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1230'da ( 181 5) doğdu. XVII. yüzyıldan 
günümüze kadar Fas'ı yöneten Filalller 
hanedanının on ikinci sultanıdır. Dini ve 
edebi ilimierin yanı sıra matematik ve 
mühendislik alanlarında da eğitim gör
dü. Babası Mevlay Abdurrahman b. Hi
şam'ın naibi sıfatıyla Merakeş'e tayin edil
di ve 1830'dan itibaren Cezayir'i işgale ça
lışan Fransa'ya karşı mücadele verdi. Fas 
ordusuna kumanda ettiği Isli (lsly) sava
şında ( 14 Ağustos 1844) Fransızlar'a karşı 

ağır bir yenilgiye uğraması Fas'ın Fran
sızlar'la olan siyasetinde önemli değişik
liklere yol açtı. Bu savaştan sonra. Fran
sızlar'la mücadelesi sırasında Fas'a sığı
nan Emir Abdülkadirel-Cezairi Cezayir'e 
dönmek zorunda bırakıldı. Cezayir'deki 
mücadelesinde başarı kazanmayınca tek
rar Fas'a geçen Emir Abdülkadir. Mevlay 
Muhammed ve babasının kendisine sa
hip çıkmamaları yüzünden Fransızlar'a 
teslim oldu (23 Aralık 1847) . 

Mevlay Muhammed, 1844 yenilgisinin 
ardından Merakeş'e saldırılar düzenleyen 
Atlas dağlık bölgesi kabileleriyle mücade
le etti. Avrupa devletleri ve onların Me
rakeş'teki temsilcileriyle iyi ilişkiler kur
maya ve özellikle ticari münasebetleri ge
liştirmeye çalıştı. Batı yanlısı reform poli
tikaları izledi. Batı dillerinden Arapça'ya 
çeviriler yaptırdı. Bu çeviriler özellikle as
keri alanlarda yoğunlaştı. Medresetü'l
mühendisln adlı modern bir askeri mek
tep kurdu. Askeri alandaki yenilikleri Os
manlı Devleti'ndekine benzer bir şekilde 
devam ettirdi. 

Babası Mevlay Abdurrahman'ın 29 Mu
harrem 1276'da (28 Ağustos 1859) ölümü 
üzerine Merakeş'ten Miknas'a (Meknes) 
hareket eden Mevlay Muhammed Fas'ın 
ispanya ile ilişkilerinin gerginleştiği bir 
dönemde tahta çıktı. Daha otoritesini ku
ramadan, kabile ayaklanmalarını bastı
ramadan ve kendi yönetim kadrosunu 
oluşturamadan Kasım 18S9'da Fas- is
panya savaşı başladı . Rif bölgesindeki ka
bil el erin Sebte'de (Ceuta) bulunan ispan
yollar'a saidırmasını bahane eden ispan
ya Sebte ve Tıtvan kıyılarına asker çıkardı. 
İspanyollar S Şubat 1860'ta Tıtvan'ı işgal 
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edip Thnca'ya doğru ilerlemeye başladı
lar. ispanya' nın daha fazla ilerlemesinin 
Fas üzerindeki Avrupa nüfuz mücadele
sinde dengeleri bozacağından endişe du
yan İngilizler'in arabuluculuğuyla 26 Ni
san 1860'ta Fas için çok ağır şartlar içeren 
bir barış anttaşması imzalandı. Buna gö
re ispanya Sebte ve Melile'deki toprakla
rını genişletiyor. Santa Cruz la Pequena 
ispanya'ya bırakılıyor. İspanyol misyoner
Ierin Tıtvan'da bir kilise inşa etmesine 
izin veriliyor. 18S6'da İngiltere ile imzala
nan antlaşmada verilen imtiyazların ben
zerlerinin ispanyollar'a verilmesi ve 1 00 
milyon peseta savaş tazminatı ödenme
si kabul ediliyordu. Savaş tazminatı öde
nineeye kadar İspanyollar Tıtvan'ı işgali 
sürdüreceklerdi. 

