
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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Ebü Abdiilah Mevlay Muhammed 
b. Muhammed b. Muhammed eş-Şeyh 

el-Mehdi es-Sa'di el-Haseni 
(ö . 964/ 1557) 

Sa' di sultanı 
(153 9 -1557). 

_j 

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 
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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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kın tezahüratı ile Sa' di sultanının terket
mek zorunda kaldığı Fps şehrin e girdi ve 
Ebu Hassun'un sultan il2ın edilmesini sağ
ladı. Böylece yeniden kurulan Vattasller 
Osmanlılar'a tabi olarak hüküm sürmeye 
başladılar. Ancak Muhammed eş-Şeyh. 
Osmanlı kuwetlerinin Cezayir'e dönme
sinin ardından Fas'a yürüdü. Ebu Has
sun'u ağır bir yenilgiye uğratıp Vattasl 
hanedanını ortadan kaldırdı (24 Şevval 
961 122 Eylül 1554) ve Mağrib-i Aksa'nın 
tamamını hakimiyeti altına aldı. 

Sa'dl hanedanını iktidara taşıyan ve 
güçlenmesine yardımcı olan tarikat şeyh
lerine karşı 958'den ( 1551) itibaren gü
vensizlik duymaya başlayan Muhammed 
eş-Şeyh onlara baskı uyguladı. Sldl Ab
dullah el-Kuş'un Merakeş'teki zaviyesini 
boşalttı ve onu Fas'a sürgüne gönderdi. 
diğer zaviyeleri de denetim altına aldı. Bu 
politika giderek şiddete dönüştü ve sul
tan. Fas'ta Türkler'in hakimiyetini tanı
yan Vattasl hanedanını destekleyen alim
lerden ve Kadiriyye tarikatı ileri gelenle
rinden bazılarını öldürtmekten çekinme
di. Osmanlılar'a karşı büyük bir düşman
lık besleyen Sultan Muhammed bölgede 
onlarla mücadele eden İspanya ile ittifak 
kurmuştu . Bu düşmanlık iki tarafı tek
rar savaşa sürükledi. Cezayir Beylerbeyi 
Salih Reis 962'de ( 1555) Bicaye'yi ele ge
çirdi. Muhammedeş-Şeyh'in İspanya kralı 
ile aniaştığını öğrenen Kanuni Sultan Sü
leyman. o sırada ölen Salih Reis'in yerine 
tayin ettiği Hasan Paşa'ya Sa'dl sultanı
na kesin bir darbe vurmasını emretti. Ti
limsan'a yürüyen Hasan Paşa orayı alıp 
Fas üzerine gittiyse de Vehran'daki İs
panyollar'ın dönüş yolunu kesebilecekleri 
endişesiyle Fas'a girmekten çekindi. Mu
hammed eş-Şeyh'i ortadan kaldırmak için 
onun ordusundaki Türkler'den faydalan
ınayı düşündü ve sonunda bunu başardı. 
Hasan Paşa'nın gönderdiği Salih Kah ya ve 

. arkadaşları , Osmanlı zulmünden kaçtık
larını söyleyerek Sa'dl sultanının muha
fız alayına girmeyi başardılar ve bir sefer 
esnasında düzenledikleri suikastla Mu
hammed eş-Şeyh'i öldürdüler (29 Zi lhic
ce 964/23 Ekim ı 557). Kesilen başı Kanu
ni Sultan Süleyman'a gönderildi ve İstan
bul'da halka teşhir edildi. Cesedi Mera
keş'teki Ravzatü's-Sa'diyyln'e gömüldü. 
Yerine geçen oğlu Abdullah'a "Galib-Bil
lah" lakabıyla biat edildi. öte yandan Ha
san Paşa Fas şehrine girdiyse de Veh
ran'daki İspanyol ordusunun gelmekte 
olduğunu öğrenince 1ilimsan'a dönmek 
zorunda kaldı. 
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Heybetli bir hükümdar olan Muham
med eş-Şeyh ilme düşkündü. Fıkıh, tefsir 
ve edebiyat alanında kendisini yetiştir
mişti. Alimiere büyük değer verir, görüş
lerinden istifade ederdi. Gerçekleştirdiği 
idari ve mali düzenlemelerle iktisadi ha
yatı canlandırmış. imalathaneler kurdu
rarak şeker üretimini arttırmıştır. Karde
şi Ahmed el-A'rec zamanından itibaren 
silah ve mühimmat temini için hıristiyan 
tüccarlarla ilişki kurup onları Sus'a çek
meye çalışmış. Agadlr'in alınışından son
ra İngiltere'den deri, bal mumu ve şeker 
gibi ürünler karşılığında silah ve mühim
mat almıştır. Tuz yataklarını ele geçirmek 
amacıyla Sahra'ya seferler düzenlemiştir. 
Gittikçe artan askeri ihtiyaçlarını karşıla
mak için yeni vergiler ihdas etmiş, Sus 
bölgesinin dağlık arazilerini haraci (mTrT) 
arazi statüsüne dahil ederek haraç ver
gisi almış. ayrıca kişi başına "naibe" adıy
la bir vergi koymuştur (İbn Asker el-Mağ
ribT. s. 116). Tarikat şeyhleri ve şerifler 
dahil herkesten alınan bu vergi bilhassa 
Sus halkı üzerinde büyük infial uyandır
mış ve isyanlara yol açmıştır. Ülkenin ima
rına önem veren sultan Tarudant'ı tah
kim etmiş. Agadlr'e bir liman yaptırmış. 
bazı merkezlerde camiler inşa etmiş ve 
Tarudant Ulucamii'nde bir kütüphane 
kurmuştur. 

Muhammed eş-Şeyh, Atlas dağlarında 
bakır madeninin bulunmasıyla top dökü
münü başlatarak (946/1539) Merakeş ve 
Fas'ta top dökümhaneleri yaptırmış. bu 
alanda Endülüslü muhacirlerle Türkler'
den faydalanmıştır. Ana unsurunu Sus 
kabilelerinin oluşturduğu ordusunda 
Türk asıllı askerlere de yer vermiş ve mu
hafız alayını onlardan oluşturmuştur. Os
manlılar'dan kaçıp ülkesine sığınan isyan
cıları ordusuna almaktan çekinmemiştir. 
Bu tedbirler sayesinde askeri gücünü art
tırarak işgalci Portekiz kuwetlerini böl
geden çıkarmış. Vattasl hanedanına son 
verip diğer güçleri de itaat altına alarak 
bütün Mağrib-i Aksa'yı kendi hakimiye
tinde toplamayı başarmıştır. Bununla bir
likte Osmanlılar'la mücadelede zayıf kal
mış, onlara karşı yardımiarına başvurdu
ğu İspanya ve Portekiz'le ittifak kurmak
tan çekinmemiştir. Vattasl sarayında ça
lışan bazı devlet adamlarından istifade 
ederek devletinin teşkilatlanmasında da 
önemli rol oynayan Muhammed eş-Şeyh, 
savaşlardaki başarıları ve ülkede siyasi 
birliği sağlaması sebebiyle bazı tarihçiler 
tarafından hanedanın gerçek kurucusu 
sayılmıştır. 
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Ebü'l-İzz Mevlay er-ReşTd b. Muhammed 
eş-Şerif b. Aliel-Haseni el-Alevi 

L 

(ö . 1082/1672) 

Alevi (FMıli) sultanı 
(1664-1672). 

_j 

1 040'ta (ı 630-3 ı) Sicilmase'de doğdu . 

Eğitimini burada tamamladı ve babası 
Mevlay Muhammed eş-Şerlf'in 1 069'da 
(ı 659) .vefatına kadar bu şehirde kaldı. 
Babasının ölümü üzerine kendisine bir 
kötülük yapmasından çekindiği kardeşi 
Mevlay ll. Muhammed'den kaçıp rakipleri 
Dilaller'in zaviyesine sığındı. Önceleri iyi 
karşıtanmasına rağmen kendisi yüzünden 
doğabilecek sıkıntılar sebebiyle oradan 
ayrılması istenince az sayıdaki tarafta
rıyla birlikte önce Azru'ya, ardından Fas 
şehri ne gitti. Ancak şehrin hakimi Ebu 
Abdullah ed-Düreydl oraya girmesine izin 
vermeyince Taze'ye (Taza) geçti (ı 074/ 
1663) . 

Taze'de Ehl-i beyt mensupianna karşı 
muhabbet besleyen Şeyh Ebu Abdullah 
ei-Levatl'den destek gördü. Rivayete gö
re orada bulunduğu sırada bir hüküm
dar gibi davranan ve müslümanlara zul
meden çok zengin bir yahudiyi öldürmüş, 
onun büyük servetini taraftarıarına da-


