamet eden akrabaları 
Gıyase kabilesine sığındı. Muhammed'in 
ölümü üzerine ( 642/ ı 244-45) tahta ge
çen Ebu Yahya Ebu Bekir b. Abdülhak. 
Merinller arasındaki ihtilafları hallederek 
onları tek bir çatı altında toplamayı ba
şardı. Ebu Yahya. İfrikıye Hafslleri'ni met
bu tanıdığını açıklayıp Miknas, Taze, Fas. 
Sela ve Ribatülfeth'i ele geçirdi. 653 
(1255) yılında 80.000 kişilik Muvahhid 
ordusunu Fas yakınlarında mağlup etti. 
Muvahhidler ülkelerinin kuzey yarısında 
Merini hakimiyetini tanıdılar. Ebu Yahya 
aynı yıl iktisadi, ticari ve stratejik açılar
dan önemli Vadider'a ve Sicilmase'yi zap
tetti. Böylece Muvahhidler güneydeki 
topraklarını da kaybettiler ve hakimiyet
leri Merakeş bölgesiyle sınırlı kaldı. 

Ebu Yahya Ebu Bekir ölünce (656/1258) 

yerine önce oğlu Ömer geçti. Ancak ka
bilenin ileri gelenleri Ebu Yahya'nın kar
deşi Ebu Yusuf Ya'küb b. Abdülhakk' ın 

M erini tahtına geçmesini istiyorlardı. Ebu 
Yusuf Ya'küb yeğenini bozguna uğrata

rak sultan lı ğı bırakmaya zorlayınca Ömer. 
Miknas valiliğinin kendisine verilmesi şar-

tıyla saltanattan feragat etti. Ebu Yusuf 
Ya'küb, Keldaman civarında Abdülvadller 
ordusunu hezimete uğrattı. Merini ailesi 
içinde çıkan ihtilafları halletti. 658'de 
( 1260) İspanyollar'ın eline geçen Sela şeh
rini kurtardı. Ertesi yıl h ı ristiyan devlet
lere karşı Endülüs müslümaniarına yar
dım amacıyla gönderdiği birlikler Şeriş 
(Jerez) civarında Portekizliler'le çok çetin 
savaşlara girdi. Muvahhidler'le de müca
delesini sürdürerek 660'ta (ı 262) onları 
mağlup eden Ebu Yusuf, Tamesna ve Rif'i 
topraklarına katıp hakimiyetini Vadlüm
mürrebl'ye kadar genişletti. Ardından bü
yük bir ordunun başında Muvahhidler'in 
başşehri Merakeş'i kuşattı ( 66 ı;ı 263). 
ancak ele geçiremedi. 666'da (I 268) Mu
vahhidler'e yardım eden Abdülvadller'i 
Vadltelağ'da bozguna uğrattıktan sonra 
Muvahhid Hal ifesi Ebu Debbus'u Mera
keş civarında mağlup ederek şehre girdi 
ve Muvahhidler Devleti'ne son verdi (668/ 
ı 270) Bu olay Merinller tarihinin dönüm 
noktası oldu. Önceleri selefieri gibi "emir" 
unvanını kullanan Ebu Yusuf bundan son
ra "emirü'l-müslimin" unvanını aldı. 

Bölgedeki isyanları şiddetle bastıran 
Merinller. 670 (1271-72) yılında Taze Ge
çidi'nde Abdülvadller'e karşı büyük bir za
fer kazandılar. Ebu Yusuf 672'de (ı 273-
74) önce Tanca'yı, ardından fakih Ebü'l
Kasım el-Azefi'nin idaresindeki Sebte'yi 
(Ceuta) zaptederek Endülüs'e geçme im
kanını elde etmiş oldu. Daha sonra Ab
dülvadller'in eline geçen Sicilmase'yi geri 
alıp (673/ı274-75) Mağrib-iAksa'nın her 
tarafına hakim oldu. Mağrib'de barutun 
ilk defa Sicilmase kuşatmasında kullanıl
dığı rivayet edilir. 

Başşehir olarak Fas'ı seçen Merinller 
selefierinin bıraktığı sosyal ve idari yapıyı 
devam ettirdiler. Bu dönemde şehirlerin 
İslamiaşma ve Araplaşma süreci önemli 
gelişme kaydetti. Sultan Ebu Yusuf Ya'
küb, Fas'ın yakınında askeri ve idari özel
liği ağır basan önceleri Medinetülbeyza. 
daha sonra Fasülcedide adı verilen şehri 
inşa etmiş, Fasülkadime diye adlandırılan 
eski şehir ise ticaret ve ilim merkezi ni
teliğini sürdürmüştür. 

Merinller Devleti'nin kuruluşunu ta
mamlayan Sultan Ebu YusufYa'küb, Ab
dülvadller ile barış antiaşması imzala
dıktan sonra hıristiyanlarla cihad etmek 
amacıyla Endülüs'e geçti (674/ı 275). Don 
N uno de Lara kumandasındaki Kastilya 
ordusunu Kurtuba (Cordoba) yakınların
daki İsticce (Ecüa) savaşında mağlup ede- · 
rek çok sayıda esir ve ganimet elde etti 
(I 5 Reblülevvel 67418 Eylül ı 275). Müs-
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lümanların Endülüs'te tutunmaları ve 
hıristiyan saldırılarını püskürtmeleri açı
sından önemli olan bu savaştan iki yıl 
sonra tekrar Endülüs'e geçen Sultan Ebu 
Yusuf Ya'kü b, İş biliye (Sevil la) üzerine yü
rüyüp hıristiyan ordusunu yenilgiye uğ
rattı. Burada ordusuna karargah olmak 
üzere yeni bir şehrin kurulmasını emretti. 
Nasri Hükümdan ll. Muhammed el-Fa
kih'in desteğiyle Kurtuba'ya hücum etti. 
Hıristiyanlar şehri savunurken Kastilya 
kralı barış istedi. 

Sultan Ebu Yusuf Ya'küb, oğlu IV. San
cho'ya kaptırdığı tahtını geri almak için 
kendisinden yardım talep eden Kastilya 
ve Leon Kralı X. Alphansa'ya yardım mak
sadıyla 681'de (ı 282) üçüncü Endülüs se
ferine çıktı. Ceziretülhadra'da huzura ka
bul edilen X. Alphansa sultanın elini öpe
rek tacını ona takdim etti. Kastil ya top
raklarını yağmalayıp aldığı ganimetlerle 
birlikte Mağrib'e dönen Sultan Ya'küb en 
önemli Endülüs seferini 684 (1285) yılın
da gerçekleştirdi. Nasri birliklerinin de 
katıldığı ordusuyla başta İşblliye olmak 
üzere pek çok şehir üzerine akınlar dü
zenledi. Zor durumda kalan IV. Sancho, 
Gırnata'ya saldırmayacağıni ve müslüman 
tüccarlara zarar vermeyeceğini söyleye
rek barış talebinde bulundu. Ebu Yusuf. 
hıristiyanların eline geçmiş olan ve on üç 
yük olduğu rivayet edilen Arapça kitapla
rı bu sefer esnasında geri alıp Fas'a gön
derdi. 

