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1180'de (1766) doğdu . Mevlay lll . Mu
hammed'in oğludur. Gençliğini siyasetten 
uzak olarak Sicilmase'de öğrenim le ge
çirdi ve şehrin önemli alimlerinden ders 
okudu. Kardeşleri arasında ilmi kimliği ve 
dindarlığı ile meşhur oldu. Mevlay Mu
hammed'in yerine geçen isyancı oğlu 
Mevlay Yezld ile Merakeş halkı tarafından 
sultan ilan edilen kardeşi Hişam arasın
daki taht kavgası Yezld'in ölümüyle sona 
ermişti. Ardından Süleyman ve diğer kar
deşi Mesleme de taht mücadelesine ka
tıldı. Merakeş ve civarı Hişam'a bağlı ka
lırken Mesleme Kuzeybatı Fas'ta sultan 
oldu. Bu sırada en önemli gelişme Mev
lay Süleyman'ın bulunduğu Fas şehrinde 
yaşandı. Buradaki Abld alayları ve halkın 
desteğiyle Mevlay Süleyman sultan ilan 
edildi (ı 7 Receb I 206/ I 2 Mart I 792). Mik
nas halkının, bir ay sonra da Sefa ve Rabat 
halkının desteğini kazanan Süleyman kar
deşleri içinde en güçlü konuma geldi. 

Mevlay Süleyman önce Mesleme'nin 
üzerine gitti ve Sebu nehri kıyısında ya
pılan savaşta onu yendi. Yakınlarıyla bir
likte Tilimsan'a sığınan kardeşine ait böl
geyi hakimiyeti altına aldı. Hakimiyet ala
nını ülkenin kuzeybatı kesiminde hızlı bir 
şekilde genişletti ve bölgede çıkan bazı is
yanları bastırdı. Ardından Merakeş Sulta
nı Mevlay Hişam ile mücadeleye başladı . 

Merakeş'e gönderdiği kuwetler geri çe
kilmek zorunda kaldıysa da şartlar gide
rek onun lehine döndü. Hişam'ı isteme
yen bazı kabileler onu Merakeş'ten çıka
rıp kardeşlerden Hüseyin'i sultan ilan et
mişlerdi. Hişam ile Hüseyin arasında ya
pılan savaşlarda iki taraf da büyük kayıp
lar verdi. Bu durum karşısında harekete 
geçen iki taraftaki kabile liderleri Süley
man' ı Merakeş'e çağırıp ona itaat edecek
lerini açıkladılar. Merakeş'e gelen Süley
man halktan biat aldı (ı 2 ı 1/1 797) . Ardın
dan bölgedeki diğer rtıerkezler da ona ka
tıldı . Bir süre orada kalan ve Safi'yi de ita
at altına alan Süleyman artık Fas'ın tama
mını hakimiyeti altında toplamıştı. Kar
deşi Tayyib'i Merakeş'te bırakıp Fas şeh
r ine döndü. 
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Daha sonra devletinin sınırlarını emni
yet altına almaya çalıştı . Beş yıl süren ka
rışıklıklar sırasında Türkler tarafından ele 
geçirilen Vecde (Vücde) üzerine bir ordu 
gönderdi. Ticaniyye tarikatının kurucusu 
Seyyid Ahmed et-Ticani'nin desteği saye
sinde şehir geri alındı ( ı 2 ı 2/ ı 797) . 1213 
( 1798-99) yılında Merakeş civarında orta
ya çıkan . Mevlay Süleyman'ın dört karde
şiyle veziri Osman ei-Miknasl'nin de öldü
ğü veba salgını büyük can ve mal kaybına 
yol açmıştı. Doğu sınırlarını kontrol altına 
alan Mevlay Süleyman bu defa Serberi 
kabilelerinin isyanlarıyla karşılaştı. 1213-
1223 ( 1 798-1808) yılları arasında Sus böl
gesindeki Ayt Umalu . Orta Atlaslar'daki 
Ayt İdrasen ve Sahra bölgesindeki diğer 
bazı kabHelerin isyanlarını bastırmakla uğ

raştı ve sonunda bunu başardı . 1226'da 
(ı 8 ı I) bütün ülkede istikrarı sağlamış . 

