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EBÜ’l-GAYS

ta ra fın dan Fas’a nak le dil di ve ata la rı nın 

Şâle’de ki (Chel la) me zar lı ğı na def ne dil di 

(İbn Haldûn, VII, 287).

Ebü’l-Ha san İslâm dev let le ri ara sın da 

dost luk lar te sis et me ye ça lış tı. Ön ce lik le 

Ma li Dev le ti ile Merînîler ara sın da el çi ler 

gi dip gel di. İbn Haldûn’un an lat tık la rı na 

gö re Ebü’l-Ha san’ın Mağ rib-i Ev sat’ta ki 

za fer le ri do la yı sıy la Ma li Sul ta nı Men se 

Mûsâ, Merînî sa ra yı na teb rik le ri ni sun-

mak ama cıy la el çi gön der miş, Ebü’l-Ha-

san el çi yi tö ren le kar şı la mış ve dev le ti nin 

ih ti şa mı nı gös ter mek için Ma li sul ta nı na 

şa ta fat lı he di ye ler ve dip lo ma tik bir he-

yet le kar şı lık ver miş tir (a.g.e., VII, 266). 
Merînî-Mem lük iliş ki le ri ne ge lin ce es ki-

den ku ru lan dos ta ne iliş ki ler Ebü’l-Ha san 

dö ne min de ye ni den gün de me gel di; 738 

(1337-38) ve 745 (1344-45) yıl la rı ara sın da 

bir kaç de fa Merînî el çi le ri Ka hi re’ye uğ ra dı. 

Bu iki dev let ara sın da gi dip ge len el çi ler, 

Mağ rib’den kut sal top rak la ra gi den hac 

ka fi le le ri nin gü ven li ği nin te min edil me si 

hu su sun da fi kir alış ve ri şin de bu lun du, her 

iki dev let ara sın da ki dost luk mü na se bet le-

ri ni or ta ya ko yan mek tup lar ve he di ye ler 

ulaş tı rıl dı. el-Me li kü’n-Nâsır Mu ham med 

b. Ka la vun dö ne min de Mı sır’a uğ ra yan ilk 

Merînî ka fi le si nin ta şı dı ğı he di ye ler ara-

sın da Ebü’l-Ha san’ın biz zat ken di si nin 

yaz dı ğı al tın tez yi nat lı Kur’an nüs ha sı da 

var dı. Bun lar Ha re meyn’e gö tü rül mek için 

gön de ril miş ti. Merînî ka fi le si ni dev let tö-

re niy le kar şı la yan Mem lük sul ta nı, Mek ke 

ve Me di ne emîrle ri ne mek tup lar ya za rak 

Mağ rib ka fi le si nin iyi ağır lan ma sı nı em-

ret ti; ka fi le nin Mağ rib’e dö nü şü sı ra sın da 

Sul tan Ebü’l-Ha san’a mek tup ve he di ye ler 

gön der di (a.g.e., VII, 264-266; Ah med b. 
Hâlid es-Selâvî, II, 61-64).

Ebü’l-Ha san, Merînîler’in yük se liş dev-

rin de hü küm sü ren önem li bir dev let ada-

mı ve güç lü bir ku man dan dı. Ab dülvâdîler 

ve Hafsî dev let le ri ni yı kan Merînîler onun 

dö ne min de en ge niş sı nır la rı na ulaş mış, 

an cak Merînîler’in çö küş sü re ci de onun 

za ma nın da baş la mış tır. Ba zı ta rih çi ler onu 

“ha li fe” ve “emîrü’l-mü minîn” un van la rıy la 

an mış lar dır. İk ti da ra gel di ğin de “meks” 