Ebu Yusuf Ya'küb, Merinller'in Endü
Iüs'te başlattığı cihad geleneğini Nasri
ler'le anlaşarak kurduğu ceyşülguzat teş

kilatıyla sürekli hale getirdi. Gırnata'da 
her an savaşa hazır bekleyen ceyşülguzatı 
Merini süvarilerden oluşan ve "meşiha
tülguzat" adı verilen bir grup asker sevk 
ve idare ediyor, reisierine de "şeyhülgu
zat" deniliyordu. Mansur lakabıyla anılan 
Ebu Yusuf Ya'küb ülkesinin imarına bü
yük önem vermiş, cami ve medreselerin 
yanında cüzzamlılar ve ruh hastaları için 
hastahan eler, düşkünler için bakımevleri 
yaptırmış. bunların ihtiyaçlarının karşı

lanması amacıyla vakıflar kurmuştur. 

Sultan Ebu Yusuf'un Muharrem 685'
te (Mart ı 286) ölümünden sonra yerine 
geçen oğlu Ebu Ya'küb Yusuf en-Nasır. 

Endülüs'te istikrarı sağlamak için önce
likle Nasri sultanı ve Kastilya kralı ile ant
laşmalar yaptı. Akrabalarından birinin Va
dider'a'da çıkardığı isyanı bastırmak üze
re gönderdiği kardeşi de asilere katıldı. 
Sultan bu meseleyi halletmeye çalışırken 
Merakeş'e vali olarak gönderdiği oğlu Ebü 
Amir'in isyanıyla karşılaştı. Ayrıca Meri-
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nller'in bir kolu olan Vattasl ailesinden 
Ömer b. Yahya el-Vezlr'in isyanıyla yedi 
yıl uğraştı. 

690 (1291) yılında Ebu Ya'küb Kastilya 
ordusunun h ücumlarını önlemek amacıy
la Endülüs'e geçip Tarifte karaya çıktı. 
Şerlş ve İş biliye şehirleri üzerine düzenle
diği saldırılar sırasında Nasrl Sultanı Mu
hammed el-Faklh, Kastilya Kralı IV. San
cho ile antlaşma yaptı. Ancak Kastilya
lılar Tarif' i işgal edince hatasını aniayıp 
Merlnller'le yeniden ittifak kurdu ( 692/ 
1293). 

Ebu Ya'küb, Abdülvadller'den Osman 
b. Yağmurasan'ın Nasrl Sultanı Muham
med el-Faklh ve IV. San c ho ile kendisine 
karşı iş birliği yapmasını affetmedi ve Ab
dülvadller'e son vermeye karar verdi. Ab
dülvadller'in bazı şehirlerini işgal etti ve 
başşehir Tilimsan'ı sekiz yıl üç ay süreyle 
kuşattı. Ancak Tilimsan düşmek üzerey
ken hadımlarından biri tarafından suikast 
sonucu öldürüldü (706/1306-1307). Uzun 
yıllar devam eden muhasara sırasında Ti
limsan civarında köşkler, binalar. hamam
lar yaptıran, Mansüre şehrin i kuran ( 698/ 

1299) Ebu Ya'küb, zekatın devlet eliyle 
toplanmasına son vererek bu işi mükel
leflerin iradesine bıraktı. bazı vergileri de 
kaldırdı. Merlnl Devleti'ni daha güçlü ve 
teşkilatlı bir hale getirmeye çalıştı. 

Sultan Ebu Ya'küb'un yerine tarunu 
Ebu Sabit Amir geçti. Tilimsan kuşatma
sını kaldırarak Abdülvadller'le barış im
zalayan Ebu Sabit. Evrebe emirlerinin 
yanı sıra Merlnl tahtında hak iddia eden 
akrabalarıyla uğraşmak zorunda kaldı. 
Asilerden Şeyhülguzat Osman b. Ebü'l
Aia ei-Merlnl Endülüs'ten Mağrib'e geçip 
Sebte, Gumare ve Araiş'i istila etti. Bu ge
lişmeler karşısında Ebu Sabit Sebte üze
rine yürüyerek şehri kuşattı (Zilhicce 7071 
Haziran 1308). Kuşatma devam ederken 
vefat eden Ebu Sabit'in yerine geçen kar
deşi Ebü'r-Rebl' Süleyman muhasaraya 
son verip Fas'a döndü. Abdülvadller'le ve 
Gırnata sultanı ile dostluk antlaşmalarını 
yeniledi. Onun iki yıl süren dönemini sulh, 
sükun ve refah günleri olarak niteleyen 
İbn Haldun bu devirde umranın geliştiği
ni, ancak lüks ve israfın ortaya çıktığını 
belirtir. 

Ebü'r-Rebl' Süleyman'ın ardından tah
ta geçen Ebu Said ll. Osman halka yapılan 
haksızlıklara son verdi, meks gibi bazı 
vergileri kaldırdı. Öldürme veya şer'1 ceza 
yüzünden tutuklananların dışındaki mah
kumları affetti. Sahillerin daha iyi koruna
bilmesi için Sela şehri tersanesinde yeni 
bir donanma inşa edilmesini istedi. An-
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cak oğlunun çıkardığı başta olmak üzere 
ülkede baş gösteren isyanlarla uğraş
maktan Endülüs'e zaman ayıramadı. imar 
faaliyetlerine önem verdi; Fasülcedlde, 
Sihrlc ve Attarln medreselerini yaptıra
rak dil, edebiyat. Kur' an. tefsir ve hadis 
çalışmalarını destekledi. 

Ebu Said'den sonra oğlu Ebü'I-Hasan 
Aliei-Mansur tahta geçti (731/1331) Bu 
sırada M erin ller. Abdülvadller ve Hafsller 
birbirleriyle geçinemiyordu. Hafsl sulta
nının kızıyla evlenerek Hafsller'le akraba
lık kuran Ebü'I-Hasan Ali. Mağrib'deki bu 
üç müslüman devletin barış içinde yaşa
masını sağlamaya çalıştı. Kendisine karşı 
Abdülvadl sultanıyla ittifak kuran karde
şi Sicilmase Emlri ömer'i öldürttü. 732 
( 1332) yılında Tilimsan istikametine ha
reket ederek Bicaye'ye yönelik saldırıla
rın ana üssü olan Tiklat'ı ele geçirdi. 735'
te ( 1335) Tilimsan'ı kuşattı. Vecde (Vücde). 
Vehran, Milyane gibi Abdülvadller'e ait 
önemli merkezleri hakimiyeti altına aldı. 
İki yıl süren kuşatmanın ardından Abdül
vadller'in başşehri Tilimsan'a girdi (737/ 

1337) . 

