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ÖZET 

 

GIRNATA BENÎ AHMER DEVLETİ İLE MERİNÎLER DEVLETİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

TÜRKMEN, Kadir 

Yüksek Lisans- 2019 

İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı 

 

Danışman: Doç. Dr. Adnan ADIGÜZEL 

Endülüs, Müslümanların Avrupa ile en önemli temas noktalarından 

biri olmuştur. İslâm ordusu Tarık b. Ziyâd komutanlığında 92/711 yılında 

Endülüs'ü fethetmiştir. Müslümanlar I. (VIII.) yüzyıl başlarından 897/1492 

tarihine kadar burada siyasi olarak bağımsızlıklarını devam ettirmişlerdir. 

Böylece Müslümanlar, Avrupa'da devlet olarak temsil edilmişlerdir. Bura-

daki Müslümanların ilk devleti olan Endülüs Emevî Devleti'nin 422/1031’de 

yıkılmasından sonra, çok sayıda müstakil şehir devletleri kurulmuştur. V. 

(XI.) yüzyıl sonlarında Mülûku't Tavâif denilen bu küçük şehir devletleri 

zaman zaman Hıristiyan güçler karşısında yok olma tehlikesi ile karşı karşı-

ya kalmıştır. Bu durum karşısında Mağrib'te hâkim olan Murâbıtlardan yar-

dım istemişlerdir. Yapılan yardımlar sonucunda bölgede 483/1090 yılından 

itibaren Murâbıtlar, ardından 541/1147'den itibaren de Muvahhidlerin hâki-

miyeti başlamıştır. Muvahhidlerin VII. (XIII.) yüzyıl başlarında zayıflama-

sıyla yeniden küçük şehir devletleri kurulmuştur. Bunlardan biri de Gırnâta 

(Granada) Sultanlığı'dır. Benî Ahmer veya Nasrîler olarak da bilinen bu dev-

let, yaklaşık 250 yıllık dönem boyunca diğer devletlerle farklı yönlerden 

temaslarda bulunmuştur. Gırnâta Sultanlığı’nın en yoğun ilişki içerisinde 

bulunduğu devletlerden biri de Cebelitarık Boğazı’nın Afrika yakasında bu-

lunan ve kendilerini Muvahhidlerin varisi olarak gören Merînîler olmuştur. 

Gırnâta Sultanlığı ve Merînîler genellikle askerî ilişkiler içerisinde bulunma-

larının yanı sıra dil, kültür, soy ve Muvahhidlerin ardılı olma açısından da 

ortak yanları olan devletlerdir. Bu çalışmada Benî Ahmer ve Merinîler dev-

leti arasındaki ilişkiler ve etkileşimler ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Endülüs, Nasrîler, Gırnâta, Mağrib, Merînîler. 
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ABSTRACT 

THE RELATIONSHIP BETWEEN STATE OF BANI AHMAR AND STATE 

OF MARİNİDES 

Türkmen, Kadir 

Master Theses- 2019 

Department Of İslamıc Hıstory And Arts 

 

 

Supervisor:  Asst. Prof. Adnan ADIGÜZEL 

Andalus is the most important contact point of Muslims with Europe. The 

Muslim army conquered Andalusia in 92/711 under the command of Tarık b. Ziyad. 

Muslims from the begining of the 8. century to 897/1492 where they have continued 

their political independence. Thus, Muslims were represented as a state in Europe. The 

Andalusian Umayyad State, the first state of Muslims here, was destroyed in 

422/1031. Later, numerous independent city-states were established. In the late 11th 

century, these small city states, which were called Mülûku't Tavâif, were faced with 

the danger of extinction against the Christian forces. Against this situation they asked 

for help from The al Murābiṭūn in the Maghreb As a result of the aid made in the 

region in 483/1090 has been dominated by the al Murābiṭūn. And after the dominion 

of the Mujahideen began from 541/1147. At the beginning of the 13th century, small 

city-states were established again with the weakening of the Almohads. One of them 

is the Sultanate of Granada. This state, also known as the Bani Ahmar or Nasris, made 

contacts with other states during their nearly 250 year period. One of the states with 

the most intense relationship of the Gıranada Sultanate Marinides, who are on the Af-

rican side of the Gibraltar Strait and see themselves as heirs to the Almohad. Granada 

Sultanate and Bani Marin are generally in military relations as well as the states that 

have common points in terms of language, culture, lineage and succession of Almo-

had. In this study, the relations between Bani Ahmar and the Marinides will be dis-

cussed. 

Key Words: Andalus, Nasris, Granada, Maghrib, Marinides. 
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ÖNSÖZ 

Benî Ahmer Devleti (1232-1492), Muvahhidlerin 8. yy başlarında bölgeden 

çekilmelerinden sonra, Müslümanların Endülüs’teki son bağımsız siyasi yapısıdır. Bu 

devlet hâkimiyet alanı küçük olmasına rağmen burada yaklaşık iki buçuk asır varlığını 

devam ettirmiştir. Yarımadadaki Kastilya, Aragon, Leon, Portekiz krallıkları gibi dev-

letlerin bölgeye tam olarak hâkim olmak için yarıştığı bir ortamda çeşitli girişim ve 

çabalarla buradaki varlığını korumayı başarmıştır.  

Hıristiyan devletler, VII. (XIII.) yüzyılın ortalarından itibaren güçlerini artır-

maya başlamışlardır. Bu süreçte Gırnâta Sultanlığı, işgalleri durdurmak adına Mağrib 

kökenli Merînîler Devleti ile sıkı bir ilişki içerisine girmiştir. Ağırlıklı olarak askerî 

temele dayanan bu ilişkiler zamanla tüccarlar, seyyahlar ve ilim adamları vasıtasıyla 

sosyo-kültürel ve dinî bir ilişki ve etkileşimin zeminini oluşturmuştur.  

Günümüzde hem Endülüs hem de Kuzey Afrika ile ilgili pek çok çalışma ya-

pılmıştır. Ülkemizde de son zamanlarda bu alandaki çalışmalar artmaktadır. Gırnâta 

Sultanlığı ve Merînîler Devleti hakkında genel tarih kitaplarında sınırlı bilgiler bulun-

maktadır. Biz ise bu çalışmamızda adı geçen devletlerin siyasî tarihlerinin yanı sıra, 

yaşadıkları süre boyunca birbirleriyle girdikleri ilişkiler ve bu ilişkiler neticesinde ger-

çekleşen etkileşimleri farklı yönlerden ele aldık.  Dolayısıyla çalışmamız, bu konudaki 

açığı kapatarak hem İslam Tarihi hem de İslam Medeniyeti alanlarına katkıda buluna-

caktır.  

Netice olarak, Benî Ahmer ve Merînîler gibi, İslâm tarihi ve kültürüne son de-

rece büyük katkılarda bulunan devletlerin siyasî tarihleri olduğu kadar, birbirleriyle 

olan ilişkilerini de ele almak,  günümüze ulaşan medeniyet izlerini araştırmak, akade-

mik yönden olduğu gibi tarih ilminin üstlendiği misyon açısından da oldukça önemli-

dir.  

Çalışma esnasında desteklerini esirgemeyen danışmanım Doç. Dr. Adnan Adı-

güzel’e ve konunun belirlenmesinde yardımcı olan Prof. Dr. Mehmet Özdemir’e te-

şekkür ediyorum. Son olarak, bu çalışmanın ortaya çıkmasında maddi ve manevi her 

türlü desteği veren eşim ve meslektaşım Elif Kübra Türkmen’e şükranlarımı sunarım. 

Kadir TÜRKMEN  

Eskişehir-2019
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GİRİŞ 

I. Konunun Önemi 

 Benî Ahmer Devleti Müslümanların Endülüs’teki son siyasi bağımsız devle-

tidir. Yaklaşık 250 yıllık hayatında çevresindeki diğer devletlerle karşılıklı pek çok 

ilişki içerisine girmiştir. Bu devletlerden biri de Kuzey Afrika’da kurulan Merînîler 

Devleti’dir. Bu iki devletin en önemli ortak yönlerinden biri Muvahhidler Devleti ba-

kiyesi olmalarıdır. Yine, her iki devlet de daha Muvahhidler yıkılmadan ortaya çık-

mıştır. Aynı zamanda bu iki devlet Endülüs’te sınır komşusu olmuşlar ve kuzeyden 

gelen Hıristiyan krallıkların baskılarına karşı durmaya çalışmışlardır. Muvahhidler 

sonrasında Hıristiyanların, Müslümanların topraklarına karşı baskıları günden güne 

artmıştır. Dolayısıyla Benî Ahmer Devleti ile Merînîler arasındaki ilişkiler ağırlıklı 

olarak askerî alanda olmuştur. 

Kendilerini selefleri Muvahhidlerin varisi olarak gören, onlar gibi hareket et-

meye çalışan Merînîler, Endülüs’ten gelen hemen hemen hiçbir yardım talebini boş 

çevirmemişlerdir. Hıristiyan baskılarının sürekliliği Benî Ahmer ve Merînîleri uzun 

yıllar yan yana savaşmaya zorlamıştır. Bu durum iki devlet arasında biraz da zorunlu 

olarak dostluklar kurulmasını sağlamıştır. Yine bu süreçte akrabalıklar kurularak da 

aralarındaki dostluk pekiştirilmiştir. Ancak bu iki devlet bazen, kendi içinde çıkan ay-

rılıklar, isyanlar söz konusu olduğunda, diğeri bu sorunu çözmede yardım etmek ye-

rine ayrılıkçı tarafı desteklemiştir. Bu durum zaman zaman, kurulan dostluk ilişkilerini 

düşmanlığa dönüştürmüştür. Bütün bu inişli-çıkışlı ilişkiler, olumlu ve olumsuz yan-

larıyla yaklaşık yüz seksen yıl devam etmiştir. 

Benî Ahmer Devleti ile Merînîler arasındaki ilişkiler her ne kadar ağırlıklı ola-

rak askerî yönde olsa da tüccarlar, seyyahlar ve ilim adamları vasıtasıyla ticaret, dinî 

anlayış, siyaset,  kültür ve medeniyet sahalarında da etkisini göstermiştir. Biz bu ça-

lışmamızda, Benî Ahmer Devleti’nin Merînîler ile olan ilişkilerini ve etkileşimlerini 

çeşitli yönlerden ele almaya çalışacağız. 

Ülkemizde çalışmamızla ilgili olarak, Feridun Bilgin’in 2003 yılında hazırla-

dığı, Nasrî Sultanlığı’nın kuruluş sürecini ve ilk hükümdarı el-Gâlib-Billâh zamanını 

ele aldığı Gırnâta Benî Ahmer Devleti’nin Kuruluşu ve I. Muhammed Dönemi (629-

671/1232-1273) adlı yüksek lisans tezini örnek verebiliriz. Ayrıca Tevvabil Alkaç’ın 
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2014 yılında çalıştığı ve Benî Ahmer’in Merînîlerle ağırlıklı olarak diplomatik ilişki-

lerde bulunan Sultan Ebu’l-Haccâc incelediği Gırnâta Benî Ahmer Devleti, I. Yusuf 

Dönemi (1333-1354) adlı yüksek lisans tezi, bir diğer örnektir. Yine, çalışmamızla 

kısmen de olsa bağlantılı olduğunu düşündüğümüz, Zehra Gözütok Tamdoğan’ın, 

2014 yılında hazırladığı, Merînîler Devleti’ni siyasî, sosyal, dinî, ekonomik ve kültü-

rel alanlarda ele aldığı Merînîler Dönemi (592-869/1196-1465) Sosyo-Kültürel ve İk-

tisadî Hayat isimli doktora tezi de konumuzla ilgili bir diğer akademik çalışmaya ör-

nektir.  

Biz bu çalışmalardan farklı olarak Merînîler ve Benî Ahmer devletlerinin ku-

rulmalarına kadar yaşanan süreçleri, kuruldukları ortamı, kuruluş, yükselme ve yı-

kılma dönemlerini ana hatlarıyla inceledik. Ardından da bu devletlerin birbirleriyle 

karşılıklı ilişkilerini ve etkileşimlerini siyasî, askerî, ekonomik ve dinî yönlerden ele 

aldık. 

 

II. Yöntem Ve Kaynaklar 

Çalışmada öncelikle konuya ilişkin yazılmış ilk kaynaklardan başlanarak yine 

konuyla alakalı günümüze kadar yazılmış eserleri, araştırmaları, makaleleri ve tezleri 

kronolojik olarak değerlendirdik.  

Muasır çalışmalarda ulaştığımız bilgilerin ana kaynaklardaki yerini tespit edip 

dipnotta birlikte verdik. Çağdaş çalışmalardan aktardığımız bilgilerin ana kaynaklar-

daki yerini tespit edemediğimiz durumlarda ise, çağdaş çalışmaları kaynak olarak gös-

terdik.   

Çalışmamızda, okuyucuya kolaylık sağlaması ve dilimize uygunluğu açısın-

dan Arapça isimlerin önüne gelen harf-i tarifleri genel itibariyle yazmadık. Dipnot ve 

kaynakçalarda İSNAD ATIF SİSTEMİNİ kullandık. Atıf yaptığımız müelliflerin ve 

eserlerinin dipnotlarda tam adlarını ilk geçtiği yerde verip daha sonraki atıflarda mü-

ellifin soyadını/künyesini ve eserin adını kısaltarak vermekle iktifa ettik. Dipnotlarda 

çoklu kaynak gösterdiğimiz yerlerde ise müelliflerin ölüm tarihlerini esas alarak kro-

nolojik olarak sıralama yoluna gittik.  

Araştırmamız giriş, iki bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Giriş bölümünde ko-

nuya hazırlık sadedinde Kuzey Afrika ve Endülüs’ün fethi anlatılacaktır. Fetih sonrası 
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Endülüs’te kurulan Endülüs Emevî Devleti, Mulûku’t-Tavâif, Murâbıtlar ve Muvah-

hidler hakkında genel bilgi verilmiştir. Birinci bölümde Merinîler Devleti ile Benî Ah-

mer Devleti’nin siyasi tarihleri anahatlarıyla anlatılmıştır. İkinci bölümde ise çalışma-

mızın esasını teşkil eden Benî Ahmer–Merinî devletleri arasındaki askerî, siyasî, kül-

türel, dinî, iktisadî ilişkiler ve etkileşimler ele alınmıştır.     

Çalışmamızda öncelikle, bu devletler döneminde yaşayan müelliflerin eserle-

rine başvurulmuştur. İbn İzârî’nin (712/1312) el-Beyânü’l-Muğrib fî İhtisâri Ahbâri’l-

Endelüs ve’l-Mağrib’i, bizzat o dönemde yaşamış ve Merînîler Devleti’nin veziri olan 

İbn Haldun’un (808/1406) Mukaddime’sini ve Kitâbu’l-İber’ini, yine aynı dönemde 

yaşamış ve Benî Ahmer Devleti’nin idarî kadrosunda görev yapan İbnu’l-Hatîb’in 

(776/1374-75) el-İhata fî Ahbâri Gırnâta’sı önemli bilgi kaynaklarımız arasında yer 

almıştır. Yine İbnü’l-Hatîb’in Gırnâta-Merînî ilişkilerine ışık tutan ve Nasrî Sultanı I. 

Yusuf’un, çağdaşı olan Merînî sultanları arasındaki yazışmaları ihtiva eden 

Künâsetu’d-Dükkân Ba’de İntikâli’s-Sükkân’ı ve Reyhânetü’l-Küttâb ve Nüc’atü’l-

Müntâb’ı, Nasrî sultanlarının biyografilerini içeren el-Lemhatü’l-Bedriyye fi’d-Dev-

leti’n-Nasriyye’si de konumuzla ilgili kaynaklardandır. Ayrıca, söz konusu döneme en 

yakın kaynak olan, Benî Ahmer sultanları hakkında bilgi veren ve müellifi bilinmeyen 

Nübzetü’l-asr fî Ahbâri Mülûki Benî Nasr da Nasrîlerin son dönemlerini anlatırken 

yararlanacağımız bir diğer kaynaktır. Ayrıca, bu iki devletin ayakta olduğu dönemde 

yaşayan İbn Ebî Zer’’in (741/1340) el-Enîsü’l-mutrib bi Ravdi’l-Kırtâs fî Ahbâri 

Mülûki’l-Mağrib ve Tarihu Medîneti Fâs’ı ve Merînîlerin kuruluş dönemi ile bu dö-

nemin olaylarını ele aldığı ez-Zehîretü’s-Seniyye fi’t-Târîhi’d-Devleti’l-Merîniyye’si, 

yararlanacağımız ilk dönem kaynaklarındandır. Daha sonraki dönemlerde telif edilen 

ve önemli şahsiyetleri, yaşadıkları dönemin tarihî olaylarını anlatarak ele alan 

Makkârî’nin (1041/1632) Nefhu’t-Tîb min Ğusni’l-Endelüsi’r-Ratîb ve Ezhâru’r-

Riyâz fî Ahbâri İyâz adlı eserleri de başvuracağımız diğer kaynaklardır. 

Genel tarih kitaplarından, Taberî’nin (310/923) Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk’ü 

ve İbnü’l-Esîr’in (630/1233) el-Kâmil fi’t-Târîh’inin yanı sıra, İbn Abdilhakem’in 

(257/870) Fütûhu Mısr ve’l-Mağrib adlı eseri de önemli başvuru kaynaklarımız ara-

sında yer almıştır.  

Konumuzla alakalı olan, seyahatname türünden İbn Battûta’nın (770/1368-69) 

Tuhfetü’n-Nüzzâr fî Garâibi’l-Emsâr ve ‘Acâibi’l-Esfâr’ı, Hasan b. Muhammed el-

Vezzân el-Fâsî’nin (957/1550) Vasfu İfrîkiyyâ’sı yararlanacağımız diğer eserlerdir.  