adı ve ri len gay ri şer‘î ver gi le ri kal dır mış-

tı. Es mer ten li ol ma sın dan do la yı Mağ rib 

hal kı ona “es-sultânü’l-ek hal” la ka bını ver-

miş ti (a.g.e., II, 57). Ay rı ca sa na ta yat kın 

bir ki şi li ğe sa hip olup iyi bir edip, şa ir ve 

münşî idi. Ebü’l-Ha san dö ne min de Me ra-

keş, Fas, Ti limsân ve Selâ gi bi şe hir ler de 

çok sa yı da köp rü, has ta ha ne, zâvi ye, tür-

be, ca mi ve med re se in şa edil miş, Ti lim-

sân’da ki Sîdî Bû Med yen Tür be si ve Ca mii 

ile (Ub bâd) bir çok mi ma ri eser de Ebü’l-

it ti fa kı ve dost luk iliş ki le ri nin de vam et-

ti ril me si ne rağ men En dü lüs’te ki iş ler yo-

lun da git me di ve mey da na ge len şid det li 

bir sa vaş so nu cun da ya rı ma da da ki Merînî 

kuv vet le ri ye nil gi ye uğ ra dı. Merînîler’in 

bü yük ka yıp lar ver di ği bu sa vaş ta sul ta-

nın oğ lu Ebû Mâlik de şe hid düş tü. Ye-

nil gi ha be ri ni du yan Ebü’l-Ha san 60.000 

as ker den olu şan bir or du top la dı ve biz-

zat En dü lüs’e geç ti. Benî Ah mer Sul ta nı I. 

Yûsuf da bu ha re ke te ka tıl dı. Merînî-Nasrî 

it ti fa kı na kar şı Por te kiz Kra lı IV. Al fon so 

ile Kas til ya Kra lı XI. Al fon so da güç le ri ni 

bir leş tir di ler. Tarîf ya kın la rın da vu ku bu-

lan sa vaş ta Merînî-Nasrî or du la rı ye nil gi ye 

uğ ra dı (Cemâzi ye lev vel 741 / Ekim 1340). 
Bu sa vaş ta da Merînîler bü yük ka yıp lar 

ver di, sul ta nın oğ lu Ebû Ömer Tâşfîn 

ve bir çok Merînî dev let ada mı ha ya tı nı 

kay bet ti. Sul tan Ebü’l-Ha san, Cezîre tül-

hadrâ’ya çe kil mek zo run da kal dı. Tarîf 

ye nil gi si En dü lüs’te ki Merînî et kin li ği nin 

so nu ol du; Ebü’l-Ha san, En dü lüs’ü ya rı-

ma da nın hı ris ti yan kral lık la rı ile mü ca de le 

ha lin de bı ra kıp Mağ rib’e dön dü.