Ebü'l-Hasan, Nasrl Sultanı IV. Muham
med ile ittifak kurdu. Ebü'I-Hasan'ın gön
derdiği kuwetlerin desteğiyle IV. Muham
med, 709 (1309-1 O) yılından beri Kastilya-

lılar'ın istilası altında bulunan Cebelitarık'ı 
geri aldı (733/1333) Ebü'l-Hasan Ali dö
nemi Endülüs'te İslam- hıristiyan müca
delesinin zirveye ulaştığı bir devir oldu. 
Oğlu Ebu Malik kumandasındaki birlikle- . 
rin hıristiyanlara yenilerek oğlunun ha
yatını kaybetmesi üzerine (740/1339-40) 

bizzat kendisi 60.000 kişilik ordusuyla 
Endülüs'e geçti. Ancak Nasrl Sultanı 
Ebü'I-Haccac ı. Yusuf kumandasındaki 
birliklerin kendisine katılmasına rağmen 
Tarif civarında Kastilya Kralı Xl. Alfansa 
ve Portekiz Kralı IV. Alfansa'nun birleşik 
kuwetleri karşısında yeniidi (8 Cemazi
yelevvel 741 130 Ekim 1340) Endülüs ta
rihinin dönüm noktalarından biri olan bu 
hezimetten sonra Nasrl Sultanlığı Kastil
ya, Aragon ve Portekiz devletlerine karşı 
sürekli bir savunma siyaseti izlemeye 
mecbur kaldı. Mağrib'deki devletler de 
Endülüs'ü kendi kaderine terketti. Hıris
tiyanlar bu galibiyetin ardından pek çok 
müslüman beldesini tahrip edip Cezlre
tülhadra'yı işgal ettiler. Ebü'I-Hasan Ali 
ise Endülüs'ten ayrılarak faaliyetlerini 
taht mücadelesi içinde olan Hafsller üze
rine yöneltti. Bicaye ve Kastantine emir
leri gibi pek çok Hafsl emirinin kendisine 
katılmasıylaTunus şehri ne girdi ( 7 48/ 

1347). Abdülvadller'in ardından Hafsller'in 
de topraklarını ülkesine katan Ebü'I-Ha
san Mağrib'in tamamını ele geçirdi. An
cak bir müddet sonra ikta arazileri elle
rinden alınan bedevi liderleri isyan ede
rek Ebü'I-Hasan Ali'yi zor durumda bı
raktılar. Onun Beni Hilal ve Beni Süleym 
kabileleriyle yaptığı savaşlarda öldüğüne 
dair gelen haberler üzerine oğlu Ebu İnan 
Paris Merlnl sultanı olarak biat aldı (749/ 

1348) ve babasının sağ olduğunu öğren
mesine rağmen sultanlıktan vazgeçme
yip mücadelesini sürdürdü. Bu arada Ab
dülvadller de Tilimsan'ı geri alarak on yıl 
süren Merlnl hakimiyetinden kurtuldu
lar (749/1348) . Ebu inan Ümmürreblva
disinde (Medgüsa) cereyan eden savaştan 
galip çıkarak Cebelülhintate'ye sığınan 
babasını tahttan feragate mecbur etti 
(751/1350) . Ebü'l-Hasan Ali kısa bir süre 
sonra öldü (752/1351 ). Merlnl sultanları
nın en büyüklerinden olan Ebü'l-Hasan 
Ali aynı zamanda edip, şair ve münşldir. 

İbn Merzuk ei-Hatlb, el-Müsnedü'ş-şa
]J.i]J.u'l-]J.asen ii me]J.asini Mevlana Ebi'I
lfasen adlı eserinde onun hayatından 
bahseder. Çok sayıda cami, medrese ve 
birnaristan yaptıran Ebü'I-Hasan Ali. 
Mağrib'i tek bir bayrak altında toplayıp 
birliği sağlamaya çalışmış, devlet yöneti
mini kendi elinde tutarak ilmi, adli ve 
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mali alanlarda yeni düzenlemeler yapmış
tır. Alimleri teşvik etmiş, alkollü içkilerin 
zararları hakkında kitap yazan EbCı Zeke
riyya ei-Azefi'yi ve yaptığı usturlabı ken
disine sunan İbnü's-Sebil et-Tealiml'yi 
mükafatlandırmıştır. Arap kabileleri onun 
ölümünün ardından Hafsller'den Ebü'I
Abbas Ahmed ei-Fazl'ın etrafında topla
nıp bir süre sonra Kabis ve Cerbe'ye ha
kim oldular. 

Mütevekkii-Aiellah unvanını alan EbCı 
İnan Faris önce kardeşleri EbCı Salim ile 
Muhammed'i Gırnata'ya sürgüne gön
derdi. 752'de ( 135 1) Tilimsan'a girdi ve 
Abdülvadller'in kısa süren ikinci hüküm
ranlığına son verdi. SCıs bölgesinde isyan 
eden kardeşi Ebü'I-Fazl'ı ortadan kaldır
dı. 757-758 (1356-1357) yıllarında Porte
kiz sahillerine saldırması üzerine Portekiz 
kralı barış isternek zorunda kaldı. Aragon 
Krallığı ile iyi ilişkiler kuran EbCı İnan, Haf
sller'in elinde bulunan Kostantlne'yi zap
tedip Tunus şehrine girdi. 758'de ( 1357) 

başşehir Fas'a döndükten kısa bir süre 
sonra boğularak öldürüldü (759/ 1358 ) 
Emlrü 'l-mü'minln (halife) unvanını kul
lanan ilk Merlnl sultanı olan EbCı İnan iyi 
bir savaşçı , aynı zamanda fakih, edip ve 
şairdL Mağrib-i Evsat'ı ve İfrlkıye 'yi yeni
den Merlnl hakimiyeti altına almış, an
cak halefieri bu imkanı iyi değerlendire

memiştir. ilim ve sanatın yanı sıra imar 
faaliyetlerinde de bulunan EbCı İnan bir
çok şehirde mescid, medrese, zaviye, se
bil ve hamam yaptırmıştır. Onun inşa et
tirdiği Taliatü Fas adıyla meşhur BCı ina
niyye Medresesi görkemli bir eserdir. 

EbCı inan'dan sonra Merlnller'in geri
leme ve çöküş dönemi başladı. Birçoğu 
çocukyaşta tahta çıkan sultanlar Arap ve 
Serberi kabilelerinin isyanları ve iç çekiş
meler yüzünden tahtta çok kısa süreler
le kalabildiler. Merkezi otoritenin zayıfla
dığı, taht kavgalarının arttığı ve iktidarın 

vezirlerin eline geçtiği bu devirde Abdül
vadller ve Hafsller topraklarını Merlnller'
den geri alıp devletlerini yeniden kurdu
lar. EbCı inan' ın ardından oğlu EbCı Zey
yan L Muhammed tahta geçtiyse de hü
kümdarlığı çok kısa sürdü. Yerine henüz 
beş yaşında olan EbCı İnan 'ın diğer oğlu 
EbCı Bekir es-Said sultan ilan edildL Yö
netime Vezir Hasan b. Ömer ei-FCıdCıdl ha
kim di. Bu durumu kabul etmeyen Merlnl 
devlet adamları EbCı İnan'ın kardeşi EbCı 
Salim İbrahim'e biat ettiler (760/ 1359). 

Müstaln-Billah unvanını alan Eb Cı Sa
lim, Nasrl tahtındpn indirilen V. Muham
med ve meşhur veziri Lisanüddin İbnü'I
Hatlb' i ülkesine çağırdı (761/1360) . EbCı 

Salim'in sır katibi olan İbn Haldün ile Li
sanüddin İbnü'I-Hatlb Merlnl sarayında 
bir araya geldiler. Eb Cı Salim, 761 ( 1360) 
yılında Mağrib-i Evsat'ta gerçekleştirdiği 
harekattan bir netice alamadı ve Abdül
vadller'in toprakları Merlnl hakimiyetin
den çıktı. Bu sırada Mağrib-i Aksa' nın gü
neyi Merakeş'te yönetim Ömer ei-Hinta
t l'nin eline geçti. Sicilmase bölgesi de 
Ma'kıl Arapları'nın desteğiyle bir Merlnl 
emirine itaat etti. Devletin zayıflığından 
faydalanan Vezir Ömer b. Abdullah ei-FCı
dCıdl. EbCı Salim'den sonra Ebü'I-Hasan 
Ali'nin soyundan akli dengesi bozuk EbCı 
Amir Taşfin b. Ali ei-Müvesves'i sultan ilan 
ettirdi (Zi lkade 7621 Ey lül 136 1 ). Ancak 
ülkede isyanların çıkması üzerine EbCı 
Zeyyan IL Milhammed b. EbCı Abdurrah
man'ı sultan yaptı. EbCı Zeyyan . bütün 
yetkileri elinde bulunduran vezirden kur
tulmanın yollarını ararken daha çabuk 
davranan vezir sultanı bağdurdu ve on 
yedi yaşındaki EbCı Faris Abdülazlz b. 
Ebü'I-Hasan'ı tahta çıkardı (767/ 1366) . 

Ebu Faris devlet işlerini yürütmesine ta
hammül edemeyip onu öldürttü. Ülkede 
birliği yeniden sağlamak ve devletine dış 
politikada saygınlık kazandırmak için ha
rekete geçen Eb Cı Faris. Nasrl ve Aragon 
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hükümdarlarıyla barış ve dostluk antiaş
ması imzaladı (768/ 1367). 

Bu dönemde Nasrl ordusu karadan, 
M erini donanınası denizden hareket ede
rek hıristiyanların eline geçmiş olan Cezl
retülhadra'yı geri aldılar. EbCı Faris daha 
sonra Tilimsan üzerine yürüdü ve 772 
( 1370-71) yılında şehre girip bölgede ha
kimiyet kurdu. Merlnller'e yeniden güç 
kazandıran EbCı Faris Fas'a dönerken yol
da vefat etti (774/ 1372 -73) . Yerine çocuk 
yaştaki oğlu EbCı Zeyyan llL Muhammed 
Said sultan ilan edildL Bu devirde ülkede 
istikrar tekrar bozuldu . Nasrl Sultanı V. 
Muhammed, Merlnl ailesine mensup ku
mandanların idaresinde görev yapan ve 
Endülüs cihadlarında büyük hizmetleri 
görülen şeyhülguzatlık müessesesini or
tadan kaldırdı. Gırnata 'daki gaziler ve 
Mağribli gönüllülerden oluşan birlikleri 
dağıttı. Ayrıca Endülüs'te Merlnller'e ait 
Cebelitarık şehri Nasrl Su ltanlığı 'na dev
redilerek Merlnller'in Endülüs'teki varlı
ğını kesin olarak sona erdirmiş oldu. 

Ebü'I-Abbas Ahmed b. EbCı Salim İbra
him (Müstansır -Bi ll a h). Vezir Muhammed 
b. Osman ' ın yardımıyla Merlnl tahtına 
çıktığında ( 775/1 373-74) M erini toprak
ları fiilen iki hükümdar arasında paylaşıl
mış durumdaydı. Fas'ta Ebü'I-Abbas Ah
med, Merakeş 'te Nasrl sultanının des
teklediği Abdurrahman b. EbCı YefiCısen 
(YağiOsen) hüküm sürüyordu. 784 (1382) 
yılında Ebü'I-Abbas, Abdurrahman' ı orta
dan kaldırıp ülkede tekrar birliği sağladı 
ve bu başarısını Tilimsan ' ı ele geçirerek 
sürdürdü. 

Bu sırada Nasrl sultanının desteğiyle 
MCısa b. EbCı İnan Merlnl tahtına çıktı 
(78611 384). Fakat yönetim Vezir Mes'Cıd 
b. RahhCı'nun elindeydL Nitekim kısa bir 
süre sonra beş yaşındaki EbCı Zeyyan IV. 
Muhammed, Müntasır-Billah unvanı ve
rilerek sultan ilan edildi (788/ 1386). EbCı 

Zeyyan ancak kırk üç gün tahtta kalabildL 
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Vezir Mes'ud b. Rahhu, onun ardından 
daha kolaylıkla üzerinde nüfuz kurabile
ceği Ebu Zeyyfm V. Muhammed b. Ebü'l
Fazl'ı sultan ilan ettiyse de bir müddet 
sonra Ebü'l-Abbas ll. Ahmed b. I. Ahmed 
tahta geçti (789/1387). Ebü'l-Abbas. Ve
zir Mes'ud b. Rahhu'yu öldürterekyöne
timi kendi eline aldıktan sonra bölgede 
hakimiyet alanını genişletmeye çalıştı. 
Abdülvadller arasındaki iç savaşta ll. Ebu 
Taşfin'i destekledi. Onun desteğiyle TI
limsan'ı alan Ebu Taşfin. Merlnl hakimi
yetini tanıyıp yıllık vergi ödemeyi kabul 
etti. Ülkesini vezirlerin istibdadından ve 
Sebte'yi terketmek durumunda kaldığı 
Gırnata Sultanlığı'nın baskısından kurta
ran Ebü'l-Abbas devletinin çöküşünü ge
çici olarak durdurmayı başardı. Onun 
796'da ( 1394) ölümü üzerine tahta çıkan 
oğlu Abdülazlz b. Ahmed Tilimsan ve ci
varını itaat altına aldı. Üç yıl süren salta
natının sonunda Fas'ta ölen Abdü1azlz'in 
yerine kardeşi Ebu Amir Abdullah geçti. 
Vezirlerin baskısından kurtulamayan Ab
dullah'ın vefatının ( 800/1398) ardından 
diğer kardeşi Ebu Said Osman'a biat edil
di. On altı yaşında olan Ebu Said döne
minde ülkenin sınırları korunamaz hale 
geldi . Tilimsan ' ı istila eden Hafsl sultanı 
Fas üzerine yürüdü. Zor durumda kalan 
Ebu Said. Hafsl hakimiyetini kabul ettiği
ni bildirerek barış istedi ( 812/ 1409). Böy
lece Merinller Hafsller'e bağlanıp istikla1-
lerini kaybetmiş oldular. 818 (1415) yılın
da Sebte altın. köle ve baharat yolu tica
retini eline geçirmeyi hedefleyen Porte
kiz Kralı I. Jean tarafından işgal edildi. 
823'te ( 1420) veziri tarafından öldürülen 
Ebu Said'in yerine geçen kardeşi Abdul
lah (Sidl AbbQ) kısa bir süre sonra çıkan 
isyan neticesinde ortadan kaldırıldı. Bu
nun üzerine Merlnller'in son sultanı olan 
Ebu Muhammed Abdülhak b. Ebu Said 
Osman tahta geçti. 

Abdülhak devlet yönetimini hacible ve
zirlerine bıraktı. Vezirlik Merlnller'in bir 
kolu olan Vattasller'e verildi. Bu vezirler
den Ebu Zekeriyya Yahya b. Yahya b. Zey
yan el-Vattasl yphetirrii tamamıyla eline 
aldı ve önemli görevlere akrabalarını ge- ·· · 
tirdi. Ebu Zekeriyya'nın iş başına gelme
siyle iç savaş ve karışıklıklar başladı. Ebu 
Zekeriyya, Şaviyye Arapları'nın başlattığı 
isyanı bastırmak amacıyla sefere çıktığın
da bir Arap tarafından öldürüldü . (852/ 
1448) . Kasrüssaglr (Kasrımasrr\Qde) şehri 
(862/l458)ve Tanca (869/ 1465) PortekiZ
liler'in eline geçti. Bu şehirlerin halkı kat
liama tabi tutuldu. Halkın kendisine olan 
kızgınlığının ve ayrii zamanda Vattasl aile-
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sinin nüfuzunun gittikçe arttığını gören 
sultan bu ailenin liderlerini şiddetle ce
zalandırdı, Fas'ta bulunanların çoğunu 
öldürttü. Vattasl ailesinden aldığı vezir
lik görevine iki yahudiyi getirdi. Vezirliğin 
yahudilere verilmesinin ardından ülke
deki yahudiler fukaha ve eşraf üzerinde 
baskı uyguladılar. Bu durum halkın öfke
sini iyice arttırdı. Rivayete göre yahudi 
vezirlerden birinin müslüman bir kadını 
dövmesi üzerine halk yahudileri öldür
meye başladı. 

Merlnller'in son zamanlarında ülkenin 
sahillerine saldıran hıristiyanlara ·karşı 
direniş hareketlerine destek sağlayan 
tasawuf çevreleri ve zaviyeler önem ka
zandı. Ülkede şeriflere de saygı gösteril
mekteydi. Neticede halk İdrlsller'den Şe
rif Ebu Abdullah Ali ei-Hafid'e sultan ola
rak biat etti. Merlnl Sultanı Abdülhak. 
Ebu Abdullah ei-Hafid'in emriyle Faslı bir 
grup asker tarafından öldürüldü. Böylece 
Merlnller Devleti şeriflerin idaresindeki 
halkın isyanıyla son buldu (869/1465). An
cak Ebu Abdullah ei-Hafid'in saltanatı 
fazla sürmedi. Vattasi ailesinden Muham
med b. Yahya eş-Şeyh yaklaşık yedi yıl 
sonra iktidarı onun elinden aldı ve böl
geye Merlnller'in devamı olan Vartasller 
hakim oldu (876/1471-72) . 

Merlnller Mağrib'in tamamında haki
miyet kurmayı, özellikle askeri alanda 
güçlenerek Endülüs'teki cihad harekatın
da varlık gösterıneyi amaçlamışlar. bunu 
gerçekleştirmek için başta sınır komşu
ları olmak üzere pek çok devletle siyasi. 
ekonomik ve kültürel ilişkiler kurmuşlar
dır. Memlük Sultanlığı ile kurulan müna
sebetler hac kafileleri sayesinde gelişmiş. 
ilk hac kafilesi 703 (1303-1304) yılında 
yola çıkmıştır. İki ülke arasındaki kültü
rel ilişkiler siyasi ve iktisadi münasebet
lere göre daha canlıydı. Doğu İs lam dün
yasından Fas'a gelen alimler olduğu gibi 
M erini alimleri de başta Mısır ve Suriye 
olmak üzere diğer İslam muhitlerine gi
derek zamanın alimlerinden istifade et
mişlerdir. 

Ebü'l-Hasan döneminde Merlnller Batı 
Sudan'da hüküm süren Mali Devleti ile de 
dostane ilişkiler kurmuş. uzun süre de
vam eden bu ilişkiler ayrıca kültürel ve ti
cari hayata yansımıştır. Merlnller'in Nas
rller'le olan münasebetleri bazan gergin 
bir hal almıştır. İki ülke arasındaki ticari, 
siyasi ve kültürel münasebetler son de
rece canlı olmakla birlikte Nasri Sultanlı
ğı'nın Merlnller'e karşı hıristiyanlara yar
dım ettiği ve onlara stratejik önemi haiz 
yerleri verdiği. hatta bazan Merlnller'in 

saltanat kavgalarına müdahale ettiği gö
rülmektedir. Merlnller Kastilya ve Porte
kiz ile mücadele ederken Aragon Krallığı 
Merlnller'le dostluğa önem veriyordu. 
Ebu Yusuf Ya'küb, Sebte'de çıkan isyanı 
bastırmak için 673 (1274-75) yılında Ara
gen'dan yardım istemiş, Ebu İnan el
Merini döneminde 758'de ( 1357) Aragon 
Krallığı arasında bağlılık antiaşması im
zalanmıştır. 

Merlnller Endülüs hıristiyanlarıyla sa
vaşmakla birlikte onlarla ticari, siyasi ve 
kültürel ilişkileri de sürdürmüşlerdir. Ni
tekim İspanya ve Güney Avrupa'dan ge
len öğrencilerin Fas'ta eğitim gördükleri 
bilinmektedir. Mağrib'de Muvahhidler'
den sonra kurulan Merlnller, Abdülvadl
ler ve Hafs1ler'in kendi hakimiyet alanla
rını geliştirmeye çalışmaları ve bunun için 
birbirleriyle sürekli mücadele içinde ol
maları hıristiyanların Mağrib üzerinde ha
zırladıkları planlarını uygulamalarını ko
laylaştırmıştır. 

M erini toplumunu sultanların mensup 
olduğu Zenate kabileleri başta olmak 
üzere Serberi asıllı kimseler. Cüşem. Ma'
kıl ve Riyah kabilelerine mensup Araplar. 
Endülüs muhacirleri. hıristiyanlar ve ya
hudiler oluşturmaktaydı. Bu dönemde 
Endülüs'ten göç ederek Merlnl ülkesine 
gelenler ülkenin dini. sosyal ve kultürel 
hayatında etkili oldular. Tüccar. papaz ya 
da asker olan hıristiyan Rumlar Sebte, 
Tanca (Tanger). Fas. Vehran (Oran). Tilim
san. Bicaye. Kastantine ve Tunus gibi şe
hirlerde yerleştiler. Fasülcedlde yakının
daki Mellah mahallesi hıristiyanlara aitti. 
Ülkenin yerli unsurlardan olup İspanya'
dan göç edenlerle kuwet kazanan yahu
diler ülkede her alanda varlıklarını gös
termişler. vezirlik dahil önemli devlet 
görevlerine getirilmişlerdiL Yahudilerin 
büyük bir kısmı Fas'ta Rumlar'la aynı ma
hallede oturmaktaydı. Ayrıca Merakeş'te 
bir yahudi mahallesi bulunuyordu. 

İki buçuk asır kadar hükümran olan 
M erinller Devleti'nin yaklaşık son bir asrı 
vezirlerin nüfuzu altında geçti. Askeri 
meseleler. savaş ilanı. vergilerin toplan
ması, elçilerin görevlendirilmesi ve mua
hedelerin akdedilmesi, Merlnl kabile 
liderlerinden oluşan bir mecliste tartışıl
dıktan sonra sultanın kararıyla gerçekle
şiyordu. Veliahtlık Merlnller'de önemli gö
revlerden biriydi. Sultan başşehirden ay
rılınca veliaht onun naibi olur ve zaman 
zaman orduya kumanda ederdi. 759'dan 
( 1358) itibaren devlet idaresinde vezirle
rin etkisi arttı. Yönetirnde sultanların ro
lü azaldığı gibi veliahtlık da önemini yi-



tirdi. Sultanlayapılacak görüşmeleri dü
zenleyen hacibler de son dönemlerde 
vezirler gibi etkili oldular. 

Resmi yazışmaların yürütüldüğü Dlva
nü ' l -inşa ve'l-alame ile birlikte Dlvanü'l
asker (Dlvanü'l-cünd), Dlvanü'l-harac gibi 
divanlar yanında nezaretü'l-maristan. 
nezaretü'l-mebani. nezaretü'l-ahbar ve'I
evkaf, emanetü dari 's-sikketi'I-Meriniy
ye ve nakibüleşraflık devletin önemli ku
rumlarıydı. Ayrıca Muvahhidler'den sonra 
mahzen* uygulaması Merinller tarafın
dan da sürdürülmüştür. 

Ülkeyi dokuz idari bölgeye ayıran M eri
nller ayrı bir statü uyguladıkları Sebte'
nin idaresini uzun süre Azefi ailesinin yö
netimine bıraktılar. Sultanlar adli mese
lelerde "kadılcemaa" adı verilen başkadı
larla istişareden sonra karar veriyor, as
kerlerle ilgili adli konulara kazaskerler 
bakıyordu . En yüksek yargı organı olan 
mezalim mahkemelerine sultan, vezir ya 
da vekaleten bir kadı başkanlık ediyor
du. 

Merinl sultanları savaş araç ve gereç
lerinin imaline büyük önem verdiler. Muh
temelen barut Mağrib'de ilk defa Merlni
ler tarafından kullanılmıştır. Merini ordu
su Zenate Serberileri ana unsur olmak 
üzere Cüşem. Ma'kıl. Beni Amir. Beni Ca
bir. Hult. Süveyd, Beni Salim ve Riyah Arap 
kabileleri, Endülüslü askerler. Murabıt
lar zamanından beri orduda görevlendi
rilen Türk(Oğuz ) birlikleri, ayrıca karışık
lıklar ve isyanların bastırılmasında kulla
nılan "hamiyetü'l-ensar" adı verilen hıris
tiyan Rum birliklerinden oluşuyordu . 

Merinller döneminde tarım ve ticaret 
alanında önemli ilerlemeler kaydedilmiş
tir. Zekat. cizye, maden gelirleri. gümrük 
ve ticaret vergileri , ganimet ve müsadere 
malları devletin başlıca gelir kaynaklarını 
oluşturmaktaydı. Sultanlar Mağrib top
raklarını zekata tabi öşri arazi kabul et
mişler, tarım ürünlerinden öşür veya öş
rün yarısı kadar vergi almışlardır. Tarımı 
gelişti rmek amacıyla ekilebilir araziler 
vali. kumandan ve kadı gibi yüksek devlet 
adamlarına ve kabile reisierine ikta olarak 
verilmiştir. 

Fas şehrinde kumaş dokuma atölyeleri. 
zeytinyağı ve sabun üretim yerleri . deri 
tabakhaneleri, kuyumcu dükkanları. cam 
atölyeleri. fırınlar. kireç ocakları. tuğla ve 
kağıt imalathaneleri bulunuyordu . Zen
gin ormaniara sahip olan ülkede Sebte 
ve Sela gibi sahil şehirlerinde büyük ter
saneler inşa edilmişti. 

Hıristiyan ülkeleriyle ticaret Sebte. 
Sefa. Aslle ve Enfa gibi liman şehirlerin
den yapılıyordu. M erinller pamuk. kara bi
ber. un. işlenmiş ipek. kafur. tarçın . ku
maş . yelken . gemi donanımı , halat. ka
ranfil (baharat). maun , mücevher ithal 
ederken bakır. bal mumu. pamuklu bez, 
mercan . yün. tuz. deri, şeker. hububat 
ve özellikle buğday ihraç ediyordu. ihraç 
ürünleri arasında yer alan yünlü kumaş
lar Avrupa'da "merinos" ismiyle meşhur 
olmuştu . Ayrıca ülkede deri işlemeciliği 
gelişmiş , deri ürünleri Avrupa'da Mağ
rib 'e nisbetle "maroquinerie" (marokenci
lik - maroken) adıyla ün kazanmıştı. Bu dö
nemde Batı Sudan'a yünlü , pamuklu ve 
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keten dokumalar, çanak çömlek ve cam 
kaplar taşıyan Merlni kervanları Sicilma
se'ye tuz. fildişi. deve kuşu tüyü , zamk. 
buhur, misk götürüyordu. 

Ebu Yusuf Ya'küb ilk defa Muvahhidl 
dinarından farklı şekilde sikke bastırdı. 
M erini sikkeleri altın ve gümüştendi. Ay
rıca bakır paralar da mevcuttu. Ülke gü
müş, bakır. demir gibi madeni er bakımın
dan zengindi. Altın Sudan 'dan getiriliyor
du. 1 altın dinarGO dirhem değerindeydi. 
Azemmur, Sebte. Sicilmase. Fas. Mera
keş . Bicaye ve Tunus'ta. ayrıca Endülüs'te 
Tarif'te altın sikke basan darphaneler 
bulunmaktaydı. 

Merinller, Mağrib tarihinde ilk defa 
başşehir Fas'ı ve diğer şehirleri medrese
lerle donattılar. Sultanın ve devlet adam
larının kurduğu vakıflar sayesinde medre
seler gelişti. Maliki fıkhı yaygınlaştırıldı. 
Karaviyyln Camii bir ilim merkezi haline 
geldi. Endülüs'ten iltica eden alimiere 
kucak açan Merini sultanları ilim adam
larına büyük değer verdiler. Saraylarında 
ilim meclisleri toplayarak alimlerden is
tifade ettiler. İbn Haldun. Lisanüddin İb
nü 'I-Hatlb, Ebü 'I-Kasım İbn Rıdvan . İb 
nü'I-Hac en-Nümeyrl. İbn Merzuk el-Ha
tlb, İbnü'l-Ahmer ve İbn Cüzey gibi meş
hur alimleri önemli devlet görevlerine 
getirdiler. Ebü 'l-Hasan'ın himayesindeki 
alimierin sayısı hakkında verilen rakamlar 
dikkat çekicidir. Onun Tunus'tan Fas'a 
dönerken geçirdiği deniz kazası sırasında 
yanında 400 alimin bulunduğu kaydedil
mektedir. Birçok alim Merinller'le ilg ili 
eser yazmış veya hükümdarlar adına eser 
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kaleme almıştır. İbn Ebü Zer', Lisanüd- · 
din İbnü'I-Hatlb, İbn Merzük ei-Hatlb ve 
İbnü'I-Ahmer bunlar arasında sayılabilir. 
Medreselerin yanında cami, tekke ve ri
batlar da inşa edilmiştir. Sultanların sa
rayındaki kütüphane ülkenin en büyük 
kütüphanesiydi. 

Bu dönemde tefsir, kıraat, hadis, fıkıh 
ve tasawuf ilimlerinde Muhammed b. Yü
suf b. İmran, Muhammed b. Ali ei-Abld 
ei-Ensarl, Muhammed b. Muhammed ei
Harraz, Ebü'I-Hasan Ali b. Süleyman ei
Ensar! ei-Kurtubl, Meymün ei-Fahhar, Ab
dülmüheymin ei-Hadraml, Muhammed 
b. Abdürrazık ei-CezOII, Muhammed b. 
Said b. Muhammed b. Osman ei-Endelüsl, 
Yahya b. Ahmed es-Serrac, Muhammed 
b. Muhammed el-MakkarL Ahmed b. Ka
sım b. Abdurrahman el-Cüzam!, İbn Man
sOr ei-Mağravl, İbnü'I-Hac en-Nümeyrl, 
İbnü'I-Hac ei-Abderl. Muhammed b. Mü
sa ei-Halfavl, Abdurrahman b. Affan ei
Cezüll; lugat ve nahiv alanında İbnü'I-Bak
kal Muhammed b. Muhammed, Muham
med b. Musa es-Selevl, Mekküdl, Mu
hammed b. Ali es-Sebtl, İbnü'I-Murahhal 
ve nahiv çalışmalarının temeli saYılan el
Acurrumiyye'nin sahibi İbn Acurrüm; 
tarih. coğrafya, astronomi ve matematik 
dallarında İbn Merzük ei-Hatlb, İbnü'I
Ahmer, İbn Abdülmelik, el-Enisü'l-mut
rib'in yazarı İbn Ebu Zer·. el-Beyanü'l
mugrib'in müellifi İbn İzarl, Zehretü'l
as ii bina'i medineti Fas'ın sahibi Ebü'I
Hasan Ali ei-Ceznal, meşhur tarihçi ve 
sosyolog İbn Haldün. Ta{J.ricü'd-delala
ti's-sem'iyye adlı eserin müellifi Ali b. 
Muhammed ei-Huzal, Mil'ü '1- 'aybe'nin 
sahibi İbn Rüşeyd, er-Ri]J.letü'l-Magri
biyye'nin yazarı EbQ Muhammed el-Ab
deri, İslam dünyasının büyük seyyahı İbn 
Battüta; vakit tayini. mevsimler ve gü
neşin durumu hakkında bazı keşiflerin 
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sahibi İbnü'I-Benna ei-Merraküşl. yaptığı 
usturlabı Sultan Ebü'I-Hasan'a takdim 
eden ve usturlabı ağırlığınca altınla mü
kafatlandırılan İbnü's-Sebil et-Tealim!, 
yine usturlap sahibi Abdurrahman b. Mu
hammed el-Cad iri. Ali b. Ali b. ömer ei
Merraküşl. Ahmed b. Abdullah ei-Attar, 
Muhammed b. Abdullah et-Tadill en ta
nınmış alimlerdendir. Ahmed b. Muham
med ei-Ceznal. Muhammed b. Yahya ei
Azefi ve Kasım ei-Kureşl dönemin meş
hur tabipleri arasında sayılabilir. 

M erinller devrinde yaygınlaşan tasav
vuf hareketleri Fas' ın dini hayatına yeni 
bir çehre kazandırmış. özellikle Medye
niyye ve Şazeliyye tarikatları yaygınlık ka
zanmıştır. Şazeliyye'nin kollarından CezQ
Iiyye'nin kurucusu Şeyh Muhammed b. 
Süleyman ei-Cezüll, Ebü'I-Abbas İbn Aşir 
ve İbn Abbad er-Rundl gibi mutasawıf
lar sosyal hayata aktif olarak katılmış ve 
cihad hareketinde önemli rol oynamışlar
dır. Ayrıca bu dönemde özellikle Fas şeh
rinde olmak üzere "darü'l-fakiha" adı ve
rilen kızlara ait medreselerin bulunduğu. 
buralardan Sare bint Ahmed b. Osman, 
Ümmü Hani ei-Abdüse ve kız kardeşi Fa
tıma ve Ümmü'I-Benln gibi kadın alimie
rin yetiştiği kaydedilmektedir. 