4 

 

Günümüzde Arapça olarak kaleme alınmış Muhammed Abdullah İnan’ın Dev-

letü’l-İslam fi’l-Endelüs ve Nihâyetü’l-Endelüs’ü; Hüseyin Munis’in Fecrü’l-Endelüs, 

Meâlimu Târihi’l-Endelüs’ü; Muhammed el-Menûnî’nin Varakât an Hadârati’l-Me-

riniyyîn’i, Devserî’nin el-Hayâtü’l-İctimâ’iyye fî Gırnâta fî Asri Devleti Beni’l-Ah-

mer’i, İbrahim Harekât’ın el-Mağrib Abre’t-Târîh’i, Muhammed İsa el-Harîrî’nin 

Târîhu’l-Mağribi’l-İslâmî ve’l-Endelüs fi’l-Asri’l-Merînî’si ve Yusuf Şükrü Ferhat’ın 

Gırnâta fî Zılli Benî Ahmer’i yararlandığımız araştırın bazılarındandır. Yine, son dö-

nemlerde Türkçe olarak telif edilen, Mehmet Özdemir’in Endülüs Müslümanları Si-

yasi Tarih ve Endülüs Müslümanları Kültür Medeniyet’i, Nizamettin Parlak’ın Endü-

lüs’ün Çöküşü - Benî Ahmer’de Darbeler ve İsyanlar, İsmail Yiğit’in Endülüs ve Ku-

zey Afrika İslam Devletleri adlı çalışmaları da başvurduğumuz başlıca eserler arasın-

dadır. Türkçeye tercüme edilen, Muhammed İmamüddin’in Endülüs Siyasi Tarih’i ve 

Abdurrahman Ali el-Haccî, İslamî Fetihten Gırnâta’nın Düşüşüne Kadar Endülüs Ta-

rihi de çalışmamızda yararlanacağımız diğer araştırmalardır. 

Konumuzla ilgili olarak yapılan akademik çalışmalara gelince; Adnan Adıgü-

zel’in Abdullah b. Yâsin ve Murâbıtlar Hareketi ve Muvahhidler Hareketinin Doğuşu, 

İsmail Ceran’ın Merînîler Devleti gibi makalelerin yanı sıra Diyanet İslam Ansiklo-

pedisi’nden de çalışmamızla alakalı maddeler başvurduğumuz araştırmalar arasında 

yer almıştır.  

Bütün bu eserlerden başka burada adını anmadığımız başkaca çalışmadan da 

faydalanılmıştır. 

 

III. 13. Yüzyıl Başlarına Kadar Mağrib ve Endülüs 

Mağrib’in fethine Hz. Ömer zamanında Mısır’ın fethedilmesiyle başlanmıştır 

(19/640). Hz. Osman’ın öldürülmesi (35/656) sonucunda ortaya çıkan ve Hz. Ali za-

manında devam eden kaos döneminde duraklayan fetih hareketleri, Emevîler döne-
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minde hız kazanmıştır. Bu anlamda 19/640’tan başlayıp 88/707 yılına kadar süren dö-

nemde Arîş1, Fermâ2, Bâbilon3, İskenderiye4, Trablusgarb ve Kartaca5, Tunus ve Ce-

zayir gibi önemli merkezlerden Atlas Okyanusu’na kadar olan bölge fethedilmiştir. 

Böylece Sebte6 hariç Kuzey Afrika’nın tamamı Müslümanların eline geçmiştir. Ar-

dından da Endülüs’ün fethine başlanmıştır.7 

Emevî halifesi Velid b. Abdülmelik (86/705-96/715) zamanında Yahudiler 

Mağrib ve Ifrîkiyye valisi Musa b. Nusayr’ı Endülüs’e davet etmişlerdir. Ayrıca Musa 

b. Nusayr, Hıristiyanların Sebte kontu Julianus’un da yardım edeceğini8 bildirmesi 

üzerine halifenin onayını aldıktan sonra 91/711 yılında Tarîf b. Malik’i Endülüs’e gön-

dermiştir. Tarîf’in ganimetlerle dönmesinin ardından Musa, Tanca9 valisi Târık b. 

Ziyâd’ı yedi bin kişilik bir orduyla Endülüs’e göndermiştir. Müslümanların geldiğini 

haber alan Vizigot Kralı Rodrigo hemen ordusunu Müslümanlar üzerine sevk etmiştir. 

İki ordu Lekke Vadisi’nde karşılaşmış ve savaş Müslümanların galibiyetiyle sonuç-

lanmıştır.10 Bu galibiyetin ardından Endülüs’te hızlı bir ilerleme kaydeden Müslüman-

lar 92/712 yılında Kurtuba, Mâleka, Gırnâta, Mürsiye, Tuleytula, Karmûne, İşbiliye 

ve Mâride’yi bir yıl sonra da Tuleytula’yı almışlardır.11 Musa b. Nusayr’ın 94/714 

                     
1 Arîş: Filistin ile Mısır arasında bulunan bir şehirdir. Zekeriya b. Muhammed el-Kazvînî, Âsâru’l-bilâd 

ve ahbâru’l-‘ibâd, (Beyrut: Dâru Sâdır, ts.), 221.  
2 Fermâ: Mısır’ın kuzey sınırında bulunan deniz sahilinde bir şehirdir. Muahmmed b. Abdülmün’im el-

Himyerî, er-Ravdu’l-mi’târ fî haberi’l-aktâr, thk. İhsan Abbas, 2. Baskı, (Lübnan: Mektebet’ü-

Lübnân 1984), 439. 
3 Bâbilon: Bugünkü Mısır ve Fusât coğrafyaları için kullanılan ortak isimdir. Yâkut b. Abdullah el-

Hamevî Mu’cemu’l-buldân, (Beyrut: Dâru’s-Sâdır, 1977), 1: 370. 
4 İskenderiye: Akdeniz’in güneyinde, Nil Deltası’nın kuzeybatısında yer alan eski bir şehirdir. Ebû Ab-

dullah Muhammed b. Muhammed el-İdrîsî, Nüzhetü’l-müştâk fî ihtirâki’l-âfâk,(Kahire: Mektebetü’s-

Sekâfeti’d-Dîniyye, 2002), 324. 
5 Kartaca: Kuzeyden Tunus’a yaklaşık 16 km uzaklıkta bulunan, Akdeniz’e kıyısı olan eski bir Kuzey 

Afrika şehridir. Himyerî, Ravdu’l-mi’târ, 462. 
6 Sebte: Fas’ın 318 km kuzeyinde, Cezîretülhadrâ’nın yaklaşık 30 km güneyinde yer alan bir şehirdir. 

İdrîsî, Nüzhet, 246, 527.  
7 Ebu’l-Kâsım Abdurrahman b. Abdullah b. Abdülhakem, Fütûhu Mısr ve’l-Mağrib, thk. Abdülmümin 

Âmir, (Kahire: el-Hey’etü’l-Âmmetü li Kusûri’s-Sekâfe, ts.). 1: 246-252; Ebu’l-Abbas Ahmed b. Mu-

hammed b. İzârî el-Merrâküşî, el-Beyânu’l-muğrib fî ihtisâri ahbâri mülûki’l-Endelüs ve’l-Mağrib, 

(Tunus: Dâru’l-Ğarbi’l-İslâmî, 2013), 1: 66-75. Kuzey Afrika’nın fethi konusunda ayrıntılı bilgi için 

bk. Hüseyin Munis, Meâlimu târîhi’l-Mağrib ve’l-Endelüs, (Kahire: Dâru’r-Reşâd, 2000,), 58-63; 

Câsim el-Ubûdî, “Musa b. Nusayr”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Ya-

yınları, 2006), 31: 224-225. 
8 Julianus’un Müslümanlara yardımı konusunda ayrıntılı bilgi için bk. İsmail Hakkı Atçeken, “Septe 

(Ceuta) Kontu Julianus ve Endülüs’ün Fethinde Müslümanlara Yardımlarıyla İlgili Tartışmalar”, Sel-

çuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16/16 (Mayıs 2003): 29-51.   
9 Tanca: Sebte’ye yaklaşık 48 km uzaklıkta bulunan bir Kuzey Afrika şehridir. Hamevî, Mu’cem 4: 49. 
10 Ebû Cafer Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Târîhu’l-ümem ve’l-mülûk, (Lübnan: Beytü’l-Efkâri’d-

Devliyye, 2009), 1249; İbn İzârî, el-Beyânu’l-muğrib, 2: 10; Abdülmecid Na’nâ’î, Târîhu’d-dev-

leti’l-Emeviyye fi’l-Endelüs, (Beyrut: Dâru’n-Nehdati’l-Arabiyye, 1986), 54-55. 
11 Bu fetihler hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Hüseyin Munis, Fecrü’l-Endelüs, (Kahire: Dâru’r- Reşâd, 

2005), 74-93. 
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yılında Şam’a dönmesiyle Endülüs’te Emevî Devleti’nin kurulmasına kadar “yeni top-

raklara alışma süreci”12 anlamında Valiler Dönemi başlamıştır.13 

Endülüs Hişam b. Abdülmelik (105-126/724-743) dönemine kadar Ifrîkiyye 

valiliğine bağlı kalmıştır.14 Bu dönemde Endülüs valileri Kayrevan’dan atanmaktaydı. 

Daha önce İşbiliye olan başkent, el-Hürr b. Abdurrahman es-Sekafî’nin valiliği döne-

minde (97/716-100/719) Kurtuba’ya nakledilmiştir.15  Gerek Endülüs’teki Hıristiyan 

emîrlerin güçsüz oluşu gerekse de yöneticilerinin zalimane tutumlarından bıkan bölge 

halkının Müslümanları kurtarıcı olarak görmesi fetihleri kolaylaştırmıştır. Müslüman-

lar alınan yerlerde kontrolü tamamen sağladıktan sonra Endülüs’ün fethinin tamam-

lanması için kuzeye yönelmişlerdir. Kuzeydeki Sarakusta’yı fethettikten sonra Fransa 

sınırlarına dayanmışlardır. Müslümanlar seferlerine Fransa’da devam ederek el-Bürt 

Dağları’nı (Pireneler) aşmışlar, Galya, Tuluz (Toulouse), Lyon ve Bordo şehirlerini 

almışlardır. Ancak 114/732 senesinde Balâtü’ş-Şühedâ Savaşı’nda (Tours/Poitiers Sa-

vaşı) alınan ağır mağlubiyetle Müslümanların ilerlemesi durmuştur. Akabinde Müslü-

manlar arasında Arap-Berberî, Beledli-Suriyeli, Kayslı-Yemenli şeklinde baş gösteren 

kabile savaşları ve bu ortamdan yararlanarak ortaya çıkan Leon, Navarra, Barselona, 

Kastilya gibi Hıristiyan devletçiklerin, kaybedilen yerleri geri alma adına başlattıkları 

reconquista (istirdâd) hareketiyle pek çok kale Müslümanların elinden çıkmıştır.  

Abbasîler işbaşına geldiğinde (132/750) bölgede Emevîler dönemi bitmiştir; 

ancak 138/755-756 yılında Abdurrahman b. Muaviye, Endülüs’e ayak basmış ve En-

dülüs Emevî Devleti’ni kurmuştur.16  Böylece Endülüs’te yaklaşık 42 yıl süren Valiler 

Dönemi sona ermiş ve yeni bir dönem başlamıştır.  

Emevî Devleti 132/750 yılında Abbasî ailesinin gerçekleştirdiği bir darbe ile 

yıkılınca, Emevî hanedanına yönelik bir kıyım ve tasfiye hareketi başlamıştır. Bu kı-

yımdan kaçan Abdurrahman b. Muâviye önce Kuzey Afrika’ya, ardından da Endü-

lüs’e geçmiştir. 138/755 yılında Endülüs valisi Yusuf el-Fihrî’yi yenerek Kurtuba’ya 

                     
12 Mehmet Özdemir, Endülüs Müslümanları Siyasi Tarih, (Ankara: TDV Yayınları, 2016), 52-59. 
13 İbn İzârî, el-Beyânu’l-muğrib, 2: 10-22; Özdemir, Siyasi Tarih, 63-83. 
14 Muhammed Hamidullah, “Fethü’l-Endelüs fî hilâfeti seyyidinâ Osmân sene 27 li’l-hicre”, İstanbul 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi 7/1-2 (1978): 221-226. 
15 Şihâbüddin Ahmed b. Muhammed el-Makkârî et-Tilemsânî, Nefhu’t-tîb min ğusni’l-Endelüsi’r-ratîb, 

(Beyrut: Dâru Sâdır, 1968), 3: 14; Abdurrahman Ali el-Haccî, İslamî Fetihten Gırnâta’nın Düşüşüne 

Kadar Endülüs Tarihi, trc. Kadir Kınar, (İstanbul: İlk Harf Yayınevi, 2017), 271.  
16 Makkârî, Nefh, 3: 14-26. Valiler Dönemi hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Munis, Fecru’l-Endelüs, 

109-181; Haccî, Endülüs Tarihi, 172-281; Özdemir, Siyasi Tarih, 61-84. 
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girmiş ve Endülüs ahalisinin desteğiyle17, Abbasîlerden bağımsız olarak Endülüs 

Emevî Devleti’ni kurmuştur. Abdurrahman her ne kadar ailesi Abbasî zulmüne maruz 

kalsa da, Abbasî halifesi adına hutbe okutmuş ve “halife” yerine “emîr” unvanını al-

mıştır. Böylece Endülüs Emevî Devleti’nde “Emîrler Dönemi” başlamıştır.18 Abdur-

rahman Endülüs’teki iç çekişmelere son vererek Endülüs’te Emevî devletini kurmuş-

tur. Bu devlette de, I. Hişam’la (172-180/788-796) yükselişe geçilmiş, I. Hakem (180-

206/796-822) zamanında ihtilaflar yaşanmış, II. Abdurrahman (206-238/822-852) za-

manında sükûnet, güvenlik ve refah19 sağlanmıştır. Ancak II. Abdurrahman’ın ölü-

münden 299/912 yılına kadar Endülüs’te “el-Fitnetü’l-Kübrâ”  olarak anılan olaylar 

çıkmıştır. Bu olaylar neticesinde bazı topraklar kaybedilmiş ve Endülüs’te siyasî bü-

tünlük büyük ölçüde kaybedilmiştir. III. Abdurrahman (316-350/929-961) zamanında 

isyanlar bastırılmış, merkezî idare yeniden güçlenmiş, siyasî birlik kurulmuş ve En-

dülüs’ün kuzeyindeki topraklar geri alınmıştır. III. Abdurrahman’ın 316/929 yılında 

“halife” unvanını almasıyla “imâret” dönemi sona ermiş ve “hilâfet” dönemi başla-

mıştır. II. Hakem (350-366/961-976) döneminde de yükseliş devam etmiştir. Ancak 

onun ölümünden sonra henüz 12 yaşını doldurmamış oğlu tahta çıkarılmıştır. Âmirî 

ailesinden, Emevî sarayında hâciblik yapan Muhammed b. Ebû Âmir (el-Mansûr), ço-

cuk halifeyi yönlendirerek bu durumdan istifade etmeye çalışmıştır. Bu hanedan 366-

399/976-1008 yılları arasındaki 32 yıllık sürede merkezî idarede son derece etkili ol-

muştur.20 El-Mansûr’un yönetimi ele almasından ve kendisini veliaht tayin ettirmesin-

den son derece rahatsız olan Emevî hanedanı üyeleri bir saray darbesiyle halifeyi in-

dirmişler ve Amirî ailesini tasfiye etmişlerdir. Gerçekleştirilen darbe ile ikinci “el-

Fitnetü’l-Kübrâ” dönemi başlamıştır. Bu dönemde aile içerisindeki taht kavgalarıyla 

iyice zayıflayan devlet, 422/1031 yılında tamamen son bulmuştur. 21   

                     
17 Taberî, Târîh, 1505. 
18 Haccî, Endülüs Tarihi,  281; Özdemir, Siyasi Tarih, 90. 
19 Ebû Abdullah Lisânüddîn Muhammed b. Abdullah İbnü'l-Hatîb, A’mâlü’l-a’lâm fî men bûyia kable’l-

ihtilâm min mülûki’l-İslâm, thk. Seyyid Kesrevî Hasan, (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiye, 2003), 2: 

21; Muhammed Abdullah İnan, Devletü’l-İslâm fi’l-Endelüs, (1. Kısım),  (Kahire: Mektebetü’t-

Târîhî, 1997), 279.   
20 Ebu’l-Hasen İzzeddin Ali b. Esîr, el-Kâmil fi’t-târîh, (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1987), 7: 369; 

İbn İzârî, el-Beyânu’l-muğrib, 2: 250; Na’nâ’î, Târîhu’d-devleti’l-Emeviyye, 483; Reinhart Pieter 

Anne Dozy, el-Müslimûn fi’l-Endelüs, trc. Hasan Habeşî, (Kahire: el-Hey’e li’n-Neşriyye, 1995), 2: 

107; Mehmet Özdemir, “Mansûr, İbn Ebû Âmir”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (An-

kara: TDV Yayınları, 2003), 28: 7. 
21 Endülüs Emevî Devleti ile ilgili ayrıntılı bilgi için bk. İbn İzârî, el-Beyânu’l-muğrib, 2: 162-445; 

Na’nâ’î, Târîhu’d-devleti’l-Emeviyye, 132-552; Ziya Paşa, Endülüs Tarihi, (İstanbul: Selis Yayın-

ları, 2016), 65-189, Haccî, Endülüs Tarihi, 281-419, Özdemir, Siyasi Tarih, 85-164. 
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Âmirî hanedanının yönetimden uzaklaştırılması, hilâfetin ilgâ edilmesi ve En-

dülüs Emevî Devleti’nin yıkılmasıyla Endülüs’te otorite boşluğu oluşmuştur. Bu oto-

rite boşluğundan yararlanmak isteyen bazı nüfuzlu aileler, siyasîler askerler ve bürok-

ratlar, etkin oldukları yerlerde kendi bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Hemen her şe-

hirde müstakil, küçük küçük emîrliklerin meydana geldiği bu döneme “Mülûku’t-

Tavâif” denmektedir. Bu dönemin en bariz özelliği, genel anlamda “Endülüs’ün birli-