Tarîf vak‘asın dan son ra İfrîkı ye’de mey-

da na ge len ge liş me ler Ebü’l-Ha san’ın dik-

ka ti ni Hafsîler üze ri ne çek ti. Ka yın pe de ri 

Sul tan Ebû Yahyâ’nın 747’de (1346) ve fa tı 

üze ri ne Hafsî emîrle ri taht mü ca de le si ne 

gi riş ti ler. Bu nu fır sat bi len Merînî hü küm-

da rı Tu nus’a as ker sev ket ti, kı sa sü re li ça-

tış ma lar ne ti ce sin de bü tün Hafsî ül ke si ni 

zap tet ti (748/1347). Böy le ce Ab dülvâdî ve 

Hafsî top rak la rı Ebü’l-Ha san’ın gay ret le-

riy le Merînî sı nır la rı na da hil edil di. An cak 

onun bu coğ raf ya da ki ba şa rı lı fa ali yet le ri 

çok sür me di ve böl ge de tam an la mıy la 

is tik rar sağ la na ma dı. Ar dın dan Mağ rib’de 

ka rı şık lık lar çık tı; Benî Hilâl ile Benî Sü-

leym ka bi le le ri Hafsî ai le sin den ba zı ki şi-

le rin li der li ğin de ayak lan dı lar. İfrîkı ye’de ki 

ayak lan ma la rı bas tı ra ma yan Ebü’l-Ha san, 

Kay re van’a çe kil mek zorun da kal dı. Bu 

ayak lan ma lar sı ra sın da öl dü ğü yo lunda 

söy len ti ler çı kın ca ye ri ne ve kil ola rak Fas’-

ta bı rak tı ğı oğ lu Ebû İnân el-Merînî tah ta 

geç ti (1348-1358). Dev let adam la rı ba ba 

ile oğul ara sın da ka rar sız kal dı. Bu ge-

liş me ler üze ri ne Ebü’l-Ha san, Tu nus’tan 

ha re ket ede rek Me ra keş’e ulaş tı ve şeh ri 

zap tet ti. Oğ lu ile ni haî sa va şı Üm mür rebî‘ 

(Medg†sa) va di sin de vu ku bul du ve Ebü’l-

Ha san sa va şı kay bet ti (751/1350). Ta raf-

lar ara sın da ya pı lan an laş ma so nu cun da 

Ebü’l-Ha san oğ lu Ebû İnân le hi ne taht-

tan fe ra gat et ti. Bu olay dan kı sa bir sü-

re son ra 23 Rebîülâhir 752’de (19 Ha zi ran 

1351) ve fat et ti. Na aşı ön ce Me ra keş’te 

top ra ğa ve ril di, ar dın dan oğ lu Ebû İnân 

Is lam Three, Lei den 2008, fas. 2, s. 17-19; W. 

Ma de lung, “Zey di lik ve Ta sav vuf” (trc. Sa lih Çift), 
Ulu dağ Üni ver si te si İlâhi yat Fa kül te si Der gi si, 
IX/9, Bur sa 2000, s. 775-790.
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Ebü’l-Hasen el-Mansûr-Billâh Alî
b. Osmân b. Ya‘k†b el-Merînî

(ö. 752/1351)

Merînî hükümdarý
(1331-1351).˜ ™

692 (1293) ve ya 697 (1297-98) yı lın da 

doğ du. Ba ba sı Merînî Hü küm da rı Ebû Saîd 

II. Os man, an ne si Ha beş asıl lı An ber ad lı bir 

câri ye dir. İyi bir eği tim gör dü. Ba ba sı nın 

ve fa tın dan son ra dev let adam la rı ile ku-

man dan lar dan bi at ala rak el-Mansûr-Bil lâh 

un va nıy la tah ta geç ti (731/1331). Kar de şi 

Si cilmâse Emîri Ebû Ali Ömer ile Ab dülvâdî 

Hü küm da rı I. Ebû Tâşfîn ara sın da it ti fak 

ku rul muş ve bu böl ge de Ebü’l-Ha san aley-

hin de ayak lan ma mey da na gel miş ti. Ebü’l-

Ha san, Hafsîler’den Sul tan Ebû Yahyâ’nın 

kı zıy la ev li ol du ğun dan Hafsîler’in des te-

ği ni sağ la dı ve bu sa ye de kı sa sü re için de 

kar de şi Ömer’in ayak lan ma sı nı bas tır dı 

(733/1333). Ay rı ca Hafsî-Ab dülvâdî ça tış-

ma sı sı ra sın da ara cı ro lü üst len mek is te di; 

ta raf lar ara sın da an laş ma sağ la na ma yın-

ca 1333-1335 yıl la rın da Ab dülvâdî ül ke si ne 

bir kaç se fer dü zen le di; Tiklât, Vec de (Vüc-

de), Vehrân, Vehnîn, Mil yâne ve Ce za yir şe-

hir le ri ni zap tet ti. 30 Ra ma zan 737 (2 Ma yıs 

1337) ta ri hin de Ab dülvâdîler’in baş şeh ri 

Ti limsân’ı ele ge çir di; böy le ce Mağ rib-i Ev-

sat ve Mağ rib-i Aksâ’da ki bü tün Zenâte 

ka bi le le ri ni hâ ki mi ye ti al tı na al mış ol du. 

