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Divan þiirinde,
dörder mýsralýk bendlerden oluþan

musammat nazým þeklindeki manzume
(bk. MUSAMMAT).
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MURABBA BESTE

(bk. BESTE).
˜ ™
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MURÂBIT

(bk. RÝBÂT).
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– —
MURÂBITLAR

( ��À�א���א� )
Kuzey Afrika, Endülüs

ve Balear adalarýnda hüküm süren
Berberî hânedaný ve devleti

(1056-1147).
˜ ™

Hânedan adýný, din âlimi Abdullah b. Yâ-
sîn’in Senegal nehri üzerindeki bir adada
inþa ettirdiði “ribât”tan almýþtýr. Devleti
kuran kabilelerden Lemtûne’ye nisbetle
ed-Devletü’l-Lemtûniyye, mensuplarý yüz-
lerini bir peçeyle örttükleri için el-Müte-
lessimûn, el-Mülessimûn diye de isimlen-
dirilir. Kuzey Afrika, V. (XI.) yüzyýlýn ilk yarý-
sýnda Zenâte kabilesinden müstakil emir-
likler tarafýndan yönetiliyordu. Bunlardan
Cüdâle’nin reisi Yahyâ b. Ýbrâhim 427’de
(1036) hac dönüþü Kayrevan’da Mâlikî fa-
kihi Ebû Ýmrân el-Fâsî ile görüþürken, III.
(IX.) yüzyýlda Ýslâm’a girmekle birlikte dinî
kültür bakýmýndan zayýf kalan bu kabile-
ler arasýnda teblið faaliyeti baþlatmayý dü-
þündüðünü söyleyince Ebû Ýmrân talebe-
si Veccâc b. Zellû’nun bu konuda kendisi-
ne yardýmcý olacaðýný bildirdi. Veccâc da
bu iþ için talebelerinden Abdullah b. Yâsîn
el-Cezûlî’yi görevlendirdi. Önce Cüdâle, ar-
dýndan Lemtûne kabilesinin yurduna gi-
den Abdullah b. Yâsîn, olumlu bir sonuç
alamayýnca Lemtûne kabilesi liderlerin-
den Yahyâ b. Ömer’le ve diðer bazý tale-
beleriyle birlikte Senegal nehri üzerinde-
ki bir adaya yerleþip burada bir ribât yap-
týrdý. Talebeleriyle beraber teblið ve cihad

hareketi baþlatarak Cüdâle ve Lemtûne
baþta olmak üzere Sanhâce’ye mensup ka-
bileleri itaat altýna aldý (434/1042-43). Di-
nî otoriteyi elinde tutan Abdullah ordunun
kumandanlýðýna Cüdâle’nin reisi Yahyâ b.
Ýbrâhim’i, o ölünce de Yahyâ b. Ömer’i ge-
tirdi. 445 (1053) yýlýnda Batý Sudan-Ku-
zey Afrika kervan yolunun önemli ticaret
merkezi Sicilmâse zaptedildi. Abdullah b.
Yâsîn, Yahyâ b. Ömer’in ölümü üzerine ye-
rine kardeþi Ebû Bekir’i tayin etti (447/
1055). Ebû Bekir kuzeye yönelerek Fâtý-
mîler’in elindeki Sûs bölgesinin merkezi
Târûdânt’a hâkim oldu. Ardýndan Maðrib-i
Aksâ’ya giren Abdullah b. Yâsîn’e baðlý
kuvvetler Aðmât’ý Zenâte’nin elinden al-
dýlar ve burayý geçici baþþehir edinerek
Murâbýtlar Devleti’ni kurdular (448/1056).
Batý Sudan’daki Gane Krallýðý topraklarýna
girip Evdeguþt þehrini iþgal ettiler. Daha
sonra iki kol halinde kuzeydeki Gumâre ve
putperest Bergavâta kabilelerinin üzerine
yürüdüler.

Abdullah b. Yâsîn’in ölümünün (451/
1059) ardýndan Ebû Bekir b. Ömer önce
Bergavâta’yý itaat altýna aldý, Lemtûne ile
Cüdâle arasýnda önemli bir ihtilâf çýktýðý
duyulunca Fas bölgesinin yönetimini am-
cazâdesi Yûsuf b. Tâþfîn’e býrakýp bu ih-
tilâfý çözmek için Sahrâ’ya gitti (453/1061).
Ertesi yýl Merakeþ þehrinin inþaatýný baþ-
latan Ebû Bekir, 460 (1068) yýlýna kadar
Rif’ten Tanca’ya uzanan bölgeyi kontrol
altýna almayý baþardý. Daha sonra Sudan’a
yönelip Gane Devleti’ne baðlý birçok mer-
kezi ele geçirdi. Dönüþte Merakeþ yakýn-
larýnda Yûsuf b. Tâþfîn ve kalabalýk ordusu
tarafýndan karþýlandý (465/1073). Yûsuf’un
ordusunun ihtiþamýný görünce endiþeye
kapýlan Ebû Bekir devlet ricâlinin önünde
tahtýný Yûsuf’a devrettiðini açýkladý ve or-
dusunun baþýnda tekrar Sahrâ’ya döndü.
469 (1076-77) yýlýnda Gane Devleti’nin baþ-
þehrini hâkimiyeti altýna aldý, Ýslâmiyet’i
kabul eden kralýný makamýnda býraktý. Em-
rindeki birlikler kýsa sürede Batý Sudan’ý
ve bölgedeki altýn madenlerini ele geçirdi.
Bölge halkýnýn büyük bir kýsmý Ýslâmiyet’i
bu dönemde kabul etti. Ebû Bekir 480’de
(1087) öldü.