ğini muhafaza” düşüncesinin ortadan kalkmış ve her emîrin kendi geleceğini ülkenin 

geleceğine tercih etmesi olmuştur.22 Tavâif yöneticileri, rakip Müslüman emîrlerden 

gelen en ufak bir tehditte hemen Hıristiyan devletlerden yardım istemişlerdir. Yapılan 

yardımlar karşılığında Hıristiyan devletlere haraç ödemişler ve bazı kaleleri onlara 

teslim etmişlerdir. Haraçların yanı sıra emîrlerin, düşman emîrlere karşı gövde göste-

risi yapmak için şatafatlı saraylar inşa ettirerek aşırı harcamalar yapmaları da ekono-

miyi olumsuz yönde etkilemiştir. İhtiyaçları olan parayı temin etmek için ya vergileri 

artırmışlar ya da diğer Müslüman emîrlere saldırarak ganimet elde etme yoluna git-

mişlerdir. Tavâif emîrlerlerinin içine düştükleri ekonomik, siyasî ve askerî zaafiyet23 

Hıristiyan devletlerinin işini kolaylaştırmış ve Müslümanların topraklarını işgal için 

önemli bir fırsat bulmuşlardır. Bu işgaller neticesinde 478/1085’te Tuleytula başta ol-

mak üzere pek çok kale Hıristiyanların yönetimine geçmiştir.24 Tuleytula’nın düşmesi 

Mülûku’t-Tavâif emîrlerini Abbâdîler öncülüğünde Murâbıtlar Devleti25 lideri Yusuf 

                     
22 Özdemir, Siyasi Tarih, 170. 
23 Hıristiyan devletlerin amacı; doğrudan savaşmak yerine beyliklerin arasını açmak suretiyle onları 

etkisiz kılarak kaybedilen toprakları geri almaktır. Yıllık haracı almak için 1074’te Gırnâta’ya giden 

Kastilya kontu Sisnando’nun Zîrî emîrinin yüzüne karşı söylediği söz, Hıristiyan devletlerin gaye-

sini açıkça belli etmektedir: “Endülüs, daha önceleri Hıristiyanlarındı. Sonra Araplar galip geldi 

ve onları verimsiz Cıllîkiye (Galiçya) topraklarına sürdüler. Şu an ise Hıristiyanlar ellerinden alı-

nan toprakları geri almak istemektedirler. Bu da ancak uzunca bir süreç içerisinde sizi zayıflatarak 

gerçekleşecektir. Hiç savaşacak askeriniz ve malınız kalmadığında ülkeyi zahmetsiz bir şekilde geri 

alacaklardır.” Emîr Abdullah b. Bülukkîn b. Bâdîs b. Habbûs b. Zîrî, et-Tıbyân ani’l-hâdiseti’l-

kâine bi Devleti Benî Zîrî fî Gırnâta (Müzekkirâtü-Emîr Abdullah), nşr. Levi-Proçenkal, (Mısır: 

Dâru’l-Meârif, 1955), 73; Özdemir, Siyasi Tarih, 175. 
24 İbnü’l-Hatîb, A’mâlü’l-a’lâm, 2: 178-180; Muhammed Abdullah İnan, Devletü’l-İslâm fi’l-Endelüs 

el-asru’s-sânî: Düvelü’t-Tavâif münzü kıyamihâ hattâ el-fethi’l-Murâbıtî, (Kahire: Matbaatü’l-Me-

denî, 1997), 106-116; Mehmet Özdemir, “Mülûku’t-Tavâif”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklo-

pedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 2006), 31: 553-556. 
25  Murâbıtlar Devleti esas itibariyle, bölgedeki en geniş kabile olan Sanhâce’nin Lemtûne kolu tarafın-

dan Gana Bölgesi’yle Sicilmâse arasında kalan Sahrâ’da kurulmuştur. İklim şartları gereği, düşman-

lardan korunmak veya bir sembol olarak yüzlerini peçe (lisâm) ile kapattıklarından dolayı onlara 

“Mülessimûn” (yüzleri peçeliler) da denmiştir. IV. (IX.) yüzyılın ortalarında Sanhâce’ye mensup 

pek çok kabile İslâm’a girmiştir. Dinî bilgileri çok zayıf olduğundan 427/1036 yılında Sanhâce’nin 

Cüdâle kolunun reisi Yahyâ b. İbrahim hac dönüşü, Kayrevan’da eğitimini tamamlamış olan Abdul-

lah b. Yâsin adındaki âlimi, dini öğretmesi için kabilesine götürmüştür. Ancak Abdullah’ın irşâd 

faaliyetleri ve bazı dinî uygulamalar noktasında gösterdiği sert tutumu, onun Cüdâleliler tarafından 

kovulmasına sebep olmuştur. Abdullah da Lemtûne liderlerinden Yahya b. Ömer ve kardeşi Ebu 
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b. Taşfîn’den yardım istemeye yöneltmiştir. Yardım talebini kabul eden Yusuf b. Taş-

fîn, 479/1086’da Mağrib’ten Endülüs’e, Cezîretülhadrâ’ya geçmiştir. Yusuf’un geldi-

ğini haber alan Kastilya Kralı VI. Alfonso oluşturduğu haçlı ordusuyla onun karşısına 

çıkmıştır. İki ordu Zellâka denilen yerde karşılaşmış ve savaş Murâbıtların galibiye-

tiyle sonuçlanmıştır.26 Zellâka Savaşı’ndan sonra da Endülüs’te kaos devam etmiştir. 

Tüm bunlara Kastilya Krallığı’nın tekrar saldırılara başlaması da eklenince Endülüslü 

halk Yusuf b. Taşfîn’den yeniden yardım talep etmişlerdir. Emîrlerin artık Endülüs’ü 

koruyamayacağını düşünen Yusuf b. Taşfîn, Endülüs’ü hâkimiyeti altına almak iste-

miştir. Murâbıtların lideri, Ebû Bekir Turtuşî ve İmam Gazzâlî gibi fakihlerden, tâife 

emîrlerine karşı savaşmanın caiz olduğuna dair fetva alarak tekrar Endülüs’e geçmiş-

tir. Bu seferinde Yusuf,  Kurtuba, İşbiliye, Meriyye, Belensiye ve Tuleytula gibi şe-

hirlere hâkim olmuştur. 483/1090 yılına gelindiğinde Sarakusta Hûdîleri hariç Endü-

lüs’teki Müslüman emîrliklerine ait topraklar tamamen Murâbıtlar’ın hâkimiyetine 

girmiştir.27 Böylelikle Mülûku’t-Tavâif28 dönemi bitmiş ve Endülüs’te Murâbıtlar dö-

nemi başlamıştır. 

Yusuf b. Taşfîn’in ölümünden sonra (500/1106) Murâbıtların başına geçen Ali 

b. Yusuf, Endülüs’teki cihad faaliyetlerine devam etmiştir. 503/1109 ‘da Kastilya-

Leon kralı VI. Alfonso’nun ölümüyle çıkan taht kavgalarıyla krallığın güç kaybetmesi 

                     

Bekir’in de içinde bulunduğu yedi kişiyle Senegal Nehri üzerinde bir adada ribat kurmuşlardır. Kur-

dukları ribata nispetle Murâbıtûn adını almışlardır. Zamanla bu ribatta taraftar toplamışlar ve ken-

dilerine muhalefet eden putperest kabilelere savaş açmışlardır. 451/1059 yılında Abdullah’tan sonra 

başa geçen Ebu Bekir b. Ömer, Sahrâ’daki isyanları bastırıp Mağrib’e döndüğü esnada Murâbıtların 

bir diğer komutanı Yusuf b. Taşfîn’in gücünü görünce kendini yönetimden azletmiş ve yerini Yu-

suf’a bırakmıştır. Yusuf da 472/1080 yılına kadar pek çok beldeyi kontrol altına almıştır. 477/1084 

yılında Tuleytula’nın işgal edilmesinden sonra zor duruma düşen Endülüs’teki Müslümanların yar-

dım çağrılarına icâbet ederek Endülüs’e geçmiştir. İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, 8: 329, 330; Müellifi Meç-

hul, Kitâbu’l-huleli’l-mevşiyye fî zikri’l-ahbâri’l-Merrâkuşiyye, yay. Süheyl Zekkâr, Abdülkadir 

Zemmâme, (Fas: Dâru’r-Reşâdi’l-Hadîse, 1978), 19, 21, 25-26;  Ali İbn Ebî Zer’ el-Fâsî el-Enîsü’l-

mutrib bi ravdi’l-kırtâs fî ahbâri mülûki’l-Mağrib ve tarihu medîneti Fâs, (Rabât: Dâru’l-Mansûr, 

1972), 121-125, 128; Özdemir, Siyasi Tarih, 185-186; Adnan Adıgüzel, “Abdullah b. Yâsin ve 

Murâbıtlar Hareketi”, İslâmî İlimler Dergisi 7/13 (2012): 49-67; İsmail Yiğit, “Murâbıtlar”, Türkiye 

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 2006), 31: 152-155. Murâbıtların do-

ğuşu hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Adıgüzel, “Abdullah b. Yâsin ve Murâbıtlar Hareketi”, 49-67. 
26 Ebû Abdullah Lisânüddîn Muhammed b. Abdullah İbnü'l-Hatîb, el-İhâta fî ahbâri Gırnâta, (Cezayir: 

Dâru’l-Emel, 2009), 5: 444; Abdurrahman b. Muhammed b. Haldun, Kitâbu’l-iber ve dîvânü’l-müb-

tede’ ve’l-haber fî eyyâmi’l-Arab ve’l-Acem ve’l-Berber ve men âsarahum min zevi’s-sultâni’l-ek-

ber, (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 2000), 7: 248; İnan, Düvelü’t-Tavâif,  320-322.   
27 İbnü’l-Hatîb, el-İhâta, 5: 451-452; İbn Haldun, el-İber, 7: 249-250; İnan, Düvelü’t-Tavâif,  334-337; 

Yusuf Eşbâh, Târîhu’l-Endelüs fî ahdi’l-Murâbıtîn ve’l-Muvahhidîn, trc. Muhammed Abdullah 

İnan, (Kahire: Mektebetü’l-Hancî, 2002), 1: 94-107; Dozy, el-Müslimûn, 3: 139-150; Mehmet Öz-

demir, “Yusuf b. Taşfîn”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 

2013), 44: 30-32. 
28 Mülûku’t-Tavâif dönemi hakkında ayrıntılı bilgi için bk. İnan, Düvelü’t-Tavâif; Mehmet Özdemir, 

Siyasi Tarih, 168-192. 
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Murâbıtların fetih hareketleri açısından lehine olmuştur. Bu anlamda Uklîş (Ucles), 

Uşbûne (Lizbon), Veşka, Talbîre ve Mecrîd (Madrid) gibi şehirler yeniden fethedil-

miştir.29 Ancak bu durum uzun sürmemiştir. Hıristiyan krallıklar durumlarını düzelt-

miş ve devletlerini Müslüman topraklara doğru genişletmeye başlamıştır. 516/1122’ye 

kadar Sarakusta, Tutîle (Tudela), Kal’atu-Eyyûb (Calatayud) başta olmak üzere pek 

çok şehri işgal etmişlerdir.30 Murâbıtların Endülüs’te aldığı peş peşe yenilgiler, 

Murâbıt askerlerinin halka kötü davranması, Hıristiyan devletlerin Murâbıtların içiş-

lerine karışması gibi sebeplerden ötürü devlet iyice zayıflamıştır.31 Tüm bunlara 

510/1116 yılında şekillenmeye başlayan muhalif Muvahhidûn32 hareketinin güçlenip 

M. 1130’ların sonlarından itibaren Murâbıtları günden güne geriletmeye başlamıştır.33 

Muvahhidler, 534-540/1139-1145 yılları arasında Murâbıtlara ait Tilemsân, Fas, 

                     
29 İbn İzâri, el-Beyânu’l-muğrib, 3: 39-43; Haccî, Endülüs Tarihi, 559-560; Özdemir, Siyasi Tarih, 198. 
30 Muhammed Abdullah İnan, Devletü’l-İslâm fî’l-Endelüs-el-asru’s-sâlis – asru’l-Murâbıtîn ve’l-Mu-

vahhidîn fî’l-Mağrib ve’l-Endelüs (1. Kısım), (Kahire: Mektebetü’l-Hancî, 1990), 86-87, 131; Öz-

demir, Siyasi Tarih, 199. 
31 İbrahim Harekât, el-Mağrib abre’t-târîh, (Dâru’l-Beydâ: Dâru’r-Reşâdi’l-Hadîse, 2000), 1: 170; Öz-

demir, Siyasi Tarih, 200-201.  
32 Muvahhidlerin kurucusu olan Muhammed İbn Tûmert, Sûsu’l-Aksâ’daki Berberî Müsâmide kabile-

sinin Herğa koluna mensuptur. 500/1106-1007 yılında ilim tahsil etmek için Kurtuba, Mehdiyye, 

İskenderiyye, Bağdat ve Mekke’ye gitmiştir. İbn Tûmert’in bu yolculuğu Muvahhidûn hareketinin 

fikrî temelini tesis etmiştir. Zira onun “emir bi’l-ma’rûf nehiy ani’l-münker ve ıslahat anlayışı, 

Gazzâlî, Şia ve Es’arîliğe ait fikirleri terkip etmesi hareketin en önemli özelliği olarak ortaya çık-

mıştır.” (Adnan Adıgüzel, Mağrib Medeniyetinin Zirvesi Muvahhidler: Kuruluş Dönemi, (Ankara: 

Araştırma Yayınları, 2011), 79; Adnan Adıgüzel, “Muvahhidler Hareketinin Doğuşu”, EKEV Aka-

demi Dergisi 16/51 (2012): 115-132.)    İbn Tûmert 510/1116’dan itibaren tahsil ettiği ilimleri yay-

maya başlamış, Murâbıtların dinî yaşantısındaki yanlış kabul ettiği uygulamalarını ağır bir şekilde 

eleştirmiştir. İlk başlarda sözlü olarak başlayan bu muhalif hareket, İbn Tûmert’in 515/1121 yılında 

taraftarlarından mehdi olarak biat almasıyla silahlı mücadeleye dönüşmüştür. Murâbıtlara karşı 

524/1130 yılında yapılan Buheyra Savaşı’ndan sonra İbn Tûmert’in ölüp de Abdülmümin b. Ali’ye 

biat edilmesiyle Murâbıtlara karşı girişilen silahlı mücadele daha da yoğunlaşmıştır. Murâbıtların 

Mağrib’teki varlığına son verilmesinin etkileri Endülüs’te de hissedilmiştir. İber Yarımadası’nın he-

men her şehrinde isyanlar baş göstermiş, bölgede yeni bir kargaşa ortamı doğmuştur. Bu kargaşada 

Endülüs’teki Müslümanların bir kısmı bağımsız olarak hareket ederken diğer kısmı ise Muvahhid-

lerle ittifak kurma veya onların hâkimiyetine girme yoluna gitmişlerdir. Buna rağmen Muvahhidler, 

Endülüs’te rahat bir şekilde hâkimiyet kuramamışlardır. Çünkü bölgedeki Hıristiyan devletler 

533/1138 yılına kadar Elmeriyye, Turtûş, Kurtuba, İşbiliye, Karmûne ve Ceyyân gibi şehirleri işgal 

etmişlerdir. Bölgede yaşananlar üzerine Endülüs’teki Müslümanlar, Mağrib’te giderek güçlenen 

Muvahhidlerden yardım istemek zorunda kalmışlardır. Muvahhidî halife Abdülmümin b. Ali, gelen 

davet çağrısı üzerine Endülüs’e otuz bin asker ve bir donanma göndermiştir (539/1144). Bk. Abdül-

vahid el-Merrâkuşî, el-Mu’cib fî telhîsi ahbâri’l-Mağrib, thk. Mahmud Said el-Aryân, (Kahire: el-

Meclisü’l-A’lâ li’ş-Şuûni’l-İslâmiyye, 1963), 245-264; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, 9: 195-201; Eşbâh, 

Târîhu’l-Endelüs, 1: 197-198; İnan, Asr’u-l-Murâbıtîn, 158-164, 167-170; Muhammed İmamüddin, 

Endülüs Siyasi Tarihi, trc. Yusuf Yazar, (Ankara: Rehber Yayınları, 1990), 310-311; Lütfü Şeyban, 

Reqonquista, Endülüs’te Müslüman-Hıristiyan İlişkileri, 3. Baskı, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2016), 

224. 
33 İnan, Asru’l-Murâbıtîn, 254-268; Eşbâh, Târîhu’l-Endelüs,  211-212. Murâbıtlar Devleti hakkında 

ayrıntılı bilgi için bk. İnan, Asru’l-Murâbıtîn; Eşbâh, Târîhu’l-Endelüs, 1: 67-82, 195-247; Harekât, 

Mağrib abre’t-târîh, 1: 151-171.  
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Miknâse34 ve Selâ35 gibi büyük şehirleri, 541/1147’da başkent Merrâkeş’i alarak 

Murâbıtların Mağrib’teki varlığına son vermiştir.36  

Muvahhidler İber Yarımadası’na geçmelerinden itibaren bölgeyi kontrol altına 

alma çalışmalarına başlamışlardır. Fakat bu hemen olmamıştır. Muvahhidî halife Ali 

b. Taşfîn’in 539/1144’te öldürülmesinden 552/1158’de Elmeriyye’nin Hıristiyanların 

elinden geri alınmasına kadar geçen yaklaşık on dört yıllık süre, İber Yarımadası’nda 