Ab dülvâdî ai le sin den sağ ka lan lar af fe dil-

di, me mu ri yet te bu lu nan lar da va zi fe le ri ni 

yap ma ya de vam et ti.

Ebü’l-Ha san dö ne min de En dü lüs’te 

müs lü man-hı ris ti yan ça tış ma la rı şid det-

len di ve hı ris ti yan kral lık la rın sal dı rı la rı 

kar şı sın da za yıf dü şen Benî Ah mer (Nasrî) 

Sul ta nı IV. Mu ham med, Mağ rib’e ge le rek 

Ebü’l-Ha san’ın Fas’ta ki sa ra yı nı zi ya ret et-

ti ve Merînîler’i res men En dü lüs’e ça ğır dı. 

Bu çağ rı ya olum lu ce vap ve ren Ebü’l-Ha-

san, En dü lüs’e as ker sevk et ti ve yir mi yıl-

dan be ri Kas til ya Kral lı ğı’nın is tilâsı al tın da 

bu lu nan Ce be litârık ile Cezîre tül hadrâ’yı 

(Al ge ci ras) ge ri al dı (733/1333). Bu olay-

dan son ra dü zen le nen bir sui kast so nu-

cun da IV. Mu ham med kat le dil di ve Benî 

Ah mer tah tı na I. Yûsuf geç ti (1333-1354). 
Ye ni sul tan dö ne min de de Merînî-Nasrî 
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ta mam la dı. 1965-1967 yıl la rın da Wiscon-

sin Eau Cla ire Üni ver si te si’nde Ba tı me de-

ni ye ti, Ya kın do ğu ve çağ daş Af ri ka ta ri hi 

ders le ri ver di. Da ha son ra ül ke si ne dö ne-

rek Ce za yir Üni ver si te si Sos yal Bi lim ler 

Ens ti tü sü ve ar dın dan Ede bi yat Fa kül te-

si’nde öğ re tim üye si ola rak gö rev al dı. Bu 

ara da ¡âßir ve ¼ub ad lı kü çük di va nı nı 

ya yım la dı (Bey rut 1967). 1968-1972 yıl la-

rı ara sın da Ede bi yat Fa kül te si de kan lı ğı 

yap tı. Ma‘he dü’l-buhûs ve’d-dirâsâti’l-

Ara biy ye’nin da ve tiy le git ti ği Ka hi re’de 

Ce za yir’de Fran sız sö mür ge ci li ği dö ne mi 

hak kın da ver di ği ders ler da ha son ra Tâ rî-

Åu’l-Cezâßir el-¼adî¦: Bidâye tü’l-ih ti lâl 

adıy la neş re dil di (Ka hi re 1970). Te lif le ri 

ya nın da ba zı eser le rin edis yon kri ti ği ni 

yap tı, bir kıs mı nı ter cü me et ti. Ka hi re 

Ma‘ he dü’l-buhûs ve’d-dirâsâti’l-Ara biy-

ye (1970, 1975, 1989), Ay ni şems (1976), 
Şam (1977), Kral Ab dü lazîz (1985), Mic hi-

gan (1987-1988), Min ne so ta (1993-1995) 
ve Ür dün Eh li beyt (Âlü beyt) (1996-2002) 
üni ver si te le rin de mi sa fir öğ re tim üye si 

ola rak bu lun du. 14 Ara lık 2013 ta ri hin-

de baş şe hir Ce za yir’de ve fat et ti, va si ye ti 

üze ri ne Kumâr’da def ne dil di.