Öte yandan Yûsuf b. Tâþfîn, Maðrib-i Ak-
sâ’nýn önemli sahil þehri Tanca’yý ele ge-
çirdi (470/1077-78) ve Maðrib-i Evsat’a yö-
nelerek Vecde (Vücde), Tilimsân ve Vehrân’ý
alýp Cezayir þehrine kadar ulaþtý (1080). Ce-
zayir’de günümüze ulaþan bir cami (el-Câ-
miu’l-kebîr) inþa ettirdi. Daha sonra Seb-
te’ye (Ceuta) hâkim oldu (477/1084). Tu-
leytula’nýn (Toledo) iþgalinden sonra Kas-
tilya (Castilla) ve Aragon krallýklarý karþýsýn-

da zor duruma düþen Endülüs’teki müs-
lüman emirlikler Yûsuf b. Tâþfîn’den yar-
dým istediler. On üç Endülüs emîrinin im-
zaladýðý davet mektubunu alan Yûsuf, Ce-
zîretülhadrâ’nýn (Algeciras) kendisine ve-
rilmesi þartýyla Endülüs’e geçti (479/1086).
Ýþbîliye (Sevilla), Gýrnata, Mâleka (Malaga)
ve Batalyevs’ten (Badajoz) gelen Endülüs
kuvvetlerinin katýldýðý ordusuyla Zellâka’-
da (Saclarias) Kastilya kralýna karþý kesin
bir zafer kazandý (12 Receb 479 / 23 Ekim
1086). Yaklaþýk bir asýrdýr zaferi unutan
Endülüs müslümanlarýný yok olmaktan
kurtaran Yûsuf, hýristiyan yayýlmasýný dur-
duran bu zaferin ardýndan Abbâsî Halife-
si Muktedî -Biemrillâh’tan “emîrü’l-müs-
limîn” ve “nâsýrüddin” unvanlarýný aldý.
Maðrib’de nâib olarak býraktýðý oðlu Ebû
Bekir’in öldüðünü duyunca hemen Mera-
keþ’e döndü. Baðdat Abbâsî Halifesi Müs-
tazhir-Billâh’a elçi gönderip saltanatýnýn
meþruiyeti için ondan menþur istedi. Ar-
dýndan halife ve kendisi adýna para bastýr-
dý, hutbelerde onun adýný da okuttu. Yû-
suf, müslüman emîrlerin yeniden birbir-
leriyle mücadeleye girmesi ve Kastilya kra-
lýnýn tekrar saldýrýlara baþlamasý üzerine
481 (1088) yýlýnda ikinci defa Endülüs’e
geçti. Gazzâlî ve Ýbn Ebû Rendeka et-Tur-
tûþî gibi fakihlerin, anlaþmazlýða düþen ve
birbirlerine karþý hýristiyan krallýklardan
yardým isteyen Endülüs emîrleriyle savaþ-
manýn câiz olduðuna dair fetva vermele-
ri üzerine 483’te (1090) üçüncü defa En-
dülüs’e geçen Yûsuf b. Tâþfîn, Gýrnata ve
Mâleka’yý zaptettikten sonra Kuzey Afri-
ka’ya döndü. Endülüs’te býraktýðý kuvvet-
ler, Kastilya kralýyla anlaþan Abbâdî Emîri
Ýbn Abbâd el-Mu‘temid-Alellah’ýn elinden
Kurtuba ve Ýþbîliye’yi, Zünnûnîler’den baþ-
þehir Belensiye’yi ve Eftasîler’den Batal-
yevs’i aldý. Bu sýrada Balear adalarý da ele
geçirildi. Böylece anlaþma yapýlan Sara-
kusta Hûdîleri hariç Endülüs’teki müslü-
man emirliklerin topraklarý Murâbýt ülke-
sine katýlmýþ oldu. Yûsuf, 496 (1103) yý-
lýnda iki oðlu Ebû Tâhir Temîm ve Ali ile
birlikte tekrar Endülüs’e geçti. Kurtuba’da
kumandan, vali ve kabile reislerini toplaya-
rak onlara oðlu Ali’yi veliaht tayin ettiði-
ni açýkladý ve ona biat etmelerini istedi.
17.000 kiþilik bir orduyu önemli merkez-
lere daðýtýp Maðrib’e döndü. Kýsa bir sü-
re sonra Merakeþ’te öldü (3 Muharrem
500 / 4 Eylül 1106).