gücünün zirvesine ulaşmıştı. Bu arada kıt
lık sebebiyle yardımına başvuran Tunus 
Beyi Hammude Paşa'ya erzak gönderdi. 
Aynı yıl içinde Vehhabl Emlri Abdullah b. 
Suud'un kendisini Vehhablliğe davet et
mesi üzerine oğlu İbrahim'i bir grup alim
le birlikte Vehhabilik hakkında bilgi edin
meleri için hacca yolladı. Ancak sağlanan 
istikrar kısa sürede tekrar bozuldu. Taze 
Geçidi civarında ve Miknas'ın güneyinde 
kalan Fazaz bölgesinde iki Serberi kabi
Iesi arasında şiddetli bir mücadele başla
dı. Ayt Um alu kabilesi sultan ın destekle
diği Ayt İdrasen ' i ağır bir hezimete uğ
rattı . Sultanın gönderdiği birlikler de hü
kümetin otoritesini sarsan bir yenilgiye 
maruz kaldı (ı 227/ 181 2) 

Mevlay Süleyman bundan sonra Rif 
bölgesinde hıristiyanlara hububat satıl
ması yasağına uymayan kabilelerle uğraş
tı. Ardından Tamesna. Dükkale ve Abda'
da çıkan isyanları bastırdı (ı 230/ ı 8 ı 5). 
1233-1235 ( 1818-1820) yıllarında ortaya 
çıkan veba salgını ve kıtlık isyanları alev
lendirdi. Bu sırada bilhassa Orta Atlas 
Berberlleri'nden Sanhaceve Fazaz bölge
sindeki Ayt Umalu kabileleri isyan etti. 
Mevlay Süleyman, Fas'taki oğlu İbrahim'i 
büyük bir orduyla onların üzerine gönder
di. isyancılar karşısında ağır bir yenilgiye 
uğrayan İbrahim kısa süre sonra öldü. Oğ
lunun ölümü ve isyancıların başarısı sul
tanın otoritesini sarsarken· Berberller'e 
cesaret vermiş ve Serberi milliyetçiliğini 
körüklemişti. isyancı kabileler 1819'da 
Miknas ve civarını yağmaladı lar. Ardından 
Merakeş' i kuşatıp genel bir ayaklanma 
başlattılar. Ebu Bekir Mehaviş liderliğin
de bölgedeki Araplar'a savaş açan Berbe
rller, Mevlay Süleyman'la pazarlığa gire-

rek Miknas'ta tutuklu liderlerinin serbest 
bırakılması karşılığında barış teklif etti
ler. Ancak teklifleri kabul edilince verdik
leri sözü tutmadılar ve yeniden saldırılara 
başladılar. Bu sırada Fas halkının baş kal
dırdığını duyan Mevlay Süleyman Mik
nas'tan Fas şehrine hareket etti. Oraya 
giderken peşini bırakmayan isyancılarla 
savaşmak zorunda kaldı . Fas'ta durumu 
kontrol altına aldıktan sonra Merakeş'e 

yöneldi (ı 23 5/ 1 820) . Fakat ordusundaki 
Abld alayları sultanı takipte ağır davranıp 
ona ait eşyaları yağ maladılar ve Miknas'a 
döndüler. Öte yandan Fas'ta kalan Vedaye 
birlikleri şehri yağmalam ış . şehir halkı on
lara karşı Berberller'den yardım isternek 
zorunda kalmıştı . Yardıma gelen Serberi 
!iderleri, Vezzaniyye ve Derkaviyye tarikat
l arının şeyhleriyle birlikte Mevlay Süley
man'ın yerine Mevlay Yezld'in oğlu M ev
lay İbrahim'i sultan ilan ettiler (24 Mu
harrem 1236/ ı Kasım 1820). Mevlayİbra
him kırk yedi gün sonra Tıtvan'da ölünce 
yerine kardeşi Mevlay Said geçti. Bu ge
lişmeleri takip eden Mevlay Süleyman 
Merakeş'ten Fas şehrin e hareket etti. İki 
taraf arasında uzun süren çatışmaların 
ardından şehirde kontrolü eline geçirdi 
(Receb 123 7/N isan 1822). BuaradaTıt
van ve itaatten ayrılan diğer merkezler 
üzerine birlikler sevketti. Ülkenin güne
yindeki isyanları bastırdıktan sonra Me
rakeş 'e gitti. Merakeş civarında oturan 
bazı Arap kabileleri baş kaldırınca onlara 
karşı yürüdü. Çatışmalar sırasında ordu
sunun dağılması yüzünden geri çekilmek 
zorunda kalan sultan bu esnada isyancı
ların eline esir düştü . isyancılar ona iyi 
davranıp kendisini serbest bıraktılar. Çok 
yorgun ve üzgün olan Mevlay Süleyman 
Merakeş'e döndüğünde otoritesinin za
yıfladığını kesin olarak anlamıştı. Bu se
beple tahtını yeğeni Mevlay Abdurrah
man b. H işam'a bırakmaya karar verdi. 
Vekili sıfatıyla Fas'a gönderdiği Abdurrah
man'ı 4 Reblülewel1238'de ( ı 9 Ka s ım 

I 822) veliaht tayin etti. Ancak dokuz gün 
sonra bu kararını uygulamaya koyamadan 
Merakeş'te öldü (ı 3 Reblülewel ı 238/ 28 
Kasım ı 822 ) ve Mevlay Ali eş-Şerif Türbe
si'ne defnedildi. Yerine Mevlay Abdurrah
man b. Hişam geçti. 