Ül ke sin de sos yal ve dinî ıs la ha tın ön de 

ge len fi kir adam la rın dan bi ri olan ve “Ce-

za yir ta rih çi le ri nin şey hi” la ka bıy la anı lan 

Ebü’l-Kåsım Sa‘dul lah çağ daş Ce za yir ta ri-

hi ve kül tür mi ra sı ko nu sun da ki eser le riy le 

ta nın mış tır. Sö mür ge ci ta rih mek te bi ne 

kar şı Ce za yir millî ta rih çi lik mek te bi nin 

ku ru cu su sa yıl mış, ta ri hin duy gu sal ve 

sa vun ma cı ni te lik ten kur ta rı lıp araş tır ma-

la ra da ya nan ilmî bir di sip lin ha li ne ge ti-

ril me sin de önem li rol oy na mış tır. Os man lı 

dö ne mi ne yö ne lik çe şit li eleş ti ri le ri ya nın-

da Os man lı Dev le ti’nin Ku zey Af ri ka’yı üç 

asır bo yun ca Haç lı sal dı rı la rı na kar şı ko ru-

yup böl ge de İs lâm hâki mi ye ti ni sağ la dı ğı-

nı söy le miş tir (TârîÅu’l-Cezâßiri’¦-¦e šå fî, I, 
14 vd.). Bir kı sım Ba tı lı araş tırma cı la rın, 

Os man lı Dev le ti’nin sö mür ge ci yö ne tim 

uy gu la ya rak Ce za yir’in bir li ği ni ve ge liş-

me si ni ön le di ği ne da ir id di ala rı nı red det-

miş, İs lâm hilâfe ti nin Ce za yir üze rin de ki 

mânevî nü fu zu nu sö mür ge ci lik di ye gös-

ter me nin bir saf sa ta dan iba ret ol du ğu nu, 

Os man lı dö ne min de za man za man gö rü-

len bas kı ve hak sız lık la rın dev le tin ırk çı 

yak la şı mın dan de ğil ca hil yö ne ti ci ler den 

kay nak lan dı ğı nı, Türk ler da hil Os man lı 

ül ke si nin çe şit li böl ge le rinde ki te ba anın 

da bu tür uy gu la ma lar dan etki len di ği ni 

di le ge tir miş tir (Eb ¼â¦ ve ârâß, I, 61-63). 
Sa‘dul lah ta rih çi li ği ya nın da ede bi yat çı 

ve şa ir ki şi li ğiy le de ta nın mış, Ce za yir’de 

– —EBÜ’l-K…SIM SA‘DULLAH
( ّٰ א  ا ( أ ا

Ebü’l-Kåsým Ahmed Sa‘dullåh
(1930-2013)

Cezayirli tarihçi, edip ve þair.˜ ™

Ce za yir’in Vâdîsûf vilâye ti ne bağ lı Ku-

mâr (Gu em mar) şeh ri ne 4 km. me sa fe-

de ki Be dû‘ kö yün de doğ du. İlk eği ti mi ni 

bu ra da al dı ve Kur’an’ı ez ber le di. Ab-

dül ha mîd b. Bâdîs ha re ke ti nin eği tim 

uy gu la ma la rı doğ rul tu sun da Tu nus’a 

gi de rek 1947-1954 yıl la rın da Zeytûne 

Ca mii’nde öğ re nim gör dü. Bu sı ra da Ce-

za yir li Ta le be ler Ce mi ye ti’nde ki fa ali yet-

le re ka tıl dı. Tu nus’ ta el-Ma£ârif der gi-

siy le en-Neh Ša, el-Üsbû£ ve Ce za yir’de 

Cem‘iy yetü’l-ule mâi’l-müs limîn teş kilâtı-

nın ya yın orga nı el-Be½âßir ga ze te le rin-

de, Bey rut’ ta el-Âdâb der gi sin de şi ir ve 

ya zı la rı yayım lan dı. 1954’te mem le ke ti ne 

dö ne rek Ha râş şeh rin de ki Sebât Med re-

se si’nde öğ ret men lik yap ma ya baş la dı. 