Yûsuf b. Tâþfîn dönemin en büyük Ýs-
lâm devletlerinden birini kurmuþ ve bir-
birleriyle mücadele eden küçük emirlikle-
re bölünmüþ Maðrib’de siyasî birliði tesis
ederek ülkesinin sýnýrlarýný Tunus’tan At-

likler tarafından yönetiliyordu. Sanhâce'den

(Sacralias)
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las Okyanusu’na, Nijer nehrinden Ýspan-
ya’da Ebro nehrine kadar geniþletmiþ, En-
dülüs’te sona ermek üzere olan Ýslâm var-
lýðýnýn devamýný saðlamýþtýr. Murâbýtlar’ýn
Endülüs’teki hâkimiyeti yarým asýrdan faz-
la devam etmiþ, bu sürenin ilk yirmi beþ
yýlýnda istikrar saðlanmýþ ve hýristiyan kral-
lýklara karþý önemli baþarýlar elde edilmiþ-
tir. Ýkinci dönemde fakihlerin, mahallî emîr-
lerin ve aðýr vergilerden bunalan halkýn
Murâbýtlar’dan desteðini çekmesi ve aleyh-
teki faaliyetleri yüzünden karýþýklýklar çýk-
mýþ, bundan istifade eden hýristiyanlar
Murâbýtlar karþýsýnda üst üste baþarýlar
kazanmaya baþlamýþtýr. Kastilya Krallýðý
bir Haçlý ordusuyla Meriye’yi (1147), Kata-
lonya Kontluðu da Turtûþe (1148) ve Lâ-
ride’yi (1149) ele geçirmiþtir. Hýristiyan is-
tilâsýnýn hýzla yayýldýðý bu dönemde Endü-
lüs müslümanlarýnýn imdadýna bu defa
Muvahhidler yetiþmiþtir.

Babasýndan zengin bir hazine ve güçlü
bir ordu devralan Ali b. Yûsuf Endülüs’te-
ki cihad hareketini devam ettirdi. Onun
Endülüs’e ilk geçiþinde Kastilya’ya karþý
kazandýðý Uclés (Uklic) zaferi Murâbýtlar’ý
Ýspanya’da gücünün doruðuna çýkardý
(501/1108). Endülüs’e ikinci geçiþinde Tu-
leytula’yý kuþattý; ancak güçlü bir direniþ-
le karþýlaþýnca muhasarayý kaldýrmak zo-
runda kaldý (506/1112-13), bununla bir-
likte Madrid ve civarýndaki bazý merkez-
ler ele geçirildi. Beþ yýl sonra Üþbûne (Liz-
bon) alýndý ve Hûdîler’in merkezi Sarakus-
ta ilhak edildi. 1116 yýlýnda Pisa, Cenova,
Berþelûne (Barselona) ve bir yýl önce müt-
tefik güçlerinin eline geçen Mayurka, Mi-
norka ve Yâbise adalarý geri alýndý. Ertesi
yýl Sarakusta, Aragon kralýnýn himayesine
sýðýnmýþ olan Sarakusta Emîri Abdülme-
lik Ýmâdüddevle ve Aragon ordularý tara-
fýndan iþgal edildi. Bir yýl sonra Abdülme-
lik’i þehirden çýkaran Aragon kralý, üzeri-
ne gönderilen Murâbýt ordularýný bozgu-
na uðrattý. 515’te (1121) Kurtuba’da çý-
kan isyaný ve karýþýklýklarý bastýrmak için
bir defa daha Endülüs’e geçen Ali b. Yû-
suf, Ýbn Tûmert’in Sûs’ta isyan ettiðini
öðrenince Maðrib’e dönmek zorunda kal-
dý. Üç yýl sonra Sûs bölgesini eline geçiren
Ýbn Tûmert liderliðindeki Muvahhidler,
Merakeþ’e saldýrýlar düzenlemeye baþ-
ladýlar. Endülüs’te Aragon Kralý Gýrnata’-
daki hýristiyanlarýn teþvikiyle Gýrnata’yý
kuþattýysa da þiddetli bir savunmayla
karþýlaþýnca geri çekilmek zorunda kaldý
(1127). Murâbýtlar 534’te (1139-40) Mu-
vahhidler’e karþý büyük bir zafer kazan-
dýlar. Ancak Ali b. Yûsuf’un son yýllarýnda
Maðrib’deki merkezlerin büyük bir kýsmý

Muvahhidler’in eline geçti. Otuz yedi yýl
hüküm süren Ali büyük ölçüde Mâlikî fa-
kihlerinin tesiri altýnda kalmýþ, bu dönem-
de onlarýn etkisiyle kelâm ve felsefe yasak-
lanmýþ, Gazzâlî’nin Ý¼yâßü £ulûmi’d-dîn’i
baþta olmak üzere bazý kitaplar yakýlmýþ-
týr. Ali b. Yûsuf imar iþlerine önem ver-
miþ, Merakeþ þehri geniþletilip büyük bir
baþþehir haline dönüþtürülmüþtür.