“Mülûku’t-Tavâif’ten sonraki ikinci duraklama dönemi” yaşanmıştır.37  

Muvahhidler Endülüs’e geçtiklerinde bölgedeki Müslüman idarecilerle işbir-

liği yapma yoluna gitmiştir. Ancak zamanla, taraflar arasında anlaşma sağlanamayınca 

Muvahhidler, işgalci konumda olan ve bölgede ağır tahribatlar yapan Hıristiyanların 

yanı sıra, Benî Gâniye, Benî Hamuşk ve Benî Merdenîş gibi Müslümanlarla da müca-

dele etmek zorunda kalmıştır.38  

Muvahhidler Endülüs’e geçince burada hemen hâkimiyet alanlarını genişlet-

meye başlamışlardır. Bu anlamda, 539/1144’te bir yandan Fas’ı kuşatma altında tutar-

ken, diğer yandan da Şerîş’i, yine 540/1145’te Merrâkeş’i muhasara ederken de Cebe-

litârık, Leble, Mirtele, Şilb ve Bâce’yi, bir yıl sonra da İşbiliye’yi almıştır. Bunlara 

Murâbıt yönetiminden bıkan halkın yardımıyla Mâleka ve Elmeriyye da eklenmiştir 

(552/1258).39 Aynı yıl Kastilya-Leon Krallığı’nın Kastilya ve Leon şeklinde ayrıl-

ması, bu yeni krallıkların her birisinin, kendi aralarındaki ihtilaflar nedeniyle Muvah-

hidlere yakınlaşmaya çalışması, diğer Hıristiyan devletlerdeki iç karışıklıklar ve bu 

karışıklıklar neticesinde sürgün edilen soyluların Müslümanlara destek vermesi Mu-

vahhidlerin Endülüs’teki ilerlemesini kolaylaştırmıştır.40 

Bu sırada, daha önce ittifak kurdukları Benî Merdenîş ve Benî Hamuşk aileleri 

                     
34 Miknâse: Merrâkeş’in yaklaşık 600 km doğusunda yer alan bir şehirdir. Hamevî, Mu’cem, 5: 210. 
35 Selâ: Mağrib-i Aksâ’da, Sudan’ın kuzeyinde yer alan bir şehirdir. Hamevî, Mu’cem, 3: 262. 
36 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, 9: 202-205; İbn İzârî, el-Beyânu’l-muğrib, 3: 100-106; İbn Haldun, el-İber, 6: 

306-310; İnan, Asr’u-l-Murâbıtîn, 251-263; Adıgüzel, Mağrib Medeniyetinin Zirvesi Muvahhidler: 

Kuruluş Dönemi, 143-162. 
37 Abdülfettâh Mukallid el-Guneymî, Mevsû’atü târîhi’l-Mağribi’l-Arabî, (Kahire: Mektebetü Medbûlî, 

1414/1994), 3: 207; Adıgüzel, Mağrib Medeniyetinin Zirvesi Muvahhidler: Kuruluş Dönemi, 188-

189. Ayrıca Guneymî, Elmeriyye’nin Hıristiyanlardan alınmasıyla son bulan ve Endülüs’ün 

Murâbıtlardan Muvahhidlere geçtiği bu dönemi “fetretü’l-intikâl” olarak da nitelemiştir. Guneymî, 

Mevsû’a, 209. 
38 Adıgüzel, Mağrib Medeniyetinin Zirvesi Muvahhidler: Kuruluş Dönemi, 189. 
39 Eşbâh, Târîhu’l-Endelüs, 1: 231-232; Adıgüzel, Mağrib Medeniyetinin Zirvesi Muvahhidler: Kuruluş 

Dönemi, 195-201. 
40 Özdemir, Siyasi Tarih, 216. 
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Muvahhidlere karşı birtakım mücadelelere başlamıştır. Bu mücadele esnasında Mu-

vahhidlere karşı Hıristiyanlarla işbirliği yapmışlardır.41 Ancak Muvahhidler, 

557/1162’ye kadar bu aileleri durdurmuş ve ellerinde bulunan Belensiye, Kurtuba, 

Gırnâta gibi şehirleri almıştır.42 Abdülmümin’in 558/1163’teki ölümünden sonra ye-

rine geçen Ebu Yakub Yusuf, Endülüs’teki karışıklıktan yararlanmak istemiş ve 

567/1172’ye kadar Balear Adaları (el-Cüzürü’ş-Şarkiyye) dışındaki yerlere hâkim ol-

muştur.43 Onun oğlu Yakub el-Mansûr, 591/1195 yılında Kastilya Krallığı’na karşı 

Erek Savaşı’nda elde ettiği mutlak zafer ile de hâkimiyetini sağlamlaştırmıştır.44 An-

cak bir süre sonra Muvahhidler, içeride Benî Gâniye isyanı ile uğraşırken, dışarıda da 

586/1190’da yapılan barış antlaşmasının süresinin dolduğunu öne sürerek bu durum-

dan faydalanmak isteyen Kastilya Krallığı’yla meşgul olmak zorunda kalmıştır. Kas-

tilya, Muvahhidlere ait topraklara saldırmış ve yeni bir savaşa sebep olmuştur. Bu an-

lamda, Muvahhidlerle Papalığın da desteğini alan Kastilya Krallığı öncülüğündeki 

haçlılar arasında 609/1212 yılında meydana gelen İkâb Savaşı’nda Hıristiyanlar mut-

lak bir galibiyet elde etmiş ve bu sonuç Muvahhidler için adeta sonun başlangıcı ol-

muştur.45 İkâb’tan sonra Muvahhidlerde kısa aralıklarla çok sayıda hükümdarın tahta 

çıkmasından kaynaklanan bir istikrarsızlık baş göstermiştir.46  Bunun neticesinde de 

isyanlar artmıştır.  Muvahhidlerin, topraklarında yükselen tansiyonu düşürememesi ve 

kontrolü sağlayamamasından dolayı isyanlar genişlemiş, bu isyanlar neticesinde yeni 

devletler ortaya çıkmıştır. Bu anlamda, Mağribü’l-Ednâ’da (Tunus ve çevresi) 

Hafsîler, Mağribü’l-Evsat’ta (Cezayir ve çevresi) Zeyyânîler, Mağribü’l-Aksâ’da ( 

Fas ve Moritanya çevresi) Merînîler devletleri ortaya çıkmıştır.47 

  

                     
41 Bu ailelerin Muvahhidlere karşı Hıristiyanlarla olan ilişkileri için bk. Şeyban, Reqonquista, 226-

233. 
42 Özdemir, Siyasi Tarih, 216. 
43 Özdemir, Siyasi Tarih, 219. 
44 Muhammed Abdullah İnan, Devletü’l-İslâm fî’l-Endelüs-el-asru’s-sâlis – asru’l-Murâbıtîn ve’l-Mu-

vahhidîn fî’l-Mağrib ve’l-Endelüs (2. Kısım), (Kahire: Mektebetü’l-Hancî, 1990), 202. 
45 İnan, Asru’l-Muvahhidîn, 310-313. 
46 Mehmet Özdemir, “Muvahhidler”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Ya-

yınları, 2006), 31: 410-412. 
47 Haccî, Endülüs Tarihi, 611. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

MERİNÎLER DEVLETİ İLE GIRNÂTA BENÎ AHMER DEVLETİ 

SİYASİ TARİHİ 

 

 1.1. MERÎNÎLER DEVLETİ 

1.1.1. Kuruluş Dönemi 

Merînîler, Berberî Zenâte kabilesinin bir koludur. Onlar, Zenâte kabilelerinin 

en kalabalık, savaş konusunda maharetli ve kurdukları devletleri en uzun yaşayan ka-

biledir.48 Merînîler, Tunus ile Sahra arasında geniş bir coğrafyada göçebe hayatı ya-

şamışlar, hiçbir devletin tahakkümü altında kalmamış ve kimseye vergi vermemişler-

dir. Ticaret ve ziraattan anlamayan bu kabileler, geçimlerini avcılık, baskın, yağma ve 

soygunculuktan temin etmişlerdir. Hemen hemen bütün malları atlar ve develerden 

ibarettir.49 Bu yaşam tarzı onlara savaş noktasında büyük bir maharet, avantaj ve tec-

rübe kazandırmıştır. 

Merînîler, liderleri Mahyû döneminde özellikle askerî alanda daha aktif olmuş-

lardır. Bu arada Muvahhidlerle anlaşıp onlara biat ederek yeniden, Sahra'dan Kuzey 

Afrika bölgesine yerleşmeye başlamışlardır. Mahyû’nun oğlu Abdülhak döneminde 

ise Mağribü’l-Aksâ’ya yönelmişlerdir. Mağrib’in diğer kısımlarında yaşayan, kendi-

leri gibi göçebe hayatı süren akrabalarına bölgenin verimli, sulak ve güvenli olduğunu 

bildiren haberler göndererek onları davet etmişlerdir. Bu davetten sonra Mağrib’in 

farklı yerlerinde yaşayan Merînî kabileleri “çekirge sürüsü gibi”50 bölgeye gelmeye 

başlamışlar ve 610/1213 yılında tamamen yerleşmişlerdir.51 

Anlaşılan o ki; Merînîlerin bölgede hızla güçlenmesinin başlıca sebebi, Mu-

vahhidlerin 609/1212 yılında aldıkları İkâb hezimetidir. Zira bu savaştan sonra Mu-

vahhidlerin askerî gücü zayıflamış ve merkezî otoritesi sarsılmıştır. Devlet, himayesi 

                     
48 Ali İbn Ebî Zer’ el-Fâsî, ez-Zehîretü’s-seniyye fi’t-târîhi’d-Devleti’l-Merîniyye, (Rabat: Dâru’l-

Mansûr, 1972), 13; Abdurrahman b. Muhammed b. Haldun, Kitâbu’l-iber ve dîvânü’l-mübtede’ ve’l-

haber fî eyyâmi’l-Arab ve’l-acem ve’l-Berber ve men âsarahum min zevi’s-sultâni’l-ekber, (Beyrut: 

Dâru’l-Fikr, 2000), 7: 79. 
49 İbn Ebî Zer’, ez-Zehîre, 25; İsmail Yiğit, Endülüs ve Kuzey Afrika Devletleri, (İstanbul: Kayıhan 

Yayınları, 2017), 155. 
50 İbn Ebî Zer’, ez-Zehîre, 26. 
51 İbn Ebî Zer’, ez-Zehîre, 25-26; Yiğit, Endülüs ve Kuzey Afrika Devletleri, 158. 
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altındaki bölgeleri koruyamaz hale gelmiştir. İkâb Savaşı’ndan bir yıl sonra ölen Mu-

vahhidî lider Nâsır Lidînillah’ın ardından henüz bulûğa ermemiş olan oğlu Yusuf el-

Mustansır Billâh tahta geçince yönetimi ele alan akrabalarının, devleti içinde bulun-

duğu sıkıntılardan kurtarmaya çalışmak yerine birbirleriyle uğraşmaları,52 iktidar kad-

rosundaki bu mücadele sebebiyle yönetimin sık sık el değiştirmesiyle ülkedeki istikrar 

bozulmuştur.53 Muvahhidlerin içine düştüğü bu hal, anarşi ve kaosun artmasına sebep 

olmuştur. Oluşan anarşi ortamı da muhaliflerin, özellikle de Merînîlerin güçlenmesine 

ve nüfuz alanlarının genişlemesine fırsat vermiştir. 

Merînîler Mağribü’l-Aksâ’ya geldikleri andan itibaren bölgeyi etkileri altına 

almaya çalışmışlardır. Öncelikle yıkılmak üzere olan Muvahhidlerle değil, siyasî is-

tikrarsızlıktan faydalanmaya çalışan Arap kabileleriyle mücadele etmişlerdir. Böylece 

bölge halkı nazarında kurtarıcı rolü üstlenmişlerdir.54 Merînîlerin giderek güçlenme-

sinden korkan Muvahhidî sultan Yusuf el-Mustansır, sayılarının azlığı ve ordularının 

zayıflığını öne sürerek Merînîleri küçümseyen devlet ricalinin yönlendirmesiyle, 

Merînîlerle bir savaşa girmiş ve ağır bir mağlubiyet almıştır.55  Savaştan sonra da iler-

leyip Tâzâ56 bölgesini ele geçirmişlerdir. Bu savaştan sonra Merînîler bölgede hızla 

yayılıp güçlenirken Muvahhidlerin içindeki yönetim mücadelesi de devleti günden 

güne zayıflatmıştır.57 Bu da devletin çöküşe giden sürecini hızlandırmıştır.  

Mağrib 616-617/1219-1220 yıllarında kabile çatışmalarına sahne olmuştur. Bu 

çatışmalardan dolayı Muvahhidler Devleti’nin sınırları içerisindeki düzen ve güvenlik 

kaybolmuştur. Muvahhidler büyük şehirlerin dışında kalan yerlerdeki otoritesini kay-

betmiştir. Devlet ricali ise işret meclislerine dalıp devlet işlerini ihmal etmişlerdir. 

Muvahhidlerin içerisine düştüğü durumu gören Ebû Saîd Osman, Merînî ileri gelen-

lerini toplamıştır. Yapılan toplantıda Muvahhidlerin idare ve güvenlik konusunda üst-

lerine düşeni yapmadıklarını, artık onlara itaatten ayrılmanın gerekli olduğunu, dinî 

                     
52 İbn Ebî Zer’, ez-Zehîre, 24. 
53 İbn Ebî Zer’, ez-Zehîre, 29. 
54 Yiğit, Endülüs ve Kuzey Afrika Devletleri, 158; İsmail Ceran, “Merînîler”, Türkiye Diyanet Vakfı 

İslam Ansiklopedisi, (Ankara: TDV Yayınları, 2004), 29: 192-198.  
55 İbn Ebî Zer’, ez-Zehîre, 28, 32;  İbn Haldun, el-İber, 7: 224-225; Ebu’l-Abbas Ahmed b. Hâlid en-

Nâsırî (Selâvî), el- İstiksâ li ahbâri düveli’l-Mağribi’l-Aksâ, (Dâru’l-Beydâ: Dâru’l-Kitâb, 1955), 3: 

5-6. 
56 Tâzâ: Fas’ın yaklaşık 450 km doğusunda bulunan şehirdir. Muahmmed b. Abdülmün’im el-Himyerî, 

er-Ravdu’l-mi’târ fî haberi’l-aktâr, thk. İhsan Abbas, 2. Baskı, (Lübnan: Mektebetü-Lübnân, 1984), 

128. 
57 İbn Ebî Zer’, ez-Zehîre, 28-29. 
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ve dünyevî işleri kendilerinin üstlenmesinin elzem olduğunu anlatmıştır. Merînî ön-

derleri de Ebû Saîd Osman b. Abdülhak’a biat etmiş ve böylece Merînîler Devleti ku-

rulmuştur (617/1220).58       

Ebû Saîd Osman, devleti kurduktan sonra Mağribü’l-Aksâ’da Muvahhidlerin 

kontrolünden çıkmış olan kabilelerin üzerine yürümüştür. Gönüllü olarak itaatine gi-

ren kabilelere, koruma ve yol güvenliği sağlama karşılığında vergiye bağlamıştır. 

Karşı gelen kabileleri ise zor kullanarak tahakkümü altına almıştır. Ele geçirdiği yer-

lere idareci ve muhafızlar tayin etmiştir. Ebû Saîd Osman bununla da yetinmemiş, 

625/1228 yılına kadar Fas, Miknâse, Tâz, Kasru-Ketâme59 ve Fâzâz60 gibi büyük şe-

hirleri de almıştır. Bu beldelere koruma, yol güvenliğini tesis etme, yağma ve baskın-

lara karşı koruma mukabilinde yıllık vergiler koymuştur.61 Böylece Merînîler, Mağ-

rib’teki Melviye Vadisi62 ile Ribâtu’l-Feth arasında yer alan tüm kabileleri itaat altına 

almıştır.63  

Merînîler, kendilerinden önceki Murâbıtlar ve Muvahhidlerin aksine halk üze-

rinde mezhep taassubu gütmemişlerdir. Genel olarak, itikatta Ehl-i Sünnet ve amelde 

Mâlikî olan halka, inançlarının ve mezheplerinin gereğini yapma hususunda geniş bir 

özgürlük tanımışlardır. Devlet stratejilerini ağırlıklı olarak, idaresinde bulunan insan-

ların güvenliğini temin etme ve istikrarı sağlama yönünde belirlemişlerdir. Bu da özel-

likle Muvahhid karşıtı olan tabakanın Merînîlere katılımını kolaylaştırmış ve bölge-

deki Merînî nüfuzunu hızlandırmıştır.64   

Muhammed b. Abdülhak döneminde Merînîler, bölgedeki güçlerini iyice artır-

mış ve Muvahhidler için büyük bir tehdit unsuru haline gelmişlerdir. Bundan dolayı 

Muvahhidî devlet ricali Merînîleri engellemek adına pek çok askerî müdahalelere gi-

                     
58 İbn Ebî Zer’, ez-Zehîre, 35-36; Yiğit, Endülüs ve Kuzey Afrika Devletleri, 160. 
59 Kasru Ketâme: el-Kasru’l-Kebîr olarak da bilinen, Mağribü’l-Aksâ’da yer alan ve Atlas Okyanusu’na 

36,  Akdeniz’e 90 km uzaklıkta bulunan bir şehirdir. Ebû Abdullah Lisânüddîn Muhammed b. Ab-

dullah İbnü'l-Hatîb, el-Lemhatü’l-bedriyye fi’d-Devleti’n-Nasriyye, thk. Muhammed Mesud Cibrân, 

(Trablusgarp: Dâru’l-medâri’l-islâmî, 2009), 82’deki 112. dipnot. 
60 Fâzâz: Miknâse’nin güneyinde yer alan ve pek çok göçebe Berberî kabilesinin yaşadığı dağlık bir 

bölgedir. Himyerî, Ravdu’l-mi’târ, 435. 
61 İbn Ebî Zer’, ez-Zehîre, 36-37; İbn Haldun, el-İber, 7: 226; Nâsırî; İstiksâ, 3: 9-10; Muhammed İsa 

el-Harîrî; Târîhu’l-Mağribi’l-İslâmî ve’l-Endelüsfi’l-asri’l-Merînî, (Kuveyt: Dâru’l-Kalem, 1987), 

14; Yiğit, Endülüs ve Kuzey Afrika Devletleri, 160. 
62  Melviye Vadisi: Bugünkü Fas Krallığı’nın kuzeydoğusunda yer alan ve başkent Rabat’a yaklaşık 

306 km. uzaklıkta olan bir vadidir.  
63  İbn Ebî Zer’, ez-Zehîre, 37; İbn Haldun, el-İber, 7: 226; Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 14. 
64 Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 13. 
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rişmiştir. 638/1240 yılında başlayan mücadelelerde Merînîler üstün gelen taraf olmuş-

tur. Aynı yıl Muvahhidleri ağır bir yenilgiye uğratmışlardır. Merînîler elde ettikleri 

zaferlerle bölgedeki kabilelerin pek çoğunu kontrol altına alarak güçlerine güç katmış-

lardır.65 Bu durum Muvahhidlerin halifesi Ebu’l-Hasan Ali es-Saîd’i (640-648/1242-

1248), Merînîlerle sulh yapmaya mecbur bırakmıştır.66  

Muvahhidlerle Merînîler arasında sağlanan sulh ortamı çok uzun sürmemiştir. 