Otuz yıl hüküm süren Mevlay Süleyman 
ince ruh! u, dindar. ilmeve ilim adamları
na büyük değer veren, adil ve sabırlı bir 
sultandı. İdarede Hz. Ömer'i örnek almış 
ve hükümdarlık görüntülerinden uzak sa
de bir hayat sürmüştür. Şer '! olmayan 
vergileri kaldırmış. haksız alınan malları 
sahiplerine iade etmiştir. KabHelere karşı 



şehir halkını. sQfilere karşı ulemayı des
teklemiştir. Birbirine düşen Arap ve Ser
beriler'in arasını bulabilmek için din kar
deşliğini kuvvetlendirmeye çalışmıştır. 

Vehhablliği benimsernemesine rağmen 
Vehhabller'in etkisinde kalarak 1227'den 
(ı 8 ı 2) itibaren veliler için yapılan mera
siıniere ve türbe ziyaretlerine karşı tavır 
almıştır. 

Mevlay Süleyman arkası kesilmeyen is
yanlara, birkaç defa meydana gelen kıt
lık ve salgın hastalıklara rağmen babası 
Mevlay Muhammed'in kurmaya çalıştığı 
ekonomik yapıyı geliştirmiştir. Ülkenin 
imarına büyük önem vermiş. çok sayıda 
cami, medrese, köprü, resmi bina. kale ve 
sur inşa ettirmiştir. Onun döneminin dik
kat çeken özelliklerinden biri de Fas'ın 
içine kapanık bir ülke haline gelmesidir. 
Dini sebeplere dayandırarak ihracatı ya
saklaması ve ithalatta o/o SO vergi arttırı
rnma gitmesi dolayısıyla Avrupa ile ticari 
ilişkileri zayıftatan sultan. Avrupa ülkele
riyle ihtilaftan kaçınma siyaseti yüzünden 
dış ilişkilerini asgariye indirmiştir. 1214'
te (ı 799) ispanya ile bir barış antlaşma
sı imzalayan Mevlay Süleyman. 1223'te 
(ı 808) ingiltere'nin Mağrib üzerindeki 
nüfuzundan rahatsız olan Fransa'nın it
tifak teklifini karşılıksız bırakmayı tercih 
etmiştir. 181 S yılında düzenlenen Viyana 
Kongresi'nde alınan korsanlığın kaldırıl
ması kararına uymuş ve ülkesinde bu
nunla ilgili gerekli tedbirleri almıştır. Bu
nunla birlikte IV. Mustafa döneminde 
çıkan Osmanlı-Rus savaşı esnasında Os
manlı tarafını tutarak Cebelitarık Bağa
zı'nı Rus gemilerine kapatma sözü ver
mekten çekinmemiştir. Muhammed ei
MansQr, Mevlay Süleyman dönemi hak
kında bir doktora tezi hazırlamıştır (Mo
rocca in the Reign of Ma w lay Su/ay man, 
Wisbech 1 990). 
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~ İSMAİL CERAN 

MEVLE'l-MÜV ALA. T 
(öYf~f ~,.-) 

Vela sözleşmesinde 
teklifi kabul eden taraf anlamında 

fıkıh terimi 
(bk. VELA). 

MEVLEvi AHMEDULI.AH ŞAH 
(ol,;, <Ulf ~i .s ,.ı,.-) 

(ö. 1858) 