537’de (1143) ölen Ali b. Yûsuf’un yerine
tahta çýkan oðlu Tâþfîn iki yýl kadar süren
hükümdarlýk dönemini Muvahhidler’le sa-
vaþarak geçirdi. Bu savaþlarda hýristiyan
birliklerinin kumandaný Reverter’den bü-
yük yardým gördü. Ancak bu kumandanýn
gayretleri devleti yýkýlmaktan kurtarma-
ya yetmedi. Merakeþ’in güneyindeki dað-
lýk bölgeyi ele geçiren Abdülmü’min el-
Kûmî liderliðindeki Muvahhidler 538
(1144) yýlýnda kazandýklarý zaferle Murâ-
býtlar’a aðýr bir darbe vurdular. Yenilginin
ardýndan Tilimsân yakýnlarýnda Muvahhid
kuvvetlerine karþý iki ay boyunca direnen
Tâþfîn b. Ali, Tilimsân’ý terkederek Vehrâ-
n’a (Oran) sýðýndý. Sahilde yaptýrmýþ oldu-
ðu müstahkem kalede Muvahhid kuvvet-
leri tarafýndan sýkýþtýrýlýnca geceleyin tek
baþýna kaçmaya çalýþýrken bir uçurum-
dan düþerek öldü (Ramazan 539 / Mart
1145). Tâþfîn’in öldüðü duyulunca Mera-
keþ’te küçük yaþtaki oðlu Ýbrâhim’e biat
edildi, ancak amcasý Ýshak b. Ali onun hü-
kümdarlýðýný tanýmadý. Bunun üzerine Me-
rakeþ’te iç savaþ baþladý. Muvahhid kuv-
vetleri Fas, Miknâse, Selâ þehirlerini ve ni-
hayet Merakeþ’i ele geçirerek Ýshak b.
Ali ve Ýbrâhim b. Tâþfîn’i öldürüp Murâ-
býtlar’ý ortadan kaldýrdýlar (18 Þevval 541 /
23 Mart 1147). Muvahhidler Merakeþ’i al-
dýktan sonra Endülüs’e yöneldiler. Murâ-
být hâkimiyetini tekrar kurmaya çalýþan
Benî Ganiye’den Endülüs Valisi Yahyâ b.
Ali el-Messûfî’nin 543’te (1148) Gýrna-
ta’da ölümüyle Endülüs’teki Murâbýt hâ-
kimiyeti de sona ermiþ oldu. Murâbýtlar
Devleti’nin çöküþü yirmi beþ yýl gibi çok ký-
sa bir süre içinde gerçekleþmiþ ve 1121’-
de baþlayan süreç 1147’de tamamlan-
mýþtýr. Bununla beraber Benî Ganiye, Mu-
râbýtlar adýna Balear adalarý ve Ýfrýkiye’de
VII. (XIII.) yüzyýla kadar hüküm sürmeye
devam etmiþtir.

Murâbýtlar, Zenâte Beberîleri’nden bir-
çok kabile veya kabile federasyonunun hâ-
kim olduðu bir mozaik görünümündeki
Batý Maðrib’i Mâlikî mezhebine baðlý dinî
bir anlayýþ çerçevesinde birleþtirmiþler, ilk
defa Kuzey Afrika’yý ve Endülüs’ü hâkimi-
yeti altýna alan güçlü bir devlet kurarak
mülûkü’t-tavâif döneminde çöküþe baþla-