Çünkü Merînîlerin güç ve nüfuzlarını her geçen gün artırmaları Muvahhidî halifeyi 

büyük bir adım atmaya itmiştir. O, 642/1244 yılında 20.000 kişilik bir ordu hazırlaya-

rak Merînîlerin üzerine yürümüştür. Yapılan savaşta Muvahhidler büyük bir galibiyet 

elde etmişlerdir. Merînîler savaş esnasında liderleri Muhammed’i yitirmişlerdir. Ar-

dından Merînî ileri gelenleri Ebû Bekir’e biat etmişlerdir.67 O da, yönetiminin ikinci 

yılında Muvahhidlere ait Miknâse şehrini Hafsîler adına ele geçirmiştir.68      

Miknâse’nin kaybedilmesi Muvahhidleri harekete geçirmiştir. Halife, hemen 

Muvahhid devlet adamlarıyla bir toplantı düzenlemiştir. Toplantıda Hafsîlerin 

Ifrîkiyye’yi ele geçirdiklerini, Abdülvâdîlerin Tilemsân ve Mağribü’l-Evsat’ı zapt 

ederek Hafsîler adına faaliyetlerde bulunduklarını, yine, Hafsîleri, başkentleri 

Merrâkeş’i almaya teşvik ettiklerini söylemiştir. Aynı şekilde, Benî Hûd’un Endü-

lüs’ün bir kısmını koparıp insanları Abbâsî hilafetine biat etmeye çağırdıklarını, En-

dülüs’ün diğer tarafını tahakkümü altına alan Benî Ahmer’in Hafsîler adına davette 

bulunduklarını açıklamıştır. Ayrıca Merînîlerin, Mağrib’in sınır kısımlarını ele geçi-

rerek kendilerini tehdit ettiğini, buna bir önlem almazlarsa sonlarının geleceğini beyan 

etmiştir. Muvahhidler, bu toplantının sonucunda ilk önce Merînîler, Abdülvâdîler, son 

olarak da Hafsîler ile savaşarak başta Miknâse olmak üzere kaybedilen yerlerin geri 

alınması yönünde karar alınmıştır.69  

Muvahhid halifesi Ebu’l-Hasan Ali, büyük bir orduyla Miknâse’ye doğru yö-

nelmiştir. Üzerine gelen orduyla baş edemeyeceğini gören Merînî emîri Ebû Yahya, 

                     
65 Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 16; Yiğit, Endülüs ve Kuzey Afrika Devletleri, 161. 
66 Ebu’l-Abbas Ahmed b. Muhammed b. İzârî el-Merrâküşî, el-Beyânu’l-muğrib fî ihtisâri ahbâri 

mülûki’l-Endelüs ve’l-Mağrib, (Tunus: Dâru’l-Garbi’l-İslâmî, 2013), 3: 488. 
67 İbn Ebî Zer’, ez-Zehîre, 63; İbn Haldun, el-İber, 7: 227; Yiğit, Endülüs ve Kuzey Afrika Devletleri, 

161. 
68 İbn Haldun, el-İber, 7: 228; Yiğit, Endülüs ve Kuzey Afrika Devletleri,161. 
69 İbn Haldun, el-İber, 7: 229; Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 20; Nâsırî, İstiksâ, 3: 12; Yiğit, Endülüs ve 

Kuzey Afrika Devletleri, 161. 
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hemen Miknâse’yi boşaltıp ordusuyla birlikte önce Fas’a, oradan da Tâzâ’ya çekilmiş-

tir. Muvahhidler şehri ele geçirmiş ve Merînîlerin peşine düşmüştür. Daha fazla kaça-

mayacağını anlayan Ebû Yahya, Muvahhid halifesine bağlılığını bildirmiş ve ona de-

ğerli hediyeler göndermiştir. Ebu’l-Hasan Ali ise 500 Merînî askerinin emrine veril-

mesi karşılığında biati kabul etmiştir. Aynı şeklde Abdülvâdîleri de itaati altına almak 

isteyen Muvahhidî halife, onlarla bir mücadeleye girmiş ve ağır bir yenilgi almıştır. 

(646/1248).70  

Fas’ı Muvahhidlerden geri almak isteyen Ebû Yahya, 646/1248 yılında şehri 

kuşatma altına almış ve şehir halkından teslim olmalarını istemiştir. Şiddeti giderek 

artan kuşatmaya dayanamayacağını gören Fas ahalisi, aralarında büyük âlim Ebû Mu-

hammed el-Kaştali’nin de bulunduğu bir heyetle Merînî emirine gelerek ona biat et-

mişlerdir. Ebû Yahya da Faslıların biatini kabul ederek onlara çok iyi davranmıştır. 

Ebû Yahya şehirde yeniden imar faaliyetlerini başlatmış, yol güvenliğini temin etmiş 

ve piyasaya ucuzluk gelmesini sağlamıştır.71 Onun bu davranışı çevre kabilelerin ilgi-

sini çekmiştir. Nitekim aynı yıl içerisinde pek çok kabile Ebû Yahya’ya biat etmişler-

dir. 

Merînî Sultanı Ebû Yahya, 649/1251 yılında Muvahhidlerin merkezine doğru 

daha yakın yerler olan Selâ ve Ribâtu’l-Feth şehirlerine sefer düzenlemiş ve aynı yıl 

içinde bu şehirleri Merînî topraklarına dâhil etmiştir. 653/1255 yılında da ekonomik, 

ticarî ve stratejik öneme sahip Der’a72 şehrini, iki yıl sonra da Mağribü’l-Aksâ’nın 

ortasında yer alan Sicilmâse’yi73 ele geçirmiştir.74 Böylece Muvahhidlerin nüfuz ala-

nını Merrâkeş ve çevresi ile sınırlı hâle gelmiştir.75  

Merînîlerin askerî alanda elde ettikleri başarılarının en önemli nedeni, Arap-

lara güvenmeyip ordularını kendi kabile unsurlarına dayandırmaları olmuştur. Zira 

Arap kabileler sık sık taraf değiştirmişlerdir. Muvahhidler ise bu kabilelere çok fazla 

                     
70 İbn İzârî, el-Beyânu’l-muğrib, 4: 520-521; İbn Haldun, el-İber, 7: 229; Harîrî, Târîhu’l-Mağrib,  21. 
71 İbn Haldun, el-İber, 7: 230; Nâsırî, İstiksâ, 3: 14; Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 22. 
72 Der’a: Mağrib’in güneybatı kısmında bulunan ve Sicilmâse’ye yaklaşık 22 km uzaklıkta bir şehir-

dir. Hamevî, Mu’cem, 2: 513. 
73 Sicilmâse: Mağrib’in Sudan tarafının güneybatı kısmında yer alan, Fas, Tilemsân ve Merrâkeş gibi 

büyük şehirlere yaklaşık 400 km uzaklıkta bulunan bir şehridir. Hamevî, Mu’cem, 3: 217; Harîrî, 

Târîhu’l-Mağrib, 25. 
74 İbn Haldun, el-İber, 7: 232; Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 25-26. 
75 Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 24. 
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bel bağlamış, bedelini de savaş meydanlarında terkedilip yardımsız bırakılmakla öde-

mişlerdir.76         

Merînîler Ebû Yahya Ebû Bekir’in ölümünden sonra Ebû Yusuf Yakub, 

Merînîlerin yeni lideri olmuştur. O, idareciliğinin ilk zamanlarında Abdülvâdî lider 

Yağmurâsan b. Zeyyân ile uğraşmak zorunda kalmıştır. Ömer b. Ebû Bekir zamanın-

daki amca-yeğen çekişmesini fırsat bilen Yağmurâsan, Merînîlere son vermek için 

Tevcîn, Mağrâva gibi büyük kabilelerin de aralarında bulunduğu büyük bir ordu ha-

zırlamıştır. Bu haberi alan Ebû Yusuf da ordusunun başında onların üzerine gitmiştir. 

Fas yakınlarında gerçekleşen savaşta Merînîler büyük bir zafer elde etmişlerdir. Yağ-

murâsan ve ordusu Tilemsân’a kaçmış ve geçtiği yerlerdeki mahsulleri yakmıştır.77 

Ebû Yusuf’u saltanatının ilk döneminde meşgul eden meselelerden bir diğeri 

ise Merînî ailesi içindeki isyanlar olmuştur. Bunlardan ilki, yukarıda da değindiğimiz 

gibi, yeğeni Ömer’in isyanıdır. Fakat bu isyan Ömer’in, 658/1259’da bazı aile fertleri 

tarafından öldürülmesi ve Miknâse’de Ebû Yusuf adına edilen biatin yenilenmesiyle 

son bulmuştur.78 Aile içinde çıkan diğer isyan ise, Ebû Yusuf’un bir başka yeğeni Ab-

dullah’ın isyanı olmuştur. Abdullah, Selâ’yı Muvahhidlerin elinden alınca amcasının 

itaatinden çıkmıştır. Ebû Yusuf’a karşı daha güçlü bir konuma gelmek için de İspanyol 

silah tüccarlarıyla anlaşmıştır. Onlar da 658/1259 senesinde bir Ramazan Bayramı gü-

nünde Müslümanların bayramla meşguliyetini fırsat bilerek şehre girmişlerdir. Ebû 

Yusuf bu gelişmeler üzerine ordusuyla birlikte üzerlerine gitmiştir. Selâ’yı İspanyol-

lardan kurtarmış ve şehri tahkim etmek için şehrin surlarını tamir ettirmiştir. Ancak ne 

var ki Abdullah, 668/1270 yılında öldürülene kadar isyanına devam etmiştir.79    

Selâ’daki işleri bitiren Ebû Yusuf, Muvahhidlere ait birkaç şehri daha ele ge-

çirerek hâkimiyet alanını genişletmiştir. Onun ilerleyişinden korkan Muvahhid sul-

tanı, kendisine değerli hediyeler göndererek sulh teklifinde bulunmuştur. Ebû Yusuf 

bu teklifi kabul etmiş ve onunla antlaşma imzalamıştır. Bu antlaşmanın en önemli 

maddesi ise Ümmü’r-Rebî’nin iki devlet arasında sınır kabul edilmiş olmasıdır. Ebû 

                     
76 Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 28; Yiğit, Endülüs ve Kuzey Afrika Devletleri, 165. 
77 İbn Ebî Zer’, ez-Zehîre, 89; İbn Haldun, el-İber, 7: 235; Nâsırî, İstiksâ, 3: 20; Yiğit, Endülüs ve Kuzey 

Afrika Devletleri, s 165. 
78 İbn Ebî Zer’, ez-Zehîre, 89; Nâsırî, İstiksâ, 3: 20. 
79 İbn Ebî Zer’, ez-Zehîre,  93-94; İbn Haldun, el-İber, 7: 237; ; Nâsırî, İstiksâ, 3: 21-21. 
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Yusuf, Muvahhidlerle yapılan antlaşmadan sonra Abdülvâdîler ile de bir antlaşma im-

zalamıştır.80 Merînîler’in kendilerine düşmanlık eden Muvahhidler ve Abdülvâdîler 

ile barış imzalaması, hem siyasî alanda tanınmasını hem de askerî alandaki başarıları-

nın neticesinde genişletilen sınırlarının, bu düşman devletlerce onaylandığını göster-

mektedir.   

Merînîlerle Muvahhidler arasındaki sulh hâli fazla uzun sürmemiştir. Kısa bir 

süre sonra Ebû Yusuf büyük bir orduyla Merrâkeş üzerine yürümüş ve şehri kuşatmış-

tır. Şiddetli çarpışmaların gerçekleştiği bu kuşatmada oğlu Abdullah’ı kaybeden 

Merînî sultanı kuşatmayı kaldırmak zorunda kalmıştır.81 Geri çekilen Merînî ordusu-

nun peşine düşen Muvahhidler, sayıca üstün olmalarına rağmen ağır bir yenilgi almış-

lardır (661/1262).82 Bu yenilgiden sonra ordu komutanı Ebû Debbûs’un, Muvahhidle-

rin sultanı Murtezâ ile arası açılmaya başlayınca Merînî sarayına sığınmıştır. Ebû Yu-

suf’un Merrâkeş’i aralarında paylaşma teklifini kabul eden Ebû Debbûs, sultandan 

para, silah ve 5000 kadar83  asker yardımı alarak Muvahhidlerin başkentine hareket 

etmiştir.84 Merrâkeş’i ele geçiren Ebû Debbûs, şehirden firar eden halife Murtezâ’nın, 

tutuklanıp tekrar kendisine getirilirken öldürülmesi sonucunda Muvahhidlerin yeni li-

deri olmuştur (660/1262).85  

Bu arada Abdülvâdî sultanı Yağmurâsan b. Zeyyân, Ebû Debbûs’a biat ettiğini 

ilan etmiştir. Böylece Abdülvâdîlerin desteğini alan Ebû Debbûs, Merînîlerle yaptığı 

anlaşmayı bozmuştur. Yağmurâsan’in kışkırtmalarıyla, Ebû Yusuf’un gönderdiği, ya-

pılan anlaşmaya uyması gerektiğini hatırlatmaya gelen elçilere, devlet başkanının va-

lilerine ve çalışanlarına karşı kullandığı bir üslupla cevap vermiş, Merînî sultanının 

kendisine biat etmesini istemiş, aksi halde kalabalık bir orduyla üzerine geleceğini 

bildirmiştir.86 Bunun üzerine Ebû Yusuf, Fas’tan ayrılıp Merrâkeş üzerine yürüyüp 

şehri kuşatmıştır. Zor durumda kalan Ebû Debbûs, önceki anlaşmaya bağlı kalmak 

                     
80 İbn Ebî Zer’, ez-Zehîre, 94; Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 30; Yiğit, Endülüs ve Kuzey Afrika Devletleri, 

166. 
81 İbn Haldun, el-İber, 7: 237. 
82 İbn Haldun, el-İber, 7: 237; Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 36. 
83 İbn Haldun, el-İber, 7: 238. 
84 İbn İzârî, el-Beyânu’l-muğrib, 3: 572. 
85 İbn İzârî, el-Beyânu’l-muğrib, 3: 587; Nâsırî, İstiksâ, 3: 24; Muhammed Abdullah İnan, Devletü’l-

İslâm fî’l-Endelüs-el-asru’s-sâlis – asru’l-Murâbıtîn ve’l-Muvahhidîn fî’l-Mağrib ve’l-Endelüs, (2. 

Kısım), (Kahire: Mektebetü’l-Hancî, 1990), 562. 
86 İbn İzârî, el-Beyânu’l-muğrib, 3: 572; İbn Ebî Zer’, ez-Zehîre, 112; İbn Haldun, el-İber, 7: 238; İnan, 

Asru’l-Muvahhidîn, 566. 
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kaydıyla sulh talep etmiştir.87 Ebû Yusuf da bu şartı kabul etmiştir. Ancak Yağ-

murâsan b. Zeyyân’ın kışkırtmalarıyla bu sulh de uzun sürmemiştir. Tekrar Merrâkeş’i 

kuşatma altına alan Ebû Yusuf, Ebû Debbûs’un yardıma çağırdığı Abdülvâdîlerin 

Merînî topraklarına saldırdığı haberini alınca kuşatmayı kaldırarak Yağmurâsan’in 

üzerine gitmiştir. Vâdî-Talâğ’da gerçekleşen savaşta Abdülvâdîleri ağır bir hezimete 

uğratmıştır.88 Bu zaferden sonra Fas’a dönüp gerekli hazırlıkları tamamlayan Ebû Yu-

suf, yeniden Merrâkeş’e yürümüştür. İki devlet arasında gerçekleşen bu savaşta Mu-

vahhidler bozguna uğramışlardır. Son Muvahhidî halife Ebû Debbûs da savaş esna-

sında ölmüştür. Ebû Yusuf, elde ettiği bu zaferin ardından şehre girmiştir 

(668/1269).89 

Bu savaş Merînîler açısından önemli bir dönüm noktası olmuştur. Çünkü bu 

galibiyetle Merînîler, kendilerini varisleri ve takipçileri olarak gördükleri Muvahhid 

hilafetini sona erdirmişlerdir. Bu savaşın Merînîler tarihi açısından bir diğer önemi de, 

daha önce “emîr” unvanını kullanan Merînî sultanlarının, Ebû Yusuf Yakub b. Abdül-

hak’tan itibaren “emîrü’l-müslimîn” unvanını kullanmaya başlamaları olmuştur.90 

Ebû Yusuf, Merrâkeş’in fethini tamamladıktan sonra üç temel sorun ile uğraş-

mak zorunda kalmıştır. Bunlardan ilki, Der’a Bölgesi, Rabâtu’l-Feth ve Selâ’da mey-

dana gelen Arap isyanları olmuştur. Ancak bir yıl gibi kısa sürede bu isyanları bastır-

mış ve asileri şiddetle cezalandırmıştır.  