Er te si yıl baş şe hir Ce za yir ya kın la rın da 

bu lu nan Ay nülbâri de’de ki Teh zib Med-

re se si’nde gö rev al dı. Ba ğım sız lık ön ce-

sin de Fran sız sömür ge yö ne ti mi ne kar şı 

ya pı lan mü cade le or ta mın da sı kın tı lar la 

kar şı la şın ca Mı sır’a git ti; Ka hi re Üni ver-

si te si Dârü lulûm Fa kül te si’nde Arap di li 

ve İs lâ mî ilim ler ala nın da li sans öğ re ni mi 

gör dü (1955-1959). Bu ra da iken Mu ham-

med Beşîr el-İb râ hi mî ve Ah med Tevfîk el-

Me denî gi bi ha re ket ön der le ri nin ya nın da 

Ce za yir’in ba ğım sız lı ğı için mü ca de le ve-

ren Millî Kur tu luş Or du su’nun fa ali yet le ri-

ni des tek le di, Ce za yir li Ta le be ler Bir li ği’nin 

et kin lik le ri ne ka tıl dı. Ge rek bu fa ali yet le ri 

ge rek se Ce mâl Ab dünnâsır yö ne ti min de-

ki Mı sır’da  hâkim si yasî ve fikrî ha va nın 

et ki siy le Arap mil li yet çi li ği dü şün ce si ne 

mey let ti, yaz dı ğı şi ir le ri el-Be½âßir ga ze te-

si ne gön der di. 1957’ de Ka hi re’de en-Na½r 

li’l-Cezâßir ad lı ilk di va nı nı neş ret ti.

1960 ya zın da Ce za yir li şa ir Mu ham med 

el-Îd üze ri ne yük sek li sans te zi ha zır la yan 

Ebü’l-Kåsım, Ce za yir Kül tür Ba kan lı ğı’ nın 

bur suy la Ame ri ka Bir le şik Devlet le ri’ne 

git ti. Sa vun ma sı nı ya pa ma dı ğı te zi Mu-

¼am med el-£Îd râßidü’ş-şi£ri’l-Cezâßirî 

el-¼adî¦ adıy la ba sıl dı (Ka hi re 1961). Ame-

ri ka’da Min ne so ta Üni ver si te si Edebi yat 

ve İn san Bi lim le ri Fa kül te si’nde Fran sa’nın 

1830’da Ce za yir’i iş ga li ve XIX. yüz yıl da 

Ce za yir’de iz le di ği si ya se te da ir ha zır la dı-

ğı iki tez le yük sek li san sı nı (1962), ar dın-

dan The Ri se of Al ge ri an Na ti onalism 

1900-1930 ad lı te ziy le dok to ra sı nı (1965) 

Ha san ta ra fın dan ona rı lıp ge niş le til miş tir. 

Fas’ta ki Misbâhiy ye Med re se si ile Sihrîc 

Med re se si, Enfâ (Dârül beyzâ) ve Mik nâs 

med re se le ri bu dö ne min önem li eği tim 

ku rum la rı ara sın da dır. Selâ şeh rin de ya pı-

lan med re se önem li bir ih ti sas oku lu olup 

ta bip ye tiş tir mek ama cıy la in şa edil miş ti. 

Ay rı ca çok sa yı da Mağ rib li ve En dü lüs lü 

âlim ve şa iri hi ma ye et miş tir. Bun lar ara-

sın da ha dis ve fı kıh ta Ah med b. Mu ham-

med ez-Zevâvî, İbn Merzûk el-Hatîb ve 

Mu ham med b. Mu ham med el-Mak karî, 

tıp ta Ah med b. Şu ayb, ma te ma tik te İbn 

Hilâl gi bi âlim le rin isim le ri zik re di le bi lir. 

İbn Merzûk el-Hatîb’in el-Müs ne dü’½-

½a¼î¼u’l-¼asen fî me¼âsi ni Mevlânâ 

Ebi’l-¥asan ad lı ese rin de Ebü’l-Ha san’ın 

ha ya tı ve fa ali yet le riy le top lu mun mânevî 

ve kül tü rel du ru mu an la tı lır.
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