yan Endülüs’ün dört asýr daha müslüman-
larýn elinde kalmasýnda büyük rol oyna-
mýþlardýr. Murâbýtlar’ýn ortaya çýkýþý, Fas’ý
ve bütün Kuzey Afrika’yý önemli bir bölge
haline getirmiþtir. Murâbýtlar, Kuzey Afri-
ka ve Endülüs Ýslâm tarihinde önemli rol
oynadýklarý gibi Sudan, Sahrâ, Moritanya,
Mali, Nijer Cumhuriyeti ve Kuzey Nijerya’-
nýn tarihinde izleri günümüze kadar ge-
len tesirler icra etmiþlerdir. Ýslâm dini Ba-
tý Sudan’da Murâbýtlar döneminde yayýl-
mýþ, Tinbüktü ve Cenne þehirleri kýsa sü-
re içinde önemli merkezler haline gelmiþ-
tir. Murâbýtlar döneminde Maðrib’de mi-
mari ve kültürel alanda Endülüs tarzý hâ-
kim olmuþtur. Fas’taki Karaviyyîn Camii’n-
de, Merakeþ’teki Kubbetü’l-Bârûdiyyîn ve
Tilimsân’da aslî þekliyle bugüne ulaþabil-
miþ tek Murâbýt camisi olan el-Câmiu’l-ke-
bîr’de Endülüs mimarisinin açýk tesirleri
görülmektedir. Murâbýtlar Abbâsî halife-
liðinin mânevî üstünlüðünü tanýmýþlar,
bayraklarýna ve saltanat paralarýnýn üze-
rine Abbâsî halifesinin adýný yazmýþlar,
hutbelerde onlarýn adlarýný da zikretmiþ-
lerdir. Komþu müslüman emirliklerle dos-
tane münasebetler kurmuþlardýr. Sadece
Mýsýr’da hüküm süren Þiî -Fâtýmîler’e kar-
þý mesafeli durmuþlar ve Fâtýmî ülkesin-
den geçen hac yolunu kullanmayýp hac ka-
filelerini Yukarý Sudan üzerinden Hicaz’a
göndermiþlerdir.

Teþkilât. Murâbýtlar Devleti’nin baþýnda
“emîr” veya “emîrü’l-Murâbýtîn” unvanlý
bir hükümdar bulunuyordu. Yûsuf b. Tâþ-
fîn, Zellâka zaferinin ardýndan “emîrü’l-
müslimîn” unvanýný almýþtýr (Ýbn Ebû Zer’,
s. 149). Murâbýtlar, Yûsuf b. Tâþfîn’in oð-
lu Ali’yi veliaht tayin etmesiyle verasete
dayalý saltanat haline gelmiþtir. Veliahdýn
büyük oðul olmasý þartý bulunmamaktay-
dý; sultan, ulemâ ve devlet ricâline daný-
þarak oðullarý arasýndan ehil gördüðünü
bu makama getirirdi. Mutlak hükümdar-
lýk söz konusu olmakla birlikte Murâbýt
sultanlarý baþtan itibaren þûrayý vazgeçil-
mez bir prensip haline getirmiþlerdir. Yû-
suf b. Tâþfîn devlet adamlarý ve Mâlikî fa-
kihleriyle istiþare etmeden karar almazdý.
Ulemânýn nüfuzu Ali b. Yûsuf döneminden
itibaren görülmemiþ derecede artmýþ, hü-
kümdar onlarýn sözünden çýkamaz hale
gelmiþtir. Murâbýtlar Devleti askerî temel
üzerine kurulmuþtu. Hükümdar, valiler ve
kadýlar birer kumandandý. Siyasî ve aske-
rî görevler genellikle Lemtûne ve Cüdâle
kabilesi liderlerine verilirdi. Vezir unvaný
taþýyan divan kâtiplerinin bir kýsmý askerî
sýnýftan ve sultanýn yakýn akrabalarý ara-
sýndan, diðerleri mülûkü’t-tavâif sarayla-
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rýnda çalýþmýþ Ýbn Bâcce gibi Endülüslü
ilim adamlarýndan seçilirdi. Dinî, adlî gö-
revlerle divanlarda umumiyetle Endülüs-
lü ilim adamlarý istihdam edilirdi. Valiler
Lemtûne ve Cüdâle reislerinden seçilir,
Endülüs’te nâib unvaný taþýyan bir genel
vali bulunurdu; bu görev âdet olarak ve-
liahda verilirdi. Gýrnata veya Kurtuba’da
oturan nâib Endülüs’teki diðer vali ve ka-
dýlarý tayin ve azil yetkisine sahipti; baþku-
mandanlýk yanýnda mezâlim mahkeme-
sine de baþkanlýk ederdi. Ülkenin Mera-
keþ’ten sonra ikinci baþþehri durumunda-
ki Fas þehri valiliðine sultanýn yakýnlarý ge-
tirilirdi. Merkez teþkilâtýnda görevli emîr-
lerin baþýnda yer alan el-vezîrü’l-kebîr çe-
þitli devlet iþlerini yürüten ve vezir unvaný
taþýyan divan kâtiplerinin baþkanýydý. Bu
divanlardan Dîvân-ý Ýnþâ devlet yazýþma-
larýný, Dîvân-ý Ganâim ve Nafakat-ý Cünd
askerî iþleri, Dîvân-ý Darâib malî iþleri yü-
rütür, Dîvân-ý Müstahlas devlet arazileri-
nin yönetimiyle ilgilenirdi. Murâbýtlar kuv-
vetli bir kara ordusuna ve güçlü bir donan-
maya sahipti. Orduda aðýrlýk süvari birlik-
lerine verilmiþti. Yûsuf b. Tâþfîn zamanýn-
da süvari birliklerinin mevcudu 100.000’i
aþmýþtý. Sultan bu kuvvetlerden 17.000’i-
ni Endülüs’te muhtelif þehirlerde yerleþ-
tirmiþ, sýnýr boylarýnda hýristiyanlarla sa-
vaþta tecrübe kazanmýþ Endülüs birlikle-
rini görevlendirmiþti. Sebte ve Tanca’nýn
alýnmasýnýn ardýndan bu iki þehirdeki ter-
sanelerden ve Endülüslü denizcilerden ya-
rarlanýlarak kuvvetli bir donanma kurul-
muþtur. Endülüs’e geçiþten sonra donan-
maya daha da önem verilmiþ, denizciliðin
güçlenmesi dýþ ticarette de etkili olmuþ-
tur. Murâbýt ordusunda önde ok ve mýz-
rak kullanan yaya ve hafif süvari birlikle-
ri, sað ve sol cenahla merkezde aðýr sü-
vari birlikleri görev yapardý. Seçme asker-
lerden teþkil edilen artçý kýsým doðrudan
hükümdar veya baþkumandan tarafýn-
dan yönetilirdi. Endülüslü askerler ayrý
birlikler halinde savaþa katýlýrdý.