Büyük Hint ayaklanmasının 
en önemli lideri. 
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Asıl adı Ahmed Ali iıyas Ziyaeddin'dir. 
181 7'de Madras yakınındaki Chinapa
tan'da doğdu; varlıklı bir seyyid ailesine 
mensuptur. On altı yaşına kadar dini ilim
ler ağırlıklı bir öğrenim gördükten sonra 
Haydarabad Nizamlığı'nın ordusuna gir
di. Katıldığı savaşlardaki cesaretinden do
layı nizarn ona D ilaver Ceng unvanını verdi 
ve kendisine yaver yaptı. Seyyid Ahmed'in 
bu hızlı yükselişi bazı devlet adamlarının 
onu kiskanmasına sebep olurken nizamın 
sarayında bulunan ingilizler'de takdir 
duyguları doğurdu. Politikalarında ken
disinden yararlanmak isteyen ingilizler. 
Seyyid Ahmed'i bir süre için ingiltere'ye 
gitmeye ve geri geldiğinde ingiliz Doğu 
Hindistan Şirketi'nin hizmetinde çalış
maya ikna ettiler. ingiltere'ye giden Sey
yid Ahmed hac mevsimine rastlattığı dö
nüşünü Hicaz ve i ran üzerinden yaptı. Bu 
arada yolculuğu sırasında gördüğü müs
lümanların büyük bir çöküntü ve kültürel 
yozlaşma içinde bulunduğuna şahit oldu. 
Böylece zihninde islam toplumlarının ye
ni bir canlılık ve reforma ihtiyaç duyduk
ları yönünde fikir gelişmeye başladı ve so
nuçta ingiliz politikalarının ülkede mey
dana getirdiği sosyal, siyasal ve ekonomik 
yıkımdan kurtulmak için cihadın gereklili
ğine karar verdi. Onun bu kararı almasın- · 
da, islamiyet'i kötüleyerek kendisini ren
cide eden hıristiyan misyonerlik faaliyet
lerinin gittikçe yoğunlaşması da etkili ol
du. Seyyid Ahmed önce Kuzey Hindistan'a 
yöneldi ve ulaşabildiği her yerde halkı ha-

MEVLEVI AHMEDULLAH ŞAH 

rekete geçirmeye çalıştı. Bu sırada ta
savvufa da ilgi d uyarak Ecmlr yakınların
daki Sambhar kasabasında Şeyh Seyyid 
Furkan Ali ile tanışıp ona intisap etti ve 
derviş hayatı yaşamaya başladı. Bu tarih
ten itibaren müslümanlar arasında şey
hinin kendisine verdiği Seyyid Ahmedul
lah Şah ismiyletanındı; ingilizler ise on
dan M evievi Ahmedullah veya kısaca M ev
levi diye bahsetmişlerdir. 

Sambhar'dan Gevaliyar'a giden Ahme
dullah Şah burada karşılaştığı Kadirl şey
hi Mihrab Şah Kalemdar'ın özel ilgisine 
mazhar oldu. O sıralarda Bengal, MeysQr, 
Rohilhand ve Eved bölgelerinin tamamen 
ingiliz hakimiyetine geçmesinin müslü
manlar üzerindeki yıkıcı etkisini göz önüne 
alan Şeyh Mihrab Şah ona hilafet verdi ve 
kendisini dindaşlarını ingiliz sultasından 
kurtarınakla görevlendirdi. Kalküta'dan 
Leknev'e ve Agra'ya kadar bütün bölgeyi 
dolaşan Ahmedullah Şah. bir taraftan ci
had için halkı gayrete getirmeye çaba
larken bir taraftan da ingilizler'in ordu
sunda bulunan Hintli askerleri harekete 
geçirmeye çalıştı . Özellikle hıristiyan mis
yonerierin ingilizler'in himayesinde ken
di inançlarını kötüleyen faaliyetlerinden 
rahatsız olan H in du ve müslüman askerler 
Ahmedullah Şah'a büyük ilgi gösterdiler 
ve başlatılacak bir ayaklanmaya katıla
cakları işaretini verdiler. ingilizler duru
mu farkedince Ahmedullah Şah'ın faali
yetlerine sınırlama getirilerek denetim 
altına alındı ; ardından Feyzabad'da yaka
lanıp hapse atıldı. Kişiliğinden etkilenen 
hapishane doktorunun ona mürid olması 
sebebiyle tutukluluğu sırasında iyi mua
mele gördü. 

9 Haziran 18S7 günü ayaklanmanın 
başlaması üzerine serbest kalan Ahme
dullah Şah müridleriyle birlikte Leknev'e 
gitti. Çok geçmeden Chinnat denilen 
mevkide ingiliz birliklerinin saldırısı ile 
karşılaştı ve onları ağır bir yenilgiye uğra
tarak geri çekilmek zorunda bıraktı. Bu 
durum kendisine olan güvenin artmasına 
yol açtı; ingilizler'in bir yıl önce Eved'i ele 
geçirdiklerinde dağıttıkları ordunun eski 
askerleri ona katıldı. Ancak Leknev'de bu
lunan Şiiler Ahmedullah Şah'ın başlattığı 
isyanı onaylamadıkları gibi Eved Şilieri de 
son sultan Vacid Ali'nin on bir yaşındaki 
oğlu Bircis Kadr'i tahta geçirerek Ahme
dullah Şah'tan uzak durdular. Bunların 
yanı sıra Ahmedullah Şah'ın tayin ettiği 
yerel görevlilerden bir kısmının ehil olma
ması ve soygun. yolsuzluk, rüşvet alma 
gibi davranışlarının görülmesi onu sıkın
tıya soktu. Bu esnada Eved geri alınırken 
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