Sultan Ebû Yusuf’u meşgul eden bir diğer sorun Abdülvâdîlerdir. Zira Abdül-

vâdîler, kendilerini Muvahhidlerin Endülüs cihadının varisi olan Merînîlerin İber Ya-

rımadası’na sefere çıkmaları durumunda onları arkadan vurabilecekleri bir fırsat kol-

lamaktaydılar. Durumun vahametini gören Ebû Yusuf, Abdülvâdî lideri Yağmurâsan 

b. Zeyyan’a, Hıristiyanlara karşı birlikte Endülüs’te cihad etmeyi teklif etmiştir. Yağ-

murâsan’dan aldığı ret cevabı karşısında üzerine ordu göndermiştir. 670/1271 yılında 

Abdülvâdîleri tekrar yenilgiye uğratmış ve Tilemsân’ı kuşatmıştır. Ancak bir yıl kadar 

süren kuşatmada bir sonuç alamayınca kuşatmayı kaldırmıştır.91  

                     
87 İbn Ebî Zer’, ez-Zehîre, 111. 
88 İbn Ebî Zer’, ez-Zehîre, 114-116; İbn Haldun, el-İber, 7: 239; İnan, Asru’l-Muvahhidîn, 567; Harîrî, 

Târîhu’l-Mağrib, 34. 
89 İbn Ebî Zer’, ez-Zehîre, 117; İbn Haldun, el-İber, 7: 241; Nâsırî, İstiksâ, 3: 24; İnan, Asru’l-Muvah-

hidîn, 569-570. 
90 İbn Ebî Zer’, ez-Zehîre, 118; İnan, Asru’l-Muvahhidîn, 570; Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 35-36. 
91 İbn Haldun, el-İber, 7: 244;Nâsırî, İstiksâ, 3: 32-33; Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 39. 



21 

 

Merînî sultanının karşılaştığı üçüncü sorun, hanedan içi muhalefettir. Bu mu-

halefetin nedeni ise, sultanın Arap isyanlarını bastırmak için gittiği şehirlerden olan 

Selâ’dan dönerken aniden hastalanmasıyla oğlu Ebû Malik’i veliaht tayin etmesidir. 

Merînîler Devleti’nde ilk defa olan ve kabile anlayışına uymayan bu veliahtlık düşün-

cesi Merînî önde gelenlerinin tepkisini çekmiştir. Bu tepki kısa sürede isyana dönüş-

müştür. Sultan, Merînî birliğini tehlikeye sokan bu isyanı bastırmak için üç koldan 

ordu çıkarmıştır. Ebû Yusuf, zor duruma düşen isyancı akrabalarının sulh talep etme-

siyle onları Tilemsân’a yahut Endülüs’e gitmek şartıyla affetmiştir. İsyancıların az bir 

kısmı Tilemsân’a giderken pek çoğu Endülüs’e gitmeyi tercih etmişlerdir.92 Endülüs’e 

gidenler, çalışmamızın ikinci bölümünde anlatılacağı üzere, Ebû Yusuf’un başlattığı 

“Endülüs’te cihad geleneği”nde önemli yararlılıklar sağlamışlardır. 

Bu sorunları bertaraf edince Fas’ı başkent yapan Ebû Yusuf, Endülüs’e ilk ge-

çişinden sonra, Endülüs’e sürekli cihad etmek ve yol emniyetini sağlamak için 

672/1273 yılında gemi ve diğer deniz taşıtlarının üretildiği iki liman şehri olan Sebte 

ve Tanca’yı ele geçirmiştir.93 Böylece Endülüs’e giden yolu açmıştır. Bu fetihle Mağ-

ribü’l-Aksâ’da Sicilmâse dışında almadığı bir yer kalmamıştır. Orayı da almak için 

büyük bir orduyla şehri kuşatmıştır. İlk defa bu kuşatmada barutu kullanmış ve 

673/1274 yılında şehri ele geçirmiştir.94 Sicilmâse’nin alınmasıyla Mağribü’l-

Aksâ’nın tamamına hâkim olan Ebû Yusuf, genişleyen sınırları ve artan tebaasının 

idaresini sağlamak amacıyla Medînetü’l-Beyzâ olarak da bilinen Fasu’l-Cedîde adını 

verdiği bir şehir kurmuş ve başkenti Fasu’l-Cedîde’ye taşımıştır.95 Fasu’l-Kadîme’yi 

ise önemli bir ticaret ve ilim merkezi haline getirmiştir. O, 674-684/1275-1285 yılları 

arasında Endülüs’e dört sefer düzenlemiştir. Bunlardan ikincisinde, el-Cezîre Böl-

gesi’nde Endülüs’e geçen askerlerine karargâh olması için Binye şehrini kurdurmuş-

tur.96 Endülüs’te Hıristiyan devletlere karşı pek çok zafer elde eden Ebû Yusuf, 

685/1286 yılında yakalandığı bir hastalık sebebiyle ölmüştür. 

                     
92 Ali İbn Ebî Zer’ el-Fâsî, el-Enîsü’l-mutrib bi ravdi’l-kırtâs fî ahbâri mülûki’l-Mağrib ve tarîhu 

medîneti Fâs, (Rabât: Dâru’l-Mensûr, 1972), 308-309. 
93 İbn Ebî Zer’, ez-Zehîre, s 136-138; İbn Haldun, el-İber, 7: 247-248; Nâsırî, İstiksâ, 3: 35-36; Harîrî, 

Târîhu’l-Mağrib, 40. 
94 İbn Haldun, el-İber, 7: 249; Nâsırî, İstiksâ, 3: 36; Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 41. 
95 İbn Haldun, el-İber, 7: 258; Ebu’l-Velîd İsmail b. Yusuf el-Gırnâtî (İbnü’l-Ahmer), Ravdatü’n-nisrîn 

fî Devleti Benî Merîn, (Rabat: el-Matbaa’tü’l-Mülkiyye, 1962), 10; Nâsırî, İstiksâ, 3: 44; Harîrî, 

Târîhu’l-Mağrib, 42. 
96 İbn Haldun, el-İber, 7: 256; Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 46. 
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1.1.2. Yükselme Dönemi 

Babasının ölümü esnasında Mağrib’te bulunan Ebû Yakub, onun vefat habe-

rini alınca Cezîretülhadrâ’ya gelmiş ve burada yeniden biat almıştır. Tekrar Fas’a dön-

meden önce Tarîf ve Vâdi-Âş dışındaki yerleri Merînî sınırlarına dâhil etmiştir. Diğer 

taraftan, Kastilya kralının gönderdiği elçileri karşılamış, babası zamanında onlarla ya-

pılan sulhu yenilemiş ve antlaşma süresini uzatmıştır.97 Böylece Endülüs’te kısa süre-

liğine de olsa, Merînîler adına sükûneti sağlamıştır.  

Ülke içindeki sükûneti sağlayan Ebû Yakub Yusuf’un ulaşmak istediği en bü-

yük hedeflerinden biri Tilemsân’ı ele geçirmektir. Zira o bölgeye sahip olan Abdül-

vâdîler, Gırnâta Sultanlığı ve Kastilya Krallığı ile bir olup kendisine karşı anlaşmalar 

yapmıştır. Ayrıca Ebû Yakub’a karşı isyan faaliyetlerinde bulunanlara kucak açmıştır. 

Oğlu Ebû Âmir’in isyanını destekleyip Tilemsân’a kaçan vezirinin iadesini isteyince 

Osman b. Yağmurâsan bu isteği reddetmesini fırsat bilmiştir. Bu meyanda, Merînîler 

için hemen her dönem tehdit unsuru olan Abdülvâdîleri tamamen ortadan kaldırmak 

isteyen Ebû Yakub büyük bir ordu tertip ederek şehri kuşatmıştır. Civar şehirleri ve 

çevre kabilelerini de itaati altına almıştır.98 Kuşatma esnasında askerî ikmal sağlamak 

amacıyla “Mansûra” şehrini kurmuştur. Fakat sekiz yıl üç ay süren ve Merînî tarihinin 

en uzun kuşatması olan bu muhasara, sultanın saray hadımlarından birinin düzenlediği 

suikast sonucu öldürülmesiyle başarıya ulaşamamıştır (706/1306).99  

Ebû Yakub Yusuf’un ardından tahta çıkan Ebû Sabit Âmir, ilk iş olarak Merînî 

önde gelenleriyle bir istişare etmiş ve bu istişare sonucunda, dedesinin uzun yıllar de-

vam ettirdiği Tilemsân muhasarasını kaldırmaya karar vermiştir.100  

Merînî sultanı kuşatmayı kaldırınca Berberî Evrebe emîrleri ve tahtta hak iddia 

eden hanedan üyeleriyle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Ama Ebû Sabit’i en çok 

uğraştıran isyan ise, Ebû Yakub’un ölümünden sonra Endülüs’ten Mağrib’e gelen şey-

hülğuzât Osman b. Ebu’l-Alâ’nın başlattığı isyandır. Bu isyan neticesinde İbn Ebi’l-

Alâ, Sebte, Ğumâre, Asîle ve Arîş şehirlerini zapt etmiştir.101 Ayrıca, sultanın gönder-

diği orduları da hezimete uğratmıştır. Bu durum karşısında Ebû Sabit büyük bir ordu 

                     
97 İbn Ebî Zer’, Enîs, 274; İbn Haldun, el-İber, 7: 279; Ebu’l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Ali el-

Kalkâşendî, Subhu’l-a’şâ fî sınâati’l-inşâ, (Kahire: Dâru’l-Kütübi’l-Mısriyye, 1922), 5: 197. 
98 İbn Haldun, el-İber, 7: 292. 
99 İbn Ebî Zer’, Enîs, 386-388; İbn Haldun, el-İber, 7: 292-293; Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 90-91. 
100 İbn Ebî Zer’, Enîs, 388; İbn Haldun, el-İber, 7: 309. 
101 İbn Haldun, el-İber, 7: 313. 
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toplamıştır. Kendisi de bu ordunun başında savaşa çıkmıştır.102 708/1308 yılında 

Tanca’ya girmiş ve ardından da Sebte’yi kuşatmıştır. Burada askerî ikmal sağlamak 

amacıyla küçük bir köye benzeyen muhkem yapıda Tîtâvîn/Titvân şehrini kurmuş-

tur.103 Ebû Sabit, aynı yıl Sebte muhasarası esnasında hastalanıp ölmüştür.104         

Ebû Sabit’in ardından tahta çıkan Ebu’r-Rebî’ Süleyman, Tanca’dan başkent 

Fas’a dönerken isyancı Osman b. Ebû’l-Alâ ile karşılaşmış ve onu bozguna uğratmış-

tır. Bu arada, selefi tarafından gerçekleştirilen Sebte kuşatması esnasında Gırnâta Sul-

tanlığı’na gönderilen barış elçisi olumlu sonuçlarla dönmüştür. Gırnâta sultanının Os-

man b. Ebu’l-Alâ’yı geri çağırması üzerine Sebte yolu, Merînî sultanına açılmıştır. 

Nitekim Ebu’r-Rebî’nin 709/1310 yılında Sebte’ye gönderdiği ordu şehre girmeyi ba-

şarmıştır. Ardından hem Gırnâta Sultanlığı hem de Abdülvâdîlerle dostluk antlaşma-

larını tazelemiştir. 710/1310 yılında Tâzâ’da ölmüştür.105   

Ebu’r-Rebî’nin ölümünden sonra Merînî önde gelenleri bir gece Tâzâ şehrinde 

Ebû Saîd’e biat etmişlerdir. Bu özel biatin ardından 710/1310 yılında Fas’a geçen sul-

tan burada genel biat alarak Merînîlerin yeni lideri olmuştur.106 

Ebû Saîd iç isyanlarla uğraşmaktan Endülüs’e zaman ayıramamıştır. Onun dö-

nemi Merînîlerde siyasî anlamda oldukça sıkıntılı bir dönem olmuştur. Zira Merînî 

sultanı göreve geldiği andan itibaren birçok sorunla uğraşmak zorunda kalmıştır. Bun-

lardan biri Abdülvâdîlerdir. Ebu’r-Rebî’ zamanında isyan edip Tilemsân’a kaçan Ab-

dülhak b. Osman ve veziri Rahhû b. Yakub el-Vattâsî’nin iadesini istemiş ve ret cevabı 

almıştır. Bunun üzerine 714/1314 yılında Tilemsân’ı kuşatan Ebû Saîd, şehri alamasa 

da etrafında ağır tahribatlar gerçekleştirmiştir.107 

 Ebû Saîd’i uğraştıran belki de en büyük sorun oğlu Ömer olmuştur. O, annesi 

Hıristiyan bir esir olan bu oğlunu çok sevmekteydi. Oğluna olan sevgisinden dolayı 

ona emîrlerin kullandığı unvanlar vermiştir.108 Bu durum Ömer’in devlet içerisindeki 

nüfuzunun artmasına sebep oluştur. Ömer ise babasının kendisine olan düşkünlüğün-

den hep faydalanmıştır. Nitekim 714/1314 yılında babası Tâzâ’dayken isyan etmiştir. 

                     
102 İbn Haldun, el-İber, 7: 313; Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 95. 
103 İbn Ebî Zer’, Enîs, 390; İbn Haldun, el-İber, 7: 314; Nâsırî, İstiksâ, 3: 96. 
104 Ebû Yakub’un vefatı konusunda Ravdatü’n-Nisrîn’in müellifi diğer tarihçilerden farklı olarak, sul-

tanın zehirlenerek öldüğünü söylemektedir. Bk. İbnü’l-Ahmer, Ravdatü’n-nisrîn, 22. 
105 İbn Haldun, el-İber, 7: 314; Nâsırî, İstiksâ, 3: 97-99. 
106 Ebu’l-Abbas Ahmed b Muhammed el-Miknâsî (İbnü’l-Kâdî), Cezvetü’l-iktibâs fî zikri men halle 

mine’l-a’lâm medînete Fâs, (Rabat: Dâru’l-Mansûr, 1973), 2: 457; Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 100. 
107 İbn Ebî Zer’, Enîs,  399; İbn Haldun, el-İber, 7: 321;Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 102. 
108 İbn Haldun, el-İber, 7: 321. 
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Ebû Saîd isyan eden oğlunun üzerine bir ordu göndermiştir. Fas ve Tâzâ arasındaki 

bir bölgede gerçekleşen savaşta Ebû Saîd yenilmiştir. Oğluyla antlaşma yapmak zo-

runda kalmıştır. Buna göre kendisi görevden ayrılıp Tâzâ valiliğini kabul ederken oğlu 

Ömer, Merînî tahtına çıkmıştır. Ancak aynı yıl Ömer ağır bir hastalık geçirmiştir. Ebû 

Saîd, vezir ve kâtiplerin davetiyle Fas’ı kuşatmıştır. Hastalığı geçince babasına karşı 

güç yetiremeyeceğini anlayan Ömer, sulh istemek zorunda kalmıştır. Buna göre Ebû 

Saîd tekrar Merînî sultanı olurken kendisi de Sicilmâse valiliğine atanmıştır. Der’a 

Bölgesi’nin de Sicilmâse’deki yönetimine bağlanmasını sağlamıştır.109 Sicilmâse’de 

özerk bir yapı tesis etmesine110 rağmen burada da rahat durmamıştır. 720/1320 yılında 

tekrar isyan edip Merînîlere bağlı yerleri ele geçirmeye başlamıştır. Ebû Saîd, oğlunun 

üzerine büyük bir ordu göndermiştir. Melviye taraflarında gerçekleşen savaşta Ebû 

Saîd galip gelmiştir. Ömer de savaşın ardından Sicilmâse’ye kaçıp babasından sulh 

talep etmiştir. Babasının kendisine olan zaafını iyi bilen ve bunu değerlendiren Ömer, 

kendini sultana affettirmiştir.111  

Ebû Saîd’in Abdülvâdîlerle olan sıkıntısı devam etmiştir. Abdülvâdîler, 

729/1328 yılında Hafsîlere ait bazı yerleri ele geçirmişlerdir. Hafsî sultanını mağlup 

edip başkent Tunus’u dahi almışlardır. Bicâye’ye112 kaçmak zorunda kalan Hafsî lider 

Ebû Yahya, Merînî sultanından yardım istemiştir. Abdülvâdîlerin artık kontrolü kay-

bettiğini ve onların durdurulması gerektiğini düşünen Ebû Saîd, Hafsîlerin yardım ça-

ğırısına olumlu cevap vererek 730/1329 yılında, hazırladığı bir orduyla yola koyul-

muştur. Ancak yolculuk esnasında Ebû Yahya’nın Tunus’u tekrar ele geçirdiğini du-

yunca geri dönmüştür. Sultan Ebû Saîd, başkentini kurtaran Hafsî liderini tebrik için 

bir elçi heyeti göndermiştir. Bu heyet aracılığıyla da Ebû Yahya’nın kızını diğer oğlu 

ve veliahdı Ebu’l-Hasan’a istemiştir. Gelinini bizzat karşılamak isteyen Ebû Saîd, 

731/1331 yılında Tâzâ yakınlarında gut hastalığından113 ölmüştür.114  

Ebû Saîd’in ölümünden sonra göreve gelen Ebu’l-Hasan tahta çıktığında Mağ-

ribü’l-Aksâ’da Merînîler, Mağribü’l-Evsat’ta Abdülvâdîler, Mağribü’l-Ednâ’da 

Hafsîler hâkim konumdaydı. Ebu’l-Hasan önceleri bu üç Müslüman devletin barış 

                     
109 İbn Ebî Zer’, Enîs, 399. 
110 Nâsırî, İstiksâ, 3: 107. 
111 İbn Haldun, el-İber, 7: 322-324; Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 103-104. 
112 Bicâye: Akdeniz sahilinde, Tunus ve Cezayir arasında yer alan ve Cezayir’in yaklaşık 175 km do-

ğusunda bulunan bir şehirdir. Hamevî, Mu’cemu’l-Buldân, 1: 403; İbrahim Harekât, “Bicâye”, Tür-

kiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 1992), 6: 128-129. 
113 İbnü’l-Ahmer, Ravdatü’n-nisrîn, 24; İbnü’l-Kâdî, Cezve, 2: 457. 
114 İbn Haldun, el-İber, 7: 333; Nâsırî, İstiksâ, 3: 116-117. 
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içinde yaşaması için gayret göstermişse115 de özellikle Abdülvâdîlerin sergiledikleri 

uzlaşmaz tutum karşısında bütün Mağrib’i tek bir çatı altında toplamaya yönelik bir 

siyaset takip etmiştir. 