18S9 Fas- ispanya savaşı Mevlay Mu
hammed'in otoritesini bir hayli sarstı ve 
uğradığı ağır yenilgi, esasen merkezi oto
riteye karşı sürekli baş kaldırma eğilimin
de olan kabileleri cesaretlendirdi. Sultan. 
savaştan hemen sonra Kuzey Fas'ta isyan 
çıkaran el-Cilani (ei-CT!all) er-Rükl ve Me
rakeş yöresinin büyük kabilesi Rahami
ne'ye karşı harekat düzenledi ve isyanları 
bastırdı. Savaşın yol açtığı olumsuzluklar 
bunlarla da sınırlı kalmadı. 1861 yılında 
Madrid Antiaşması'yla ispanya önemli ti
cari imtiyazlar elde etti. Bu antlaşmayla 
Fas limanlarını kullanmalarına ve açık
larda balıkçılık yapmalarına da izin veril
di. Benzer imtiyazlar 1862'de Belçika'ya 
ve bir yıl sonra Fransa'ya tanındı. Mevlay 
Muhammed. savaşın getirdiği mali kül
fet yüzünden bir taraftan vergi gelirlerini 
arttırmaya çalışırken bir taraftan da dış 
borç arayışına girdi. Özellikle savaş taz
minatının ödenebilmesi için İngiltere'den 
yüklü miktarda borç alındı ve ispanya'nın 
Tıtvan'ı işgali bu sayede Mayıs 1862'de 
sona erdirilebildi. Bu borç sebebiyle Av
rupalılar çeşitli vesilelerle Fas'a nüfuz et
meye başladılar. 

Savaş aynı zamanda iç gelişmeleri ve 
dış ilişkileri derinden etkiledi. 1860'lı yıl
larda ülkede her alanda Avrupa'nın nü
fuzu hızla artmaya başladı. Bu arada ya
bancıların himayesine girmek isteyen 
Faslılar'ın sayısında artış görüldü. Bunlar, 
Fas hukukuna tabi olmaktan çıkıp hima
yesini kabul ettikleri ülke hukukunu be
nimsemiş oluyorlardı. Bu durum sultanın 
otoritesine büyük darbe vuruyordu. Bunu 
önlemek için Mevlay Muhammed 1863'
te önce Fransızlar'ı, ardından ingiliz ve 
ispanyollar'ı Faslılar'ı himayelerine alma 
konusunda belli sınırlamalar getirmeye 

ikna etti. Ancak verilen sözler yerine ge
tirilmedi ve Avrupa devletleri Fas üzerin
deki nüfuzlarını arttırmak için kıyasıya 
yarıştılar. Özellikle Fransa' nın baskısıyla 
Avrupalılar'a Fas topraklarında mülkiyet 
edinme hakkı tanındı, bu çerçevede bin
lerce Avrupalı Fas'a yerleşmeye başladı. 
Kısa süreli ticari ilişkiler yerini uzun va
deli yatırımlara bıraktı. Çoğunluğu kıyı 
bölgelerinde olmak üzere 1867'de Fas'ta 
ikamet eden Avrupalılar'ın sayısı 1 SOO'e 
ulaşmıştı. 

Veliahtlığı sırasında Fas'ın modernleş

tirilmesi için çalışan Mevlay Muhammed, 
sultanlığı döneminde Avrupalılar'a karşı 
ülkesinin bağımsızlığını korumak zorun
da kaldı. Babasının başlattığı, Avrupalı 
güçler arasındaki rekabetten faydalana
rak ayakta kalma politikası Mevlay Mu
hammed tarafından da sürdürüldü. Onun 
dönemi Fas'ın hakimiyet unsurlarının cid
di anlamda zayıftadığı bir dönem oldu. 
1861'de ispanya'ya savaş tazminatını 
ödemek için alınan borçlar Avrupa'dan 
yeni borçtanmalara yol açtı. Fas' ın borç
larını ödeyememesi Avrupa ülkelerinin 
gümrük hizmetlerine el koymalarına yol 
açtı. 

Mevlay Muhammed zamanı Fas'ın mo
dernleşme çabaları açısından önemli ya
tırımların yapıldığı bir dönemdir. Dış tica
reti arttırmak amacıyla limanların ge
liştirilmesi, tekstil ve şeker ithalatının 
azaltılması için pamuk ve şeker kamışı 
üretiminin arttırılması. Suveyre'de (Mo
gador) bir kağıt fabrikası ve Fas şehrinde 
bir matbaanın kurulması bunlardan ba
zılarıdır. Kuzey Afrikalı dil ve kıraat alimi 
İbn Acurrüm'un el-AcurrCımiyye adlı 
nahiv kitabı ile Maliki fakihi, şair ve edip 
EbQ Bekir İbn Asım'ın el-'Aşımiyye adlı 
Maliki fıkhına dair eseri bu matbaada ilk 
olarak basılan eserler arasındadır. 