Kadýlýk müessesesi Murâbýtlar devrinde
son derece önemli bir makam haline gel-
miþ, bu göreve getirilen ve çoðu Endülüs-
lü olan fakihlere büyük yetkiler verilmiþ-
tir. Yûsuf b. Tâþfîn devlet meselelerinde
onlarýn görüþünü almayý kural haline ge-
tirmiþti. Kadýlarýn yetki bakýmýndan vali-
ler, kumandanlar ve diðer devlet ricâlinin
önüne geçmesi yýkýlýþ döneminde onlarý
alternatif liderler haline getirmiþtir. Nite-
kim devletin yýkýlýþý esnasýnda Gýrnata, Kur-
tuba, Mâleka, Belensiye (Valencia) ve Mür-
siye’de (Murcia) çýkan isyanlara bu þehir-
lerin kadýlarý liderlik etmiþtir. Kadýlarýn ba-

þýnda biri Maðrib’de, diðeri Endülüs’te gö-
rev yapan iki baþkadý (kadýlcemâa) bulunur-
du. Maðrib baþkadýsýna “kadý’l-hadra” ve
“kadý’l-Maðrib” de denilirdi. Diðer kadýla-
rýn tayininde görüþü alýnýr, vali tayinlerin-
de de etkili olurdu. Müslümanlarla zim-
mîler arasýndaki davalara müslüman ka-
dýlar, zimmîlerin kendi aralarýndaki dava-
lara da kendi hâkimleri bakardý. Ali b. Yû-
suf zamanýnda ayrýca askerî kadýlýk görevi
ihdas edilmiþtir. “Kudâtü’l-mahalle” (kudâ-
tü’l-cünd) denilen askerî kadýlar savaþlara
da katýlýrdý. Adlî görevlerden mezâlim mah-
kemesi baþkanlýðýný sultan, veliaht veya
vezîr-i kebîr yapardý. Diðer adlî görevliler-
den “sâhibü’l-medîne” (sâhibü’l-leyl) unva-
ný taþýyan sâhibü’þ-þurta emniyet ve asa-
yiþten, sâhibü’l-mevârîs miras iþlerinden,
muhtesib çarþý-pazardan sorumluydu.

Ýlim ve Kültür Hayatý. Murâbýtlar özel-
likle Endülüs’te parlak bir ilmî ve fikrî ha-
rekete mirasçý oldular. Endülüs emîrleri-
nin saraylarýnda yetiþmiþ pek çok kâtip
Murâbýt sarayýnda görevlendirilmiþtir. Din-
dar bir hükümdar olan Yûsuf b. Tâþfîn’in
meclisleri çoðu Endülüslü olan âlimlerle
dolup taþýyordu. Yûsuf b. Tâþfîn, kendisine
karþý derin bir muhabbet besleyen Doðu
Ýslâm dünyasýnýn büyük âlimi Gazzâlî’ye
hayrandý. Mülûkü’t-tavâif meselesinde ol-
duðu gibi ihtiyaç duyduðunda onun fet-
vasýna baþvururdu. Öte yandan Endülüs’ün
ilhakýndan sonra Endülüslü âlimlerin Ku-
zey Afrika’ya gelerek Merakeþ ve Fas gibi
þehirlere yerleþmesi iki yaka arasýndaki il-
mî irtibatý güçlendirmiþtir. Bu arada çok
sayýda âlim Doðu Ýslâm dünyasýna gide-
rek uzun sürelerle oralarda kalmýþtýr. Ali
b. Yûsuf döneminden itibaren nüfuzlarýný
iyice arttýran Mâlikî fakihleri mantýk, ke-
lâm ve felsefe ilimlerine karþý olumsuz bir
tavýr ortaya koymuþlardýr. Kurtuba kadýsý
Ýbn Hamdîn’in fetvasýyla Gazzâlî’nin Ý¼yâßü
£ulûmi’d-dîn’i yakýldýðý gibi diðer bazý ke-
lâm ve felsefe kitaplarý da yakýlmýþtýr. Bu-
nunla birlikte Murâbýtlar zamanýnda bü-
yük âlimler yetiþmiþtir. Kýraat ilminde Ebü’l-
Hasan Ýbnü’l-Bâziþ, oðlu Ebû Ca‘fer Ýbnü’l-
Bâziþ, Ýbn Azîme el-Ýþbîlî, Ebû Abdullah
Muhammed b. Saîd el-Makkarî ve Ahmed
b. Muhammed el-Lahmî ile tefsirde Ýbn
Atýyye el-Endelüsî ve Ebû Bekir Ýbnü’l-Ara-
bî bunlarýn en önemlileridir. Devrin hadis
âlimlerinin baþýnda Endülüs muhaddisle-
rinin imamý sayýlan Ebû Ali es-Sadefî, Ebû
Ali el-Gassânî, Ebû Abdullah Muhammed
b. Hüseyin es-Sebtî, Ebü’l-Velîd Ýbnü’d-
Debbâð, Ebû Bekir Ýbnü’l-Arabî, Kadî Ýyâz,
Abdullah b. Ali er-Ruþâtî, Ebü’l-Kasým Ah-
med b. Ömer et-Temîmî ve Ýbnü’s-Sakr

