
Süsülaksi:\'daki kabileler arasında çıkan 
karışıklıklara son verip bölgede istikrarı 
sağladı. Bu başarısından dolayı veliaht ta
yin edilerek Merakeş ve civarının idaresiy
le görevlendirildi. 1283'te ( 1866) Tadla 
üzerine bir sefer düzenledi. 

Babası Mevlay Muhammed Sidl'nin 18 
Receb 1290'da (ll Eylül 1873) ölümünün 
ardından devlet adamları tarafından baş
şehir Merakeş'te sultan ilan edilen Mev
lay Hasan tahta çıkar çıkmaz isyanlarla 
uğraşmak zorunda kaldı. Fas şehrinin 
halkı baş kaldırıp valilerini kovdu, Azem
mür halkı da Vali Ahmed b. Pereel'yi öl
dürdü. Serberi kabilelerinin desteğini 
sağlayan sultanın amcası Abdülkebir sal
tanat davasıyla ayaklanarak Miknas (Mek
nes) şehrini ve civarını ele geçirdi. Bunun 
üzerine Mevlay Hasan sefer hazırlıklarını 
tamamlayıp önce Azemmur üzerine yürü
dü ve asayişi sağlayıp halkı ağır para ce
zasına mahkum etti; daha sonra amcası 
Abdülkeblr'in isyanını bastırarak kendi
sini teslim aldı. 

isyancıları itaat altına almak ve vergile
ri toplamak için düzenli bir orduya sahip 
olmak gerektiğine inanan Mevlay Hasan 
askerlerinin eğitimini İngiliz, Fransız ve 
İtalyan subay! arına verdi; Fas'ta hafif top 
ve tüfek fabrikası kurdurdu; böylece hem 
ayaklanmaları bastırdı hem de vergileri 
tahsil etti. Hükümdarlığı boyunca gerçek
leştirdiği otuzdan fazla seferin büyük bir 
kısmı galibiyetle sonuçlanmıştır. 

Mevlay Hasan. 3 Zilhicce 1311 (7 Haziran 
1894) tarihinde Berberller'e karşı dü
zenlediği bir sefer dönüşünde Tildia'da 
Vadilabld'de vefat etti. Cenazesi Rabat'a 
getirilerek dedesi Muhammed b. Abdul
lah'ın yanına defnedildi. Yerine oğlu Ab
dülazlz el-Alevi geçti. Mevlay Hasan'ın em
riyle 1299'dan ( 1882) itibaren Fas'ta bası
lan paralara Haseni adı verilmiştir. 

Dindar bir hükümdar olan Mevlay Ha
san dini ilimierin gelişmes i için yoğun 
gayret göstermiştir. Sefere çıkmadan 
önce önemli dini şahsiyetleri ve alimleri. 
türbe ve zaviyeleri ziyaret eder, bu saye
de halkın sevgisini kazanırdı. Gençlerin 
eğitimiyle yakından ilgilenmiş. çok sayı
da öğrenciyi Avrupa'ya gönderip onların 
teknik ve askeri sahalarda eğitim görme
sini sağlamıştır. Ticari hayatın canlanma
sı için çalışmış. bu maksatla limanların 
sayısını çoğaltmış. bu arada gayri müs
limlerle ticaretin caiz olduğuna dair ule
madan fetva almıştır. Fransa, ingiltere, 
İtalya, Belçika. Almanya, Portekiz ve 
Amerika Birleşik Devletleri ile ticari ve 

diplomatik ilişkiler geliştirerek ülkenin 
dışa açılmasını sağlamıştır. Limanlarda 
kurduğu gümrük teşkilatıyla vergi topla
ma işini düzene sokımuş, Batılılar'ın ülke
nin içine nüfuz etmesinden endişe duy
duğu için onlara sınai imtiyazlar verıne
meye özen göstermiştir. imar faaliyetle
riyle de yakından ilgilenen Mevlay Hasan, 
İşblliye'deki (Sevilla) sarayı örnekalıp 
Fas'ta bir saray yaptırmış. yollar ve köp
rüler inşa ettirmiş. medrese ve kütüp
haneleri onartmıştır. 
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MEVLAY İSMAİL 
(~~.c....ıı-s~~) 

Ebü'n-Nasr el-Muzaffer -Billah 
Mevlay İsmail b. Muhammed 
eş-Şerif el-Haseni el-Alevi 

(ö. 1139/1 727) 

Alevi (Filall) hükümdan 
(1672-1727). 