Veliahtlığı döneminde Mevlay Muham
med'in başlattığı askeri reformlara de
vam edilmesi 1860 yenilgisinden sonra 
daha önemli hale geldi. Avrupa orduları
nın uyguladığı usullerden ve kullandığı 
silahlardan faydalanma konusunda ule
manın da desteğini alan ve Osmanlı Dev
leti'ndeki reformları örnek göstererek 
askeri alanda yapmak istediği yenilikleri 
gerçekleştirmeye çalışan sultan 1869'da 
piyade sınıfı nizami askerlerinin sayısını 
3000'e çıkardı ve topçu sınıfını geliştir
meye başladı. Merakeş'te bir barut fab
rikası kurdu . Ordusunun eğitiminde in
giliz subaylarının istihdamının yanı sıra 
1870'te ilk askeri grubu eğitilmek üzere 
Cebelitarık'ta bulunan ingiliz üssüne gön-



derdi. Mevlay Muhammed, Karaviyy!n Ca
mii 'ndeki öğrencilerin eğitim ve öğreti
minde geleneksel metodu benimsedi ve 
modern eğitime geçmedi. Bir grup öğ
renciyi matematik öğrenmeleri için Mı

sır'a gönderdi. Tarihçi Muhammed Eken
sus'tan Filalller'in tarihini yazmasını iste
di. İlk defa 1285 (1868) yılında dirhem-i 
şer'! adını verdiği sikkelerin kullanılmasını 
emretti (Mevlay IV. Muhammed devrinde 
bası l a n para lar h akkında geni ş bil gi ve 
katalog lar için b k. Eustache. VI. 303-34 1. 

11 27- 1177) 

Mevlay Muhammed, 18 Receb 1290 (11 
Eylül 1873) tarihinde Merakeş 'te bir ka
yık safası sırasında boğularak öldü ve 
Mevlay Ali eş-Şerif anıtmezarı içine def
nedildi. Yerine oğlu Mevlay Hasan geçti. 
Mevlay Muhammed imar faaliyetleriyle 
de yakından ilgilenmiş ve Merakeş'te bir
çok mimari eser yaptırmıştır. Bunlardan 
bazıları şöyle sıralanabilir : Babü'r-Rub adlı 
anıtmezar. Süku'l-Mecadiliyye adlı çarşı 

ve Sldl Bel Abbas Çeşmesi. 
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Sa' di sultanı 
(153 9 -1557). 
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893 yılında ( 1488 ) Sus bölgesinin mer
kezi Tarüdant'ta doğdu. Sa'diler'in kuru
cusu Kaim-Biemrillah'ın oğludur. TarO
ctant ve Fas şehrinde Ebu Ali Hasan b. 

Osman el-Cezül'i et-Tamiri, Abdullah b. 
ömer el-Medgarl, Ahmed b. Yahya el-Ven
şerlsl ve Ebu Abdullah İbn Gazi gibi alim
lerden din ve lugat ilimleri okudu. Kendi
sinin ve ağabeyi Ahmed'in yetişmesine 
büyük önem veren babası hac ziyaretine 
onları da götürdü ve Hicaz alimlerinin 
ilim meclislerinde bulunmalarını sağ ladı 

(9 11/1 506) Hac dönüşünde ağabeyi ile 
birlikte Vattasller'in başşehri Fas'ta kalan 
Muhammed bir süre Vartasi sultanının 
çocuklarına ders verdi. Sa'dller Devleti 'n
deki ilk idari görevine babasına Sus'ta ve
kal et ederek başladı. 

Muhammed eş-Şeyh ağabeyi Ahmed 
el-A'rec zamanında ( 1517-1 539 ) vezirlik 
ve kumandanlık görevlerini yürüttü . Baş
ta askeri faaliyetler olmak üzere devlet 
işlerinin yürütülmesinde kardeşine yar
dımcı oldu. İki kardeş Sa'dl hanedanının 
temellerini sağlamlaştırdı. Tarüdant'ta 
bir savunma hattı oluşturarak Darülbey
za ' nın güneyindeki limanları işgal eden 
Portekizliler ve onların yerli işbirlikçilerine 
karşı başarılı bir mücadele yürüttüler. Bu 
mücadelede son dönemlerini yaşayan 
Vattasiler'den önemli askeri destek gör
düler. 

Ahmed el-A'rec. 930'da (ı 524) Varta
siler'in elinden aldığı Merakeş'i başşehir 
edinince Muhammed eş-Şeyh Tarüdant'
ta oturdu ve bölgedeki askeri işleri orga
nize etti. Şehri surlarla çevirdi ; burada 
kale, büyük bir cami, medrese ve şeker 
imalathaneleri inşa ettirdi. Hıristiyan tüc
carları vasıtasıyla silah ve mühimmat te
mini ne çalıştı. Agactlr'e düzenlediği saldı
rıların ardından bölgedeki Portekizliler'le 
ateşkes yapıp istikrarı sağladı. 