el-Hazrecî gelmektedir. Murâbýtlar hukuk
alanýnda Mâlikî fýkhýnýn mutlak anlamda
hâkim olduðu, fakihlerin de sistemde yer
aldýðý bir düzen kurmuþtur. Ebü’l-Velîd el-
Bâcî, Muhammed b. Ahmed el-Ceyyânî,
Ýbn Rüþd el-Ced, Ebû Bekir Ýbnü-l-Arabî
fýkýh ve usûl-i fýkýh alanýnda temayüz eden
âlimlerdendir. Fakihlerin olumsuz tutumu-
na raðmen bu dönemde Ebû Abdullah
Muhammed b. Halef el-Ýlbîrî ve Ebü’l-Ab-
bas Ahmed b. Abdurrahman es-Sarakustî
gibi kelâmcýlar ve Ýbnü’l-Arîf, yakýn dostu
Ýbn Berrecân, Ýbn Kasî gibi sûfîler yetiþ-
miþtir. Murâbýtlar devrinde felsefe, riyâzî
ve tabii ilimler alanýnda önceki dönemin
uzantýsý olarak bir geliþme görülmekte-
dir. Murâbýt sarayýnda vezirlik ve tabiplik
yapan Ýbn Bâcce felsefenin yanýnda riyâ-
ziye, mûsiki ve tabiat ilimlerinde de oto-
riteydi. Ýbnü’s-Sîd el-Batalyevsî ve Ebü’s-
Salt ed-Dânî bu ilimlerde yetiþen diðer
âlimlerdir. Ýbn Medâ riyâziye, Batý’da Ge-
ber adýyla bilinen ve Batlamyus’un yanlýþ-
larýný düzeltmek için Kitâbü’l-Heyße fî ý½-
lâ¼i’l-Mecistî adlý eseri yazan Câbir b. Ef-
lah astronomi alanýnda çalýþmýþtýr. Týp il-
minde Ýbn Rüþd, Ebü’l-Alâ Ýbn Zühr, oðlu
ve bu ailenin üçüncü ve en meþhur heki-
mi Ebû Mervân Ýbn Zühr gibi büyük he-
kimler yetiþmiþtir. Nahiv ve lugat ilimle-
rinde Ýbnü’s-Sîd el-Batalyevsî, Ebû Bekir
Ýbn Meymûn, Ýbn Hiþâm el-Lahmî ve Ebü’l-
Abbas Ahmed b. Abdülcelîl et-Tüdmîrî gi-
bi âlimler vardýr. Arap nesir ve þiiri Dîvân-ý
Ýnþâ’da görevlendirilen Endülüslü edipler
ve kâtipler sayesinde parlak bir dönem ya-
þamýþtýr. Muhammed b. Abdurrahman el-
Ukaylî, Ahmed b. Ali b. Seyyid el-Kinânî,
Hafsa er-Rekûniyye, Ýbn Hamdîs, Ahmed
b. Hüreyre, Ýbn Hafâce, A‘mâ et-Tutîlî, Yû-
suf b. Tâþfîn ve oðlu Ali’nin kâtibi Ýbn Ab-
dûn el-Fihrî ile Ýbn Kuzmân bu devirde ye-
tiþen önemli þairlerdir. Murâbýtlar döne-
minde yetiþen edip ve tarihçiler Endülüs
ve Endülüs edebiyatý tarihinin önemli eser-
lerini kaleme almýþlardýr. Abdullah b. Ýbrâ-
him el-Hicârî, Ebû Bekir Yahyâ b. Muham-
med el-Ensârî, Ýbnü’s-Sayrafî, Kadî Ýyâz,
Ýbn Beþküvâl, Ýbn Bessâm eþ-Þenterînî,
Ýbn Hafâce, Ýbnü’s-Sîd el-Batalyevsî, Ýbn
Ebü’l-Hýsâl ve Feth b. Hâkan el-Kaysî bun-
larýn en meþhurlarýdýr (geniþ bilgi için bk.
Nykl, s. 219-235). Murâbýt sarayýna inti-
sap eden Muhammed b. Hasan el-Murâ-
dî, Emîr Ebû Bekir b. Ömer’in isteði üze-
rine Maðrib’de yazýlan ilk siyasetnâme olan
el-Ýþâre fî tedbîri’l-£imâre’yi yazmýþtýr.
Ýbn Ebû Rendeka et-Turtûþî’nin Sirâcü’l-
mülûk adlý eseri de bir siyasetnâmedir.
Ziraat alanýnda Zehrü’l-büstân ve nüz-
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hetü’l-e×hân isimli eseriyle tanýnan Mu-
hammed b. Mâlik et-Týðnerî de bu dönem-
de yetiþmiþtir.