Babası Ebû Saîd döneminde Hafsî halifesinin kızıyla evlenerek Hafsî-Merînî 

dostluğunu pekiştiren Ebû’l-Hasan, Abdülvâdî sultanına Hafsîlere ait toprakları terk 

etmesi için bir heyet göndermiştir. Ancak gönderdiği heyet Abdülvâdî sultanı Ebû 

Taşfîn tarafından aşağılanmıştır.116 İşte, Abdülvâdîlerin bu davranışı Ebû’l-Hasan’ın 

tüm Mağrib’i Merînî bayrağı altında toplama hedefine ulaşmak için bir başlama nok-

tası olmuştur. 

Merînî sultanı, 732/1332 yılında hazırladığı orduyla Abdülvâdî başkenti Ti-

lemsân’a hareket etmeden önce, yokluğunda isyan etmesinden çekindiği kardeşi 

Ömer’e bir heyet göndererek ondan yeniden biat alarak babası zamanında olduğu gibi 

onu Sicilmâse valiliğinde bırakmıştır.117 Ardından da Tilemsân istikametindeki 

Bicâye’yi ele geçirmiştir. Hafsîlerle işbirliği yaparak diğer bir Abdülvâdî şehri olan 

Tîklât’ı ele geçirmişlerdir.118  

Bu arada Ebû’l-Hasan kayınpederi Hafsî sultanı Ebû Yahya’yı yardıma bek-

lerken kardeşi Ömer’in Abdülvâdîlerin lideriyle anlaşıp isyan başlattığı haberini al-

mıştır. Bunun üzerine küçük bir ihtiyat kuvvetini bırakarak ordusuyla birlikte Si-

cilmâse’ye hareket etmiştir. Şehri kuşatan Ebû’l-Hasan kısa sürede şehre girmeye mu-

vaffak olmuştur. Kardeşi Ömer’i tutuklatıp öldürtmüştür.119 Bu esnada, Tilemsân ya-

kınlarında bıraktığı askerî birlik de Abdülvâdîlerin saldırısına uğramış; fakat onları 

mağlup edip Tilemsân’a doğru geri çekilmeye mecbur bırakmıştır.120 

Ebû’l-Hasan, önündeki yaklaşık üç yıl Endülüs’te, Cebelitârık’ı Hıristiyanlar-

dan geri alıp düşmana karşı tahkim etmekle121 meşgul olduğu için Tilemsân muhasa-

rasını ertelemiştir. 735/1335 yılına gelindiğinde yeniden bir ordu hazırlayarak Ti-

lemsân’a doğru hareket etmiştir. Aynı yıl şehri kuşatmış, askerî destek sağlamak ama-

                     
115 İsmail Ceran, “Merînîler Devleti”, The Journal of Academic Social Science Studies 6/2 (Şubat 2013): 

235. 
116 İbn Haldun, el-İber, 7: 339; Nâsırî, İstiksâ, 3: 123; Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 111. 
117 İbn Haldun, el-İber, 7: 335; Nâsırî, İstiksâ, 3: 119. 
118 İbn Haldun, el-İber, 7: 335; Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 111. 
119 İbn Haldun, el-İber, 7: 336-337; Nâsırî, İstiksâ, 3: 120. 
120 İbn Haldun, el-İber, 7: 339; Nâsırî, İstiksâ, 3: 124. 
121 İbn Haldun, el-İber, 7: 337-338. 
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cıyla amcası Ebû Yakub Yusuf zamanında kurulan; fakat Osman b. Yağmurâsan tara-

fından tahrip edilen Mansûra şehrinin olduğu yere aynı isimle bir şehir daha inşa et-

tirmiştir.122 Tilemsân üzerindeki kuşatmayı gittikçe şiddetlendiren Ebû’l-Hasan, iki yıl 

sonra, 737/1337’de Abdülvâdîlerin başkentini ele geçirmiştir. Liderleri Ebû Taşfîn ise 

tutuklanmış ve ardından da öldürülmüştür.123  

Merînî sultanı Ebû’l-Hasan, her ne kadar akrabalık bağı olsa da rağmen 

Hafsîleri, Mağrib’i tek çatı altında toplama hedefine ulaşmak için bir engel olarak gör-

müştür. Zira Hafsîler, fikir ve düşünce yapısı açısından Muvahhidlere benzemek-

teydi.124 Bu durum, kendilerini Muvahhidlerin varisi olarak gören ve bu söylemle ha-

reket eden Merînîlerde bir prestij kaybına neden olacağı düşüncesini ortaya çıkarmış-

tır. Dolayısıyla onlar için, başkentleri Tunus’u alıp Hafsîlerin derhal sonunu getirmek 

elzem hale gelmiştir. Fakat Ebu’l-Hasan, daha önce evlendiği Hafsî lideri Ebû 

Yahya’nın kızını Tarîf’teki mücadelede kaybettiğinde sultandan diğer kızını isteyip, 

tekrar bir bağ kurunca125 bu planı bir müddet geciktirmek zorunda kalmıştır. 

Ebû Yahya 747/1347 yılında ölünce Hafsî sarayında taht kavgaları başlamıştır. 

Hafsî sultanının oğlu Ömer, veliaht olan kardeşi Ahmed’ten yönetimi almak için bü-

yük bir mücadeleye girişmiştir. Bu kabilden olarak, bir ordu hazırlatmış ve Tunus’u 

ele geçirmiştir. Fakat birkaç gün sonra Ömer Tunus’a saldırmış ve kardeşi Ahmed ile 

beraber pek çok insanı katletmiş ve Hafsîlerin yeni sultanı olmuştur.126 Bu durum 

“Merînîler için Hafsî ülkesine müdahalenin başlangıcını teşkil etmiştir.”127      

Hafsî tahtında yaşanan bu durum Ebu’l-Hasan’a beklediği fırsatı vermiştir. 

                     
122 İbn Haldun, el-İber, 7: 340; Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 112. 
123 İbn Haldun, el-İber, 7: 341; Nâsırî, İstiksâ, 3: 126. 
124 Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 116. Hafsîler, fikrî ve siyasî açıdan kökleri Muvahhidlere dayanan Berberî 

bir hanedandır. Hanedanın adını aldığı Ebû Hafs, Muvahhidlerin kurucusu İbn Tûmert’in en yakı-

nında bulunan isimlerdendi. O, İbn Tûmert’in en önemli meclisi olan Onlar Meclisi üyesiydi. İbn 

Tûmert’ten sonra Abdülmümin b. Ali döneminde ise (1130-1163) Muvahhidlerin şûra heyetinde yer 

almıştır. Onun ölümünün akabinde her ne kadar Muvahhid tahtında adı geçse de Ebû Hafs, Abdül-

mümin b. Ali’nin oğlu lehine tahttan feragat etmiştir. İlerleyen zamanlarda Hafsîler, Muvahhidlerin 

Ehli Sünnet inancını terk ettiğini öne sürerek bir isyan başlatmışlar ve bu isyan neticesinde 625/1228 

yılında Tunus’u alıp müstakil bir devlet haline gelmişlerdir. Siyaseten Muvahhidlerden ayrılsalar da 

itikadî açıdan İbn Tûmert’in öğretilerinin takipçisi olmuşlardır. Muhammed Razûk, “Hafsîler”, Tür-

kiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 1997), 15: 125-128, Adnan Adı-

güzel, “Muvahhidler Devleti’nin Tarihi Sürecinde Rota Değişimi (İdris b. Yakub Me’mun Dö-

nemi)”, EKEV Akademi Dergisi 17/55 (2003): 1-20. 
125 İbn Haldun, el-İber, 7: 354; Nâsırî, İstiksâ, 3: 153; Ebû Abdullah Muhammed b. İbrahim ez-Zerkeşî, 

Târîhu’d-devleteyn el-Muvahhidiyye ve’l-Hafsiyye, 2. Baskı, thk. Muhammed Mâdûr, el- (Tunus: 

Mektebetü’l-Atîka, 1966), 78; Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 117. 
126 İbn Haldun, el-İber, 7: 355; Zerkeşî, Târîhu’d-Devleteyn, s 80-81. 
127 Yiğit, Endülüs ve Kuzey Afrika Devletleri, 190. 
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Zira önceki sultan Ebû Yahya’nın veliaht tayini ile ilgili bir belgesi ortaya çıkmıştır. 

Buna göre Ebû Yahya’dan sonra oğlu Ahmed tahta çıkacak ve bu durum Ebu’l-Ha-

san’ın garantörlüğünde gerçekleşecekti. Ahmed’in ölüm haberinin kendisine ulaşma-

sıyla 748/1347 yılında Hafsî başkenti üzerine hareket eden Ebu’l-Hasan, geçtiği yer-

lerdeki beldeleri ele geçirmiştir. Bicâye, Kosantîne128 ve Zâb Bölgesi129 emîrleri gibi 

pek çok Hafsî emirinin de biatını almıştır. Tunus hariç bütün Hafsî topraklarını zapt 

ettikten sonra başkent üzerine ordu göndermiştir. Gerçekleşen savaşta Merînîler galip 

gelmiş ve Hafsîlerin lideri Ömer öldürülmüştür.130 Ebu’l-Hasan 748/1347 senesinde 

Tunus’u alarak Hafsîlere son vermekle beraber, selefleri Murâbıtlar ve Muvahhidler 

gibi bütün Mağrib’i tek bir bayrak altında toplamıştır.131 

Bu dönemde Merînîlere yönelik en ciddi tehdit bedevî Arap kabilelerinden gel-

miştir. Hafsîler dönemindeki iktâ haklarının Merînîler tarafından ellerinden alınmasını 

istemeyen Arap kabileleri isyan başlatmıştır. Bu isyan neticesinde 749/1348 yılında 

Merînî ordugâhları ve silah depolarına saldıran asiler, Ebu’l-Hasan’ı da ağır bir yenil-

giye uğratmışlardır. Sultan ise beraberindeki az bir kuvvetle Kayrevan’a kaçmıştır.132  

Ebu’l-Hasan’ın Kayrevân’da bulunduğu esnada, isyancılarla mücadele eder-

ken öldüğü şâyiası yayılmıştır. Bunun üzerine sultanın oğlu Ebû İnan, Merînî idaresini 

eline almıştır. Ancak kısa bir zaman içinde Ebu’l-Hasan’ın ölmediği anlaşılmış olma-

sına rağmen Ebû İnan, babasının yerini aldığı için kendi geleceğinden endişelenmiş 

ve yönetimi bırakmayıp kendi adına biat toplamıştır.133 Bu da Merînîlerde taht kavga-

larının başlamasına neden olmuştur.  

Arap kabileleri bu baba-oğul arasındaki mücadelen faydalanmak adına Hafsî 

hanedanından Ebu’l-Abbas el-Fazl’a biat etmişler ve kısa zamanda eski başkentleri 

Tunus’u ele geçirmişlerdir. Abdülvâdîler de Mağribü’l-Evsat’taki bu kaostan yarar-

lanmak istemişlerdir. Yağmurâsan b. Zeyyân’ın torunlarından Osman b. Abdurrah-

man’ın etrafında toplanmışlar ve yaklaşık on iki yıl aradan sonra Tilemsân’ı tekrar ele 

                     
128 Kosantîne: Bicâye’nin yaklaşık 200 km güneydoğusunda bulunan bir Mağrib şehridir. Ebû Abdullah 

Muhammed b. Muhammed el-İdrîsî, Nüzhetü’l-müştâk fî ihtirâki’l-âfâk,(Kahire: Mektebetü’s-

Sekâfeti’d-Dîniyye, 2002), 266-267. 
129 Zâb Bölgesi: Tilemsân ile Sicilmâse arasındaki iç içe geçmiş beldelerin bulunduğu geniş bir arazidir. 

Günümüzde Cezayir-Fas arasındaki sınırın sahilden iç kısımlara doğru uzanan bölgedir. Yâkut b. Ab-

dullah el-Hamevî, Mu’cemu’l-buldân, (Beyrut: Dâru’s-Sâdır, 1977), 3: 139. Günümüzde Cezayir-Fas 

arasındaki sınırın sahilden iç kısımlara doğru uzanan bölgedir. 
130 İbn Haldun, el-İber, 7: 355-358; Zerkeşî, Târîhu’d-devleteyn, 82-83. 
131 İbnü’l-Ahmer, Ravdatü’n-nisrîn, 26; Kalkâşendî, Subhu’l-a’şâ, 5: 198. 
132 İbn Haldun, el-İber, 7: 363-365. 
133 İbn Haldun, el-İber, 7: 368-369; Zerkeşî, Târîhu’d-devleteyn, 86; Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 122. 
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geçirmişlerdir.134  

Devletini bu karışıklıklardan kurtarmak isteyen Ebu’l-Hasan, 600 gemiden 

oluşan bir donanmayla Mağribü’l-Aksâ’ya doğru hareket etmiştir. Fakat yolda yaka-

landıkları şiddetli bir fırtına yüzünden gemilerin çoğu batmıştır. Bu fırtınadan sağ çık-

mayı başaran sultan, kurtulabilen birkaç gemiyle Cezayir kıyılarına ulaşmıştır. Oğlu-

nun üzerine geldiğini duyunca süratle Merrâkeş’e kaçmaya çalışmış; ancak bu kova-

lamaca Ümmü’r-Rebî’de bitmiştir. Yapılan savaşta Ebu’l-Hasan yenilince Hintâte 

Dağı’na kaçmıştır.135 Burada da oğluna yakalanan Ebu’l-Hasan sulh talebinde bulun-

muştur. Baba-oğul arasındaki bu sulh antlaşmasına göre Ebu’l-Hasan, oğlu lehine 

Merînî tahtından feragat etmiştir.136 Antlaşmadan kısa bir süre sonra, 752/1351 yılında 

da ölmüştür. 

Ebû İnân tahta çıktığında, babasının gerçekleştirmeyi başardığı Mağrib birliği 

kaybedilmiş durumdaydı. Çünkü baba-oğul arasında taht kavgalarının yaşandığı sı-

rada Abdülvâdîler Tilemsân’ı, Hafsîler ise Tunus’u yeniden ele geçirmişlerdi. Sultan 

Ebû İnân’ın belirlediği en büyük hedef de kaybolan Mağrib birliğini yeniden tesis et-

mek olmuştur. 

Sultan Ebû İnân, ilk olarak, Mağribü’l-Evsat’ta günden güne güçlerini ve nü-

fuzlarını artırıp yeniden bağımsız bir devlet olmaya çalışan Abdülvâdîleri yok etmek 

için 753/1352 yılında Tilemsân’a yürümüştür. Şiddetli çatışmaların yaşandığı savaşı 

Merînîler kazanmıştır. Abdülvâdî sultanı Ebû Saîd esir düşmüştür. Fukahâdan, Ebû 

Saîd’in katli için fetva aldıktan sonra onu idam etmiştir.137  Böylece Abdülvâdîler 

Devleti’ni ikinci kez yıkmayı başarmıştır. 

Bu arada, Merînî lideri, kardeşi Ebu’l-Fazl’ın isyanıyla karşılaşmıştır. Ebû 

İnân, bu isyanı bastırmak için bir ordu göndermiştir. Sûs Bölgesi’nde gerçekleşen sa-

vaşta Ebû İnân, Ebu’l-Fazl’ı mağlup etmiştir. Sağ olarak yakaladığı kardeşini tutukla-

tıp boğdurtmuştur.138 

                     
134 İbn Haldun, el-İber, 7: 366-368,  371; Zerkeşî, Târîhu’d-devleteyn, 85. 
135 İbn Haldun, el-İber, 7: 376, 380; Nâsırî, İstiksâ, 3: 171. 
136 İbn Haldun, el-İber, 7: 380. İbn Haldun, bahsi geçen sulh antlaşmasının, Ebû İnân’ın, babasını affe-

dip öldürmemesi karşılığında veliahtlığının onaylanmasını ihtiva ettiğini söyler. Yani aslında Ebu’l-

Hasan tahttan feragat etmemiştir. Oğlunun veliaht olduğunu belgelemiştir. Buna rağmen Ebu’l-Ha-

san’ın, tahtını bırakıp Merrâkeş’e gitmesi, kanaatimizce, sultanın, Ebû İnân’a karşı koyamayacak 

kadar zayıfladığını kabul ettiği anlamına gelmektedir. 
137 İbn Haldun, el-İber, 7: 381; İbrahim Harekât, Mağrib abre’t-târîh, (Dâru’l-Beydâ: Dâru’r-Reşâdi’l-

Hadîse, 2000), 2: 45. 
138 İbn Haldun, el-İber, 7: 389. 
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Ebû İnân, Abdülvâdîlerden sonra bu sefer de Hafsîler üzerine yürümek için 

fırsat kollamıştır. Beklediği fırsat ise 757/1357 yılında, Kosantîne emîri Ebu’l-Abbas 

el-Hafsînin, iki valisini öldürmesiyle gelmiştir. Bunu kendilerine yapılmış bir saygı-

sızlık olarak gören Ebû İnân, önce Bicâye, ardından da Kosantîne üzerine yürümüştür. 

Aynı yıl bu iki şehri ele geçirmiştir. Kosantîne emirini tutuklayıp Sebte’ye göndermiş-

tir. Bu galibiyetlerin ardından Hafsîlere bağlı emîr ve kabileler Ebû İnân’a biat etmiş-

ler ve onu Tunus’u da alması için teşvik etmişlerdir. Merînî sultanı, kendisine yönel-

tilen teşvikler üzerine Tunus’a hareket etmiş ve 758/1358 yılında şehri yeniden 

Hafsîlerin elinden almıştır.139  

Ebû İnân, 757-758/1357-1358 yıllarında Avrupa üzerine seferleri sıklaştırmış-

tır. Portekiz sahiline yaptığı ağır saldırılar neticesinde kral, Ebû İnân’dan barış istemek 

zorunda kalmıştır. Yine bu yıllarda Nasrî Sultanlığı ile olan ilişkilerini, Mağrib’e gelen 

dostluk heyetinin başındaki meşhur vezir Lisânüddîn İbnü’l-Hatîb sayesinde daha da 

ilerleten sultan, 759/1359 yılında veziri Hasan b. Ömer el-Fudûdî tarafından düzenle-

nen bir suikastle boğdurularak öldürülmüştür.140  

    

1.1.3. Gerileme Ve Yıkılma Dönemi  

Ebû İnân’ın öldürülmesinden sonra Merînîlerde idarî açıdan önemli gelişme-

lerin yaşandığı yeni bir dönem başlamıştır. Bu dönemde vezirler etkinliğini artırmış, 

devleti yönetmeye ve hatta sultanları belirlemeye başlamışlardır. Vezirlerin bu denli 

nüfuz ve güce sahip olduğu mezkûr dönemde Merînîler Devleti’nin idare kısmında 

taht kavgaları kaçınılmaz olmuştur. Bu kavgalar da devletin otoritesinin zayıflama-

sına, siyasî istikrarın kaybolmasına neden olmuştur. Askerî açıdan ise; Ebu’l-Hasan 

ve Ebû İnân zamanlarında ulaşılan “tüm Mağrib’i Merînî çatısı altında toplama” ül-

küsü yerini. “mevcut sınırları müdafaa etme”ye bırakmıştır. Zira bu dönemde Abdül-

vâdîler ve Hafsîler, topraklarını geri almışlardır. Ayrıca, özellikle Mağrib’te cereyan 

eden ve ekserîsi mağlubiyetle neticelenen savaşlar Merînîlerde ağır maddî kayıplara 

neden olmuştur. Bir devletin yıkılmasına zemin hazırlayan otorite zayıflığı, siyasî is-

tikrarsızlık, savaşlarda mağlubiyet, sonrasında gelen toprak kayıpları ve ağır maddî 

                     
139 İbn Haldun, el-İber, 7: 392-394; Nâsırî, İstiksâ, 3: 184, 202; Harekât, Mağrib abre’t-târîh, 2: 46. 
140 Abdülkerim Özaydın, “Ebû İnân el-Merînî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (İstanbul: 

TDV Yayınları, 1994), 10: 169-170. 
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zararlar bu dönemde kendini göstermeye başlamış ve kısa sürede Merînîler Devleti’ni 

çöküş sürecine sokmuştur.              

Ebû İnan ölmeden önce oğlu Ebû Zeyyân’ı veliaht ilan etmişti. Vezir Hasan b. 

Ömer, kendisi gibi, Ebû Zeyyân’ın sert tabiatından korkan Merînî meclis üyelerini 

toplayıp veliahtlıktan azletme kararı almıştır. Onun yerine Ebû İnan’ın beş yaşındaki 

oğlu Ebû Bekir Saîd’i Merînîlerin yeni sultanı yapmıştır.141 Anlaşılacağı üzere, Merînî 

hükümdarlığını onun adına Ebû İnân’ın veziri Hasan b. Ömer yapmıştır. Vezir Ömer 

işe sultanın kardeşlerini bertaraf etmeye çalışarak başlamıştır. Bu anlamda, Mansur b. 

Süleyman’ı Abdülvâdîlerle savaşması için Tilemsân’a göndermiştir. Ülkenin büyük 

şehirlerinde valilik yapan diğer kardeşleri de tutuklatmayı başarmıştır. Bunlardan sa-

dece, son anda Hintâte Bölgesi’ne kaçan Sicilmâse valisi olan kardeşini yakalayama-

mıştır.142 

Hasan b. Ömer’in Tilemsân’a gönderdiği ordunun yenilmesiyle harekete geçen 

Merînî ileri gelenleri, Yaîş b. Ali’ye biat etmişlerdir.143 Ordu komutanı Mes’ûd b. 

Rahhû da Mansur’un sultan olması için çalışmalara başlamıştır. Merînî idarecilerinin 

de Mansur’u desteklemeleri üzerine Yaîş, güç kaybettiğini düşünerek Endülüs’e kaç-

mıştır. Hasan b. Ömer, beş yaşındaki sultanı yanına alıp Sebbû’da bulunan Mansur’un 

üzerine ordu göndermiş; fakat gönderdiği ordu hezimete uğramıştır.144 Diğer taraftan, 

Ebû Salim, Ğumâre Bölgesi’nde isyan edip kendi adına biat almıştır. Vezirin yöneti-

minden ve taht kavgalarına dalan Mansur’dan iyice rahatsız olmaya başlayan Merînî 

idarecileri, Ebû İnân’ın kardeşi Ebû Salim’e biat etmişlerdir.145  

Ebû Salim, idaresinin ilk yıllarında kendisinin baskıcı yönetiminden rahatsız-

lık duyan Ebu’l-Hasan’ın oğullarından kurtulmak istemiştir. Onları ve selefi Ebû 

Saîd’i bir gemiye bindirerek Endülüs’e göndermiş; fakat yolda tamamını boğdurmuş-

tur.146 Aynı şekilde, nüfuzundan kurtulmak için Merrâkeş’e vali atadığı, bunu kendi-

sine yediremeyip Tâdela’da isyancıların arasına katılan vezir Hasan b. Ömer’i yaka-

layıp teşhir ettikten sonra öldürmüştür.147 

                     
141 İbn Haldun, el-İber, 7: 396 
142 İbn Haldun, el-İber, 7: 398. 
143 İbn Haldun, el-İber, 7: 401; Harekât, Mağrib abre’t-târîh, 2: 46; Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 158. 
144 İbn Haldun, el-İber, 7: 402. 
145 İbn Haldun, el-İber, 7: 404. Nâsırî, Merînî idaresinde yaşanan bu durumu: “Sultan Ebû Bekir Saîd 

ile Mansur b. Süleyman’ın hâkimiyetleri aynı andan yok olmuştur. Her ikisi de tuz gibi eriyip git-

mişlerdir.” şeklinde ifade etmiştir. Bk. Nâsırî, İstiksâ, 4: 7. 
146 İbn Haldun, el-İber, 7: 410. 
147 İbn Haldun, el-İber, 7: 410; Hayreddin Ziriklî, el-A’lâm, 15. Baskı, (Beyrut: Dâru’l-İlim, 2002), 1: 
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Bütün çabasını, konumunu korumaya harcayan Ebû Salim, Gırnâta’da tahttan 

indirilen V. Muhammed’i ve meşhur veziri Lisânüddin İbnü’l-Hatîb’i ülkesine çağır-

mıştır. Böylelikle Gırnâta sarayından gelebilecek tehlikeleri önleyebilmeyi planlamış-

tır. Zira o sarayda Merînî devlet ricalinden pek çok kişi vardı. Böylelikle, oradaki 

Merînî hanedanı üyelerinden bir tehlike gelirse, o da V. Muhammed ve vezirini koz 

olarak kullanabilecekti.148  

Ebû Salim, Ebû İnân’ın daha önce Sebte’ye sürgüne gönderdiği Ebu’l-Abbas 

el-Hafsî’yi 761/1359’da tutuklandığı yerden çıkarıp Kosantîne valisi yapmıştır. Bu-

nunla Merînîler Mağribü’l-Ednâ’daki hâkimiyetlerini kaybetmişlerdir. Yine aynı yıl, 

Mağribü’l-Evsat’taki varlığını koruyabilmek için Abdülvâdîlerle savaşmış, sonunda 

Ebû Musa ez-Zeyyânî ile antlaşma imzalamıştır. Bu sonuçla Mağribü’l-Evsat Böl-

gesi’ndeki Merînî tahakkümü son bulmuştur.149  

Fasu’l-Kadîme’de ikamet etmeye karar veren Ebû Salim, Fasu’l-Cedîde’de ve-

ziri Ömer b. Abdullah el-Fudûdî’yi yerine vekil bırakmıştır. Sultana karşı gizli düş-

manlık besleyen Ömer, Hıristiyan birliklerin komutanı Garcia fils d’Anatole ile işbir-

liği yaparak isyan başlatmışlardır. Ebû Salim’i hal’ ettiklerini açıklayan asiler, onun 

yerine akıl hastalığı bulunan Taşfîn b. Ebû’l-Hasan el-Müvesves’i150 sultan ilan ettiler. 

Bunun üzerine, asilerin üzerine ordu gönderen Ebû Salim, beraberindekilerin karşı ta-

rafa geçmesiyle isyanı bastıramamıştır. Her ne kadar elbiselerini değiştirerek kaçmaya 

çalışsa da Ömer’in adamları tarafından yakalanmıştır. Katır üzerinde getirilip aşağı-

lanmış, sonra da öldürülmüştür.151   

Devletin bazı ileri gelenleri, Ömer’in müstebit davranışlarını aklî dengesi ye-

rinde olmayan birinin sultanlığa getirilmesine bağlamıştır. Sultanı görevden uzaklaş-

tırmak için Ebu’l-Hasan’ın kardeşi Abdülhalim’e davet göndermişlerdir. Abdülhalim, 

kendisine katılmayı bekleyen Merînî ricalinin bulunduğu Tilemsân’a gitmiştir. Ancak 

Tâzâ yakınlarında vezir Ömer b. Abdullah’ın gönderdiği orduya mağlup olmuşlar-

dır.152  

                     

52. 
148 Şihâbüddin Ahmed b. Muhammed el-Makkârî et-Tilemsânî, Ezhâru’r-riyâz fî ahbâri İyâz, nşr. Mus-

tafa es-Sekka, İbrahim Ebyârî, Abdülhafîz Şelebî, (Rabat: Matba’atu Fudâle, 1978), 1: 207-208. 
149 Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 161. 
150 Taşfîn el-Müvesves, babası Ebu’l-Hasan’ın Tarîf’teki yenilgisinden sonra Hıristiyanlara esir düş-

müştür. Burada aklî dengesinin bozuk olduğu anlaşılınca da serbest bırakılmıştır. Bk. Harekât, Mağrib 

abre’t-târîh, 2: 50; Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 163. 
151 İbn Haldun, el-İber, 7: 416; Ziriklî, A’lâm, 1: 52. 
152 İbn Haldun, el-İber, 7: 420; Harekât, Mağrib abre’t-târîh, 2: 51. 
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 Aklen malul birinin tahtta kalması Merînî hanedanı tarafından gelmesi kuv-

vetle muhtemel diğer başka sorunlara neden olacağını düşünen Ömer b. Abdullah, 

kendisinin kontrol altında tutabileceği birini sultan yapmaya karar vermiştir. Ebû Sa-

lim’den korktuğu için Gırnâta sarayına firar eden, burada da barınamadığı için Kas-

tilya’ya kaçıp İşbiliye’de sığınan Ebû Zeyyân’ı Mağrib’e çağırmıştır. Onun Mağrib’e 

gelmesiyle el-Müvesves’i tahttan indirmiştir.153 

Taşfîn el-Müvesves vezir Ömer b. Abdullah tarafından hal’ edilince tahta Ebû 

Zeyyân çıkmıştır. Bu dönemde vezir Ömer sultanın tüm yetkilerini eline almıştır. 

Merînî hanedanından biriyle evlenmesi de, onun durumunu daha kuvvetlendirmiştir. 

Ancak bunca güce rağmen, Abdülhalim’in Sicilmâse’de gerçekleştirdiği isyana engel 

olamamıştır. 762/1361 yılında Abdülhalim Sicilmâse’de büyük bir isyan başlatmıştır. 

Ömer b. Abdullah, Abdülhalim’in üzerine ordu göndermiştir. Bazı Arap liderlerinin 

müdahalesiyle iki taraf arasında, Abdülhalim’in Sicilmâse emîrliğinin tanınmasını da 

ihtiva eden sulh antlaşması imzalanmıştır.154  

Vezirin sultan ve hanedan üyeleri üzerindeki nüfuzu ve baskıları giderek art-

mıştır. Artık vezirden kurtulmak isteyen sultan, onu öldürmeye karar vermiştir. Ancak 

vezir, sultanın haremi dâhil, sarayın her tarafına casuslarını yerleştirmiştir. Bu durum-

dan habersiz olan sultan, veziri öldürmek istediğini yakınlarına söylemiştir. Ancak bu 

haber, casusları tarafından vezire ulaştırılmıştır. Sultan Ebû Zeyyân’dan önce davra-

nan vezir, sultanı öldürtmüştür.155   

Vezir Ömer b. Abdullah, Ebû Zeyyân’ın ölümünden sonra tahta çıkan Abdü-

laziz’i Merînîlerin yeni lideri yapmıştır. Ömer b. Abdullah, daha önce yaptığı gibi Sul-

tan Abdülaziz üzerinde de baskı kurmuştur. Onun devlet idaresine karışmasını engel-

lemiştir. Güçlü bir karaktere sahip olan Abdülaziz, vezirin bu tutumundan rahatsız ol-

muştur. Bir de vezirin Ebû İnân’ın kızıyla evlenmek isteyip, kayınbiraderini sultan 

yapacağı şayiası yayılınca ondan kurtulmak istemiştir.156 Fakat kendisinden önceki 

sultanın başına gelenlerin kendi başına da gelmesini istemeyen sultan, daha erken dav-

                     
153 Nâsırî, İstiksâ, 4: 44; Zehra Gözütok Tamdoğan, “Merînîler Dönemi (592-869/1196-1465) Sosyo-

Kültürel ve İktisadî Hayat”, (Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, 2014), 63. 
154 İbn Haldun, el-İber, 7: 423; Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 165. 
155 İbn Haldun, el-İber, 7: 428; Nâsırî, İstiksâ, 4: 52. 
156 Kalkâşendî, Subhu’l-a’şâ, 5: 200. 
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ranarak saraydaki hadımlardan müteşekkil bir grupla Ömer b. Abdullah’a suikast dü-

zenlemiş ve veziri öldürtmüştür.157 Vezirlerin yönetime müdahalesinin devlet için bü-

yük sıkıntılar doğurduğunu gören Abdülaziz, devlet ricalinin kendi bilgisi dışında ta-

sarrufta bulunmalarını engelleyerek yönetimde ipleri eline almıştır. Buna rağmen, ve-

ziri Yahya b. Meymûn’un yönetimi ele geçirmeye yönelik çalıştığını hissedince onu 

ve yardımcılarını öldürmekten çekinmemiştir.158  

Sultan Abdülaziz, Merînîlerin yaşadığı iç karışıklıklara son verip devleti yeni-

den eski gücüne kavuşturmak istemiştir. O, Afrika’nın kuzeyinde kendinden önceki 

yükselme dönemi sultanlarının yaptığı gibi Merînî hâkimiyetini güçlendirmek için fır-

sat kollamıştır. Ülkesinden Abdülvâdîlere kaçan Ma’kıl Araplarının iadesini istemiş-

tir. Abdülvâdî sultanı II. Ebû Hammû’nun talebi geri çevirmesi üzerine bunu fırsat 

bilen Abdülaziz, 771/1370 yılında Tilemsân üzerine hareket etmiştir. Ma’kıl Arapla-

rının Abdülvâdîlerden ayrılıp karşı tarafa geçmesiyle II. Ebû Hammû kaçmıştır. Bir 

yıl sonra (772/1370-71) da Sultan Abdülaziz şehri ele geçirmiştir. Kaçan lider II. Ebû 

Hammû’nun arkasından birlik gönderen sultan, onun ve beraberindekilerin mallarını 

yağmalatmıştır.159        

Sultan Abdülaziz zamanında sağlanan istikrar onun ölümüyle (774/1372) tek-

rar kaybolmuş, vezirlerin devlet yönetimine müdahaleleri yeniden başlamıştır. Abdü-

laziz b. Ebu’l-Hasan’ın ölüm haberini alan vezir Ebû Bekir b. Gâzi idareyi ele geçir-

mek için harekete geçmiştir. Abdülaziz’in dört160 veya beş161 yaşlarındaki oğlu Mu-

hammed’i omzuna alarak Merînî ileri gelenlerine götürmüş ve onlardan biat almış-

tır.162 

Bu dönem, Nasrîlerin Merînî içişlerine karışmaya başladığı bir dönem olmuş-

tur. Öyle ki; Nasrî sultanı V. Muhammed, herhangi bir talebinin Merînîler tarafından 

ağırdan alındığı veya gerçekleşmediği durumlarda adı geçen devlette isyanlar başlatıp 

sultanın değişmesine sebep olmuştur. 

 İkinci bölümde de görüleceği üzere, Endülüs-Mağrib arası vezir İbnü’l-Hatîb 

                     
157 Nâsırî, İstiksâ, 4: 53. 
158 İbn Haldun, el-İber, 7: 431. 
159 İbn Haldun, el-İber, 7: 435-438; Nâsırî, İstiksâ, 4: 57; Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 170; Abdülkerim 

Feylâlî, et-Târîhu’s-siyâsî li’l-Mağribi’l-Arabiyyi’l-kebîr, (Kahire: Şeriketü Nâs, 2006