Başarılarıyla Sus halkının sevgisini ve 
güvenini kazanan Muhammedeş-Şeyh'in 
şöhreti Ahmed el-A'rec'in onun kiskan
masına ve yirmi üç yıl boyunca iyi geçinen 
iki kardeşin arasının açılmasına sebep ol
du. Ahmed el-A'rec'in aşırı gururu, özel
likle bölgedeki Portekizliler üzerine dü
zenlenen seferlerde ele geçirilen gani
metierin paylaşımındaki anlaşmazlık, bazı 

devlet adamlarının desiseleri ve sultanın 
oğ lunu veliaht tayin etmesi neticede iki 
kardeşi savaşa sürükledi. Sus kabileleri
nin desteği sayesinde kardeşini yenen 
Muhammed eş-Şeyh "Mehdi" unvanıyla 
tahta oturdu (946/ 1539 ). Ahmed el-A'rec 
ile oğlunu Merakeş'te hapse koydurdu . 
Sus bölgesindeki meselelere öncelik ve
ren sultan 948'de ( ı 54ı) Agactlr Limanı'

nı Portekizliler'den alarak parlak bir zafer 
kazandı. Bol miktarda silah ve ganimet 

MEVLAY MUHAMMED eş-ŞEYH 

ele geçirdi. Daha sonra Portekizliler'i Safi 
Limanı'ndan çıkardı ve onların tahliye 
ettiği Azemmür'a asker yerleştirdi (950/ 

ı 543). Bu sırada henüz kendisine itaat et
meyen Merakeş halkının tekrar Hintate 
liderlerine biat ettiğini öğrendi. Anlaşma 
yoluyla onların biatını almayı başaran Mu
hammed 951 'de ( ı 544) Merakeş'e hakim 
olup ağabeyini sürgüne gönderdi. Neti
cede Mağrib-i Aksa ' nın güney kesiminde 
kontrolü ve istikrarı sağladı. Ardından 
Mağrib- i Aksa ' nın tamamını idaresi altın

da toplamak için bölgenin kuzey kesimi
ne yönelip o sırada karışık bir dönem ge
çiren ve sadece Fas şehriyle yöresine hük
meden Vattasller 'i ortadan kaldırmaya 
karar verdi. Miknas ve Sebü'yu aldıktan 
sonra Fas şehrin i kuşattı ve 2 Muharrem 
956'da ( 31 Ocak ı 549 ) emanla şehre gir
di. Kaçmayı başarıp Cezayir'de Osmanlı
lar'a sığınan Ebu Hassun dışındaki Vat
tasl sultanı ve hanedan mensuplarını tu
tuklayıp Merakeş 'e gönderdi. Öte yan
dan Portekizliler 1 550'de Kasrüssaglr ile 
Aslla 'yı (Arzila) boşaltmakzorunda kaldı

lar. 

Muhammed eş-Şeyh , Fas'ı ele geçirince 
bu defa Mağrib-i Evsat'a (Cezayir) yöne
lip 957'de ( 1550) Osmanlı hakimiyetindeki 
Tilimsan'a ordu gönderdi. Sa'dl ordusu, 
Cezayir Beylerbeyi Hasan Paşa'nın Veh
ran'daki İspanyollar'la uğraşmasından ya
rarlanarak şehri zaptetti. Sultan bunun 
ardından Şelifvadisindeki Müsteganim'e 
bir ordu sevketti. Ancak geri dönen Os
manlı ordusu bunları yenerek Tilimsan 
ve civarını geri aldı ve Sa'diler'i Mağrib- i 

Aksa'ya çekilmek zorunda bıraktı (959/ 

ı 552) . Muhammed eş-Şeyh tekrar bölge 
üzerine gittiyse de başarı gösteremedi. 
öte yandan aynı yıl içinde Sultan Muham
med'e bir elçi gönderen Kanuni Sultan 
Süleyman onun sultanlığını tebrik edip 
Cezayir- Fas arasındaki sınırın belirlen
mesini t eklif etti. Ayrıca ondan Osmanlı 

hakimiyetini kabul ederek kendisi adına 
hutbe okutmasını ve sikke kestirmesini 
istedi. Bu teklifi reddeden Muhammed 
eş-Şeyh , Kanuni'nin hitap şekline duydu
ğu öfkeyle elçinin başını kestirrnek iste
diyse de Türk asıllı bazı kumandanların 
karşı çıkması üzerine bundan vazgeçti. 

Bu arada Cezayir Beylerbeyi Salih Re
is'in gönderdiği Osmanlı kuwetleri 960 
(1553) yılında Fas yolu üzerindeki Taze 
(Taza) şehrini ele geçirdi. Ceiayir'e sığı
nan Vattasl Eml ri Ebu Hassun yanında 
olduğu halde Fas'a bir saldırı düzenleyen 
Salih Reis, Safer 961'de (Ocak 1554) hal-
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