Ýçtimaî ve Ýktisadî Hayat. Murâbýt top-
lumu müslümanlar, hýristiyanlar ve yahu-
dilerden meydana geliyordu. Ekseriyeti
teþkil eden müslümanlar, devleti kuran
askerî sýnýf olan Murâbýtlar ve diðer ke-
simler olarak ikiye ayrýlýyordu. Kuruluþ yýl-
larýnda sade bir hayat yaþayan ve cihada
büyük önem veren kabile reisleri, Yûsuf
b. Tâþfîn’in vefatýndan sonra Endülüs’ten
etkilenip saraylar ve köþkler yaptýrarak lüks
bir hayat tarzýný benimsemiþ ve cihad ru-
hunu kaybetmiþlerdir. Maðrib ve Endülüs’-
te Murâbýtlar tarafýndan saðlanan istikrar
ve bir ölçüde maddî refah Ýbn Tûmert’in
isyanýna kadar devam etmiþtir. Yûsuf b.
Tâþfîn, sadece þer‘î vergilerle yetinerek
önceden alýnmakta olan diðer vergileri kal-
dýrýnca devlet ihtiyaçlarýný karþýlayamaz
hale gelmiþ, bunun üzerine cihad yükünü
paylaþtýrmak için yeni vergiler koymuþtur.
Dünyanýn en zengin yahudilerinden olan
Lucena yahudilerinden cizye dýþýnda da
vergi almýþtýr. Ali b. Yûsuf alýnýp satýlan
her mal üzerine vergi koyarak vergi kap-
samýný geniþletmiþtir.

Murâbýtlar’da topraklar “arzu’l-mahzen”
(müstahlas) denilen mîrî araziler, kabilelere
verilen iktâlar, vakýf arazileri ve özel mülk-
lerden oluþuyordu. Dîvân-ý Müstahlas dev-
let arazilerinin yönetimiyle ilgilenirdi. Dev-
letin kuruluþundan önce bölgede kervan
ticaretinden en fazla istifade eden San-
hâce kabilesi, kuruluþtan itibaren bu tica-
reti daha da güçlendirerek Maðrib ve En-
dülüs’te önemli bir iktisadî rol oynamýþtýr.
Altýn kaynaðý Batý Sudan’a ulaþan kervan
yollarý sayesinde dýþ ticarette büyük bir
ilerleme kaydedilmiþtir. Murâbýt hüküm-
darlarý 450 (1058) yýlýndan itibaren kendi
adlarýna sikke bastýrmýþtýr. Paralarýn üze-
rinde “Abdullah emîrü’l-mü’minîn” ibaresi
yer alýyordu. Yaygýn kanaate göre bu isim
ve unvanla Abbâsî Halifesi Kaim-Biemril-
lâh kastediliyordu. Onun ölümünden son-
ra da ibarede bir deðiþiklik yapýlmamýþ-
týr. Para birimleri olan dinar XI. yüzyýlýn
ortalarýndan itibaren ülkelerarasý ticaret-
te önem kazanmýþ, on beþ merkezde ba-
sýlan ve Murâbýtî denilen dinarlar bütün
Akdeniz limanlarýna yayýlmýþ, hatta Avru-
pa’da taklitleri basýlmýþtýr. Bu dönemde
Murâbýt dinarýnýn Ýstanbul’a kadar ulaþtý-
ðý bildirilmektedir. Murâbýt idarecileri En-
dülüslü zenaat erbabýndan istifade ede-
rek Maðrib’de ziraat ve endüstriyi geliþ-
tirmiþ ve iki yaka arasýnda sýký bir ticarî
hareket baþlatýlmýþtýr.
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