Mağrib'de Merln"iler döneminde mi
mari faaliyetlerde büyük canlanma gö
rülmüş, bilhassa Endülüs tarzı mimari 
ve süsleme sanatı yayılmaya başlamıştır. 
Merln"iler kurdukları veya imar ettikleri 
Fasülcedlde, Binye, Mansüre. Miknas ve 
Tıtvan gibi şehirleri c~mi. medrese. kü
tüphane. zaviye, kale, köprü, su kemeri 
ve çeşmelerle donattılar. Fas'ta Saffarln, 
Hulefaiyyln. Beyza, Sihrk, Attarln. Mis
bahiyye, BO İnaniyye (Taliatü Fas) ve Sela'
da Talia Tıp Medresesi bu devirde inşa 
edilen medreselerin başta gelenleridir. 
Camiierin en önemlileri ise Fas şehrinde 

Bü inaniyye 
Medresesi"nin 
pencere 
süslemelerinden 
birdetav 

Hamra, Lella Zehr ve Lella Garlbe. Tilim
san yakınlarında Mansüre Camii. Ubbad 
(S!d! BO Medyen) Camii ile Sldl ei-Halvl 
Camii' dir. Çinileri, duvar ve tavan nakış
ları, muhteşem ahşap mihrabı ve çinili 
minaresiyle Ubbad Camii bir rrıüzeye ben
zetilm ektedir. Merln"iler'in Fasülcedlde'
de yaptırdıkları surun Babüssemmarln. 
Babüddekkakln ve Babülmahzen adları
nı taşıyan kapıları günümüze kadar gel
miŞtir. Hükümdarların türbelerini ihtiva 
eden Şellah Külliyesi de zamanımıza ula
şan eserler arasındadır (mimari için ayrıca 
bk. DiA, XXVII, 319-32 1) 
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MERISI 

(bk. BİŞR b. GIY AS). 

MERISİYYE 
(~_,...Jf) 

Cehmiyye ile Mürcie'nin 
görüşlerini benimseyen 
Bişr b. Gıyas el-Merisi'ye 

nisbet edilen fırka 

(bk. BİŞR b . GIY AS). 

MERİYE 
(~_,...JI) 

Endülüs'te 
müslümanlar tarafından kurulan 

bir şehir. 
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Günümüzde Almerfa adıyla anılmakta 
olup İspanya'nın güneydoğusunda, aynı 
ismi taşıyan körfeze hakim bir tepenin 
yamaçlarından kıyıya doğru inen eğimli 
bir yüzey üzerinde kurulmuştur. Endü
lüs'ün doğusu fethedildiğinde (714-716) 
Meriye'nin üzerinde bulunduğu toprak
Iarda önemli bir yerleşim merkezi mev
cut değildi. Fetih ordusunda yer alan 
Araplar'dan bölgeye ilk defa Yemen kö
kenli Beni Sirac kabilesi yerleşti. Bunlar 
Beccane (Pechina) şehrini kurdular ve şeh
ri korumak için Beccane nehrinin denize 
döküldüğü yere yakın ve körfeze hakim 
bir tepe üzerine Meriyyetü Beccane de
nilen bir gözetierne kulesi diktiler. İlblre 
{Eivira) Arapları ile Akdeniz'deki korsan
ların ve hıristiyan güçlerin dikkatlerini 
Beccane'ye çevirmeleri, Fatımller'in de 
Endülüs'ü güneyden tehdit eder hale 
gelmeleri üzerine lll. Abdurrahman 344 
(955) yılında kulenin yerine bugün Alea
zaba (el-Kasaba) denilen kaleyi yaptırdı; 

M ERiYE 

böylece kalenin etrafında zamanla geli
şen Meriye şehrinin temelleri atılmış ol
du. lll. Abdurrahman ayrıca körfezde bü
yük bir tersane inşa ettirdi. X. yüzyılda 
Magrib-i Aksa ve Endülüs'ü hakimiyetleri 
altına almaya teşebbüs eden Fatımller'in 
geri püskürtülmesinde ve Normanlar'ın 
(Vikingler) sahillerden uzaklaştırılmasın
da Meriye Limanı ve donanması önemli 
rol oynamıştır.. 

399'da (ı 009) Amiri ailesi iktidardan 
uzaklaştırılırken Kurtuba'dan kaçan Slav 
asıllı kumandanlardan Hayran el-Amiri ve 
ardından Züheyr'in Meriye'nin yönetimini 
ele geçirmelerinden sonra şehir büyüme
ye başladı. Züheyr'in Gırnata'yı zaptet
meye çalışırken ölmesi üzerine Meriyeli
ler, Belensiye'de (Valencia) hüküm süren 
Amiri Hacib Abdurrahman b. E bil Amir'in 
oğlu Abdülazlz'e bağlılıklarını bildirdiler. 
Abdülazlz'in Meriye'ye vali tayin ettiği 
Maan b. Sumadıh et-Tüdbl kısa süre için
de bağımsızlığını ilan etti (433/1042) ve 
Lilrka (Lorca). Beyyase (Baeza), Ceyyan'ı 
(Ci3en) Meriye'ye bağladı. Böylece Meri
ye'de mülilkü't-tavaiften Tüdbller'in bir 
kolu olan Beni Sumadıh dönemi (ı 042-
ı 09 ı) başlamış oldu. 

Beni Sumadıh devrinde Meriye mima
ri, ticaret. bilim ve kültür alanlarında en 
parlak günlerini yaşadı. Donanma üssü 
niteliğini sürdürmesinin yanında Endü
lüs'ün en işlek ticari limanı olarak zen
ginleşen şehirde önemli imar faaliyetleri 
gerçekleştirildi. Beni Sumadıh sarayı İb
nü'l-Haddad ei-Vadiaşl. İbn Ubade ve İbn 
Şüheyd gibi Endülüs'ün alim, şair ve edip
lerinin akınına uğradı. Buna karşılık Beni 
Sumadıh siyasi alanda fazla başarılı ola
madı . Murabıtlar Gırnata'yı aldıktan son
raMeriye'yi kuşattılar . Uzun süren kuşat
ma sırasında halkın bir bölümü şehri ter
ketti. Beni Sumadıh 'tan Muizzüddevle bir 
süre ei-Kasaba'da direndiyse de nihayet 
ailesiyle birlikte Akdeniz'deki Beni Mez
ğanna adasına yerleşmek üzere şehirden 
ayrıldı; ayrılırken takip edilmesini önle
mek için körfezdeki donanınayı ateşe 
verdi. · 

Murabıtlar Meriye'yi idari yönden Gır
nata'ya bağladılar. Bununla birlikte şehir 
askeri ve ticariliman olarak önemini ko
rudu. Muizzüddevle tarafından yakılan 
gemilerin yerine çok güçlü yeni bir donan
ma inşa edildi. İdrlsl bu dönemde Şam'
dan, İskenderiye'den ve başka birçokyer
den ticaret gemilerinin Meriye'ye uğradı
ğını, halkının zenginleştiğini, şehrin çok 
büyüdüğünü ve marnur olduğunu belirt
mektedir. Endülüs'teki en değerli kumaş-
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