_j 

1 056'da ( 1646) doğdu. Sultan M ev lay 
Reş'id döneminde Biladülgarb valisi olan 
Mevlay İsmail eyaletin merkezi Miknas'ta 
(Meknes) ikamet ediyordu. Kardeşi Mev

lay Reş'id'in vefatından sonra sultan ilan 
edildi. Başşehir Fas halkının kendisine 
muhalefette bulunması üzerine şehri 
ele geçirerek halkını itaat altına aldı. 1 S 
Zilhicce 1082 (13 Nisan 1672) tarihinde 
tamamlanan merasirnde kendisine biat 
edenler arasında Abdülkadir el-Fas! gibi 
Ebu Ali el-Yus!, Muhammed b. Ali ei
FIIal'i ve Abdurrahman b. Abdülkadir el
Fas! gibi alimler de vardı. Ancak kardeşi 
Mevlay el-Harran! Tafilalt'ta, yeğeni Ah
med b. Muhriz Sicilmase ve Merakeş'te, 
bir kabile reisi olan Hızır b. Gaylan da ku
zeydoğuda Cezayir sınır bölgesinde isyan 
etti. Sus Arapları'nın desteğini sağlayan 
M ev! ay İsmail yeğenine karşı sefere çıktı; 
ona bağlı birlikleri yenilgiye uğratıp Me
rakeş'e girmeyi başardı ve halktan biat 
aldı (ı 083/1673). Merakeş'ten Fas'a ka-

MEVLAY iSMAiL 

çan yeğeni Ahmed'i takip ederek bura
dan da uzaklaştırdı. Daha sonra Fas'ın ku
zeyinde Hıdır b. Gaylan'ı bozguna uğratıp 
öldürttü. Fakat yeğeni Ahmed saltanat 
mücadelesini sürdürüyordu. Zor durum
da kalan Mevlay İsmail. Merakeş'i tekrar 
ele geçiren Ahmed' e Atlaslar'ın bir kısım 
topraklarını. kardeşi Harrani'ye de T3fl
lalt'ı vermek suretiyle onları emin olarak 
tanıdı . Mevlay İsmail'in beş yıl süren bu 
isyanları bastırmasının ardından Dila'i Za
viyesi'ne mensup Murabıtlar'dan Mu
hammed el-Hac ed-Dilal Tadla bölgesin
de ayaklandıysa da İsmail'in düzenli as
keri birlikleri ve topları karşısında mağ
lup olmaktan kurtulamadı. İsmail. isyana 
katıldıkları gerekçesiyle 1 O.OOO'den fazla 
insanı katiettirdiği gibi binlerce kişiyi de 
esir alarak Miknas'taki sarayın inşasında 
çalıştırdı (ı 090/1679) 

Ülkede huzuru ve sükuneti sağlayan 
Mevlay İsmail muhtemel karışıklıkları 
bastırmak amacıyla Sa'dller'den Sultan 
Ahmed el-Mansur zamanında getirilmiş 
olan zenci köleleri ve çocuklarını toplaya
rak onlara toprak tahsis etmek suretiyle 
düzenli askeri birlikler kurdu. Mevlay is
mail, Miknas civarına yerleştirilen bu as
kerlere Buharl'nin el-Cô.mi'u'ş-şa]J-il:ı.'i

nin bir nüshasını göstererek, "Bizler Re
sGI-i Ekrem'in bu kitapta toplanmış olan 
buyruklarının kölesiyiz. Onun emirlerine 
uyacağınıza söz veriniz. Bu nüshayı ko
ruyunuz ve seferlerde ordunun önünde 
taşıyınız" dedi. Onlar da bu emirlere sadık 
kalacaklarına söz verdikleri için "ab'idü'l
BLihar'i" (Buharl'nin köleleri) diye meşhur 
oldular (Selavl, VII, 58). Sayıları 1SO.OOO'i 
bulan bu birlikler sayesinde Mevlay İsmail 
ülkede hakimiyeti tesis etti. Emniyeti sü
rekli biçimde sağlamak ve dış tehditler
den emin olmak için çok sayıda hisar yap
tırarak buralara muhafız birlikleri yer
leştirdi. Ayrıca Berber'iler'in isyanlarına 
karşı gerekli tedbirleri aldı . onların elin
deki atları ve silahları toplattı. 

Bedevi Arap kabileleri ve Sus halkından 
da özel birlikler teşkil eden sultan bunla
rın içinden sahil güvenliğini sağlamak, 
Avrupalılar'ın faaliyetlerini gözetiemek ve 
korsanlarla mücadele etmek amacıyla gö
nüllü mücahidler birliği oluşturdu. Ab'i
dü'l-Buharl'nin seçkin kumandanları ta
rafından eğitilen bu birlikler Avrupa ülke
lerine başarılı akınlar düzenliyordu. 1 092 
( 1681) yılında yaptıkları ani bir baskın la 
Mehdiye'yi (Ma'mGre) İspanyollar'ın elin
den aldılar. 1 09S'te ( 1684) İngilizler'i Tan
ca'yı tahliye etmek zorunda bıraktılar. 
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11 QO' de (ı 689) . Araiş'i İspanyollar'dan 
geri alarak 200 top ele geçirdiler. iki yıl 
sonra da Aslle'yi geri aldılar. Cezayir'deki 
Türkler ' e yönelik bir sefer düzenleyen 
Mevlay İsmail. 1ilimsan civarında Türk 
t opçusunun mukavemeti karşısında geri 
çekildi. Cezayir hakimlerine karşı Fransa 
Kralı XIV. Louis ile ittifak yaptı. Bu saye
de Sela. Tıtvan ve Safi şehirlerinde Fran
sızlar'a önemli imtiyazlar tanındı. Türk
ler'e karşı onlardan silah ve mühimmat 
yardımı alındı. 

1678 yılında üç kardeş tarafından baş
latılan bir isyanı bastıran Mevlay İsmail, 
Miknas ' ı karantina altına almak suretiyle 
büyük bir veba salgınından korudu. Kar
deşi Harrani ve yeğeni Ahmed b. Muh
riz'in tekrar isyan çıkarmaları üzerine Ta
rüdant ve Sus bölgesine asker göndere
rek her ikisini de bertaraf etti. 1111'de 
( 1699) ülkeyi beş eyalete ayırıp oğulları 
arasında paylaştırdı. Ancak bu taksim 
ülkenin iç karışıklıklara sürüklenmesine 
sebep oldu. Kardeşler arasında çıkan sa
vaşlarda binlerce kişi öldü. Bu fırsattan 
istifade eden ingilizler 111 7'de (ı 705) 
Tanca'yı ele geçirdiler. 

Ömrünün büyük bir kısmını ülkede 
huzuru ve refahı sağlamak için harcayan 
Mevlay ismail27 Receb 1139'da (20 Mart 
1727) vefat etti. YerineTadla valisi olan 
veliahdı Ahmed ez-Zehebl geçti. Mevlay 
İsmail'in hareminde çeşitli kavimlere 
mensup çok sayıda kadının bulunduğu 
ve birçok çocuğu olduğu bilinmektedir. 
Mevlay İsmail salih kimselere saygı gös
terir. onların bereketinden yararlanır
dı. ilim ehline ve fakihlere hürmet eder. 
şeriflereve özellikle İdr'isller'e çok değer 
verirdi. Onun döneminde zaviyelerin faali
yetleri hoşgörüyle karşılanmış. ancak si
yasete karışmalarını engelemek için ted
bir alınmıştır. Dahil'i ve haric'i siyaseti sa
yesinde herkesin saygısını kazanan Mev
lay İsmail'in sarayına Avrupa'nın her tara
fından elçiler ve haberciler gelirdi. Bunlar 
onun niteliklerini ve özelliklerini anlatma
ya özen göstermişlerdir. 

Ülkenin imarı için büyük bir gayret sar
feden Mevlay İsmail, yolları . sarayları vb. 
yapılarıyla Fas'ın yerine başşehir yaptığı 
Miknas'ı Mağrib'in en güzel şehirlerinden 
biri haline getirmiştir. Bedevlieri yerleşik 
hayata geçirebilmek için onlara araziler 
tahsis etmiş ve hayvan dağıtmıştır. Mağ

rib halkının ziraat, ticaret ve çeşitli mes
leklerle hayatını kazanmasını sağlamıştır. 
Ülkeyi itaat eden topraklar (biladü'l-mah
zen) ve asi topraklar(biladü's-s1be) diye iki
ye ayırmaya alışmış olan Mağrib halkını 
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tek bir bayrak altında toplayarak siyası 
birliği temin etmiş. aldığı tedbirler saye
sinde ülkede hırsızlık. soygun ve yol kesi
cilik büyük ölçüde azalmıştır. 
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MEVLAY MUHAMMED III 
(~ ı.S':I}" ) 

Mevlay Muhammed b. Abdiilah 
b. İsmail b. eş-Şerif 

b. All el-Alevi el-Haseni 
(ö. 1204/1790) 

Alevi (Filall) hükümdan 
(1757-1790). 

.J 

1134'te ( 1722) Miknas'ta (M eknes ) 
doğdu . Filal'i hükümdarlarından Mevlay 
Abdullah b. İsmail' in oğludur. Babaanne
sinin gözetiminde iyi bir öğrenim gördü . 
1143'te (ı 731) yaptığı hac seyahati onun 
üzerinde büyük bir tesir bıraktı. 11 SS'de 
( 1745) Merakeş emirliğine tayin edildi. 
Bu görevdeyken yönetimdeki başarısı ve 
üstün ahlakıyla temayüz etti. Babasının 
27 Safer 1171 'de ( 10 Kasım ı 757) vefatın

dan sonra Merakeş'te Filal'i sultanı ilan 
edildi ve Merakeş Filal'iler'in başşehri oldu. 

Mağrib'de (Fas) Mevlay Muhammed'in 
dedesi Mevlay İsmail'in vefatının ardın
dan (ı 139/1727) başlayan siyasi istikrar
sızlık ekonomik çöküntüye sebep olmuş, 

açlıktan binlerce kişi ölmüştü . Bu olum
suz şartlar yüzünden şeriflerin nüfuzu 
büyük ölçüde zayıflamış, Arap ve Serberi 

kabileleri silahlanarak güç odakları oluş
turmuşlardı . Mevlay Muhammed önce
likle isyancı Serberi unsurları itaat altına 
alıp "Ab'id" (ab1dü'I-Buhar1) denilen ve zen
cilerden oluşan asker! birliklerle ilgili ye
ni düzenlemeler yaparak Miknas'ta istik
rarı sağladı. Daha sonra Fas şehrine gi
dip Arap asıllı askerlerden meydana ge
len birlikleri yeniden tanzim etti. Bu ara
da orduya. ulemaya. talebelere. din 
adamlarına ve fakiriere ihsanda bulu
narak onların sevgisini kazand ı. Vergi 
sistemiyle ilgili yeni düzenlemeler yaptı . 

Fas şehri vergilerini şehrin valisine ikta 
ederek iltizam usulünü başlattı. Sağlam 
para bastırdı ve parasının değerini art
tırdı. 

Avrupalı l ar'ın sömürgecilik faaliyetle
rinin yoğunlaştığı bir dönemde Mevlay 
Muhammed ülkesinin sahillerine yönele
bilecek tehlikelere karşı tedbirler aldı , 

inşa ettirdiği hisariara toplar yerleştirdi 
( 11 73/1 759). Aynı zamanda Avrupa dev
letlerindeki iktisadi ve asker! gelişmeleri 

yakından izleyerek askeri gücünü arttır
mak için harekete geçti. donanmasını ge
liştirmeye çalıştı. Donanmasının teçhiza
tını Osmanlı Devleti , ingiltere ve isveç'ten 
sağladı. Bu sırada Sela (Sale) ve Rabat ge
mi inşa ve onarımında önemli iki üs hali
ne geldi. 

Mevıay Muhammed 1178'de ( 1764) Se
la'ya ve 1179'da (ı 765 ) Araiş'e saldıran 
Fransızlar' ı geri püskürtü. 1182'de ( 1768-
69) 70.000 kişilik bir orduyla Portekizli
ler'den Mazagan ' ı geri aldı. Fakat İspan
yollar'ın elindeki Sebte ve Mel'ile'yi (Melilla) 
kurtaramadı. Mazagan ' ı terkeden Por
tekizliler. ellerinde kalan bütün barutları 
müslümanların şehre girdiği sırada ateş

leyerek yaklaş ık SOOO müslümanın ölü
müne sebep oldular. Mevlay Muhammed 
1198'de (1784) Tafilalt'ta amcası Mevlay 
Hasan'ın isyanını bastırdı . 

Ülkesinin ekonomik durumunu d üzelt
mek için dış ticarete önem veren Mevlay 
Muhammed Danimarka, İsveç. ingiltere 
ve Fransa ile ticari anlaşmalar imzaladı. 

Bu ülkelerin tüccarlarına bazı imtiyazlar 
tanıyıp Fas'a yönelmeleri için gayret gös
terdi. Safi (Asfiye) Limanı'nı tahkim ettir
diği gibi Muhammediye (Feda le) ve Darül
beyza (Kazablanka) limanlarını yaptırdı. 
Onun döneminde Avrupa ile ticarette bü
yük gelişme oldu. Safi. Suveyre, Sela. Ara
iş. Agadlr. Rabat ve Tıtvan gibi liman şe
hirlerinde kurulan ticari müesseselerin 
sayısı arttı , ülkedeki ticari merkezler çe
şitli Avrupa mallarıyla doldu. Ancak ya
bancı malların baliuğu mahall'i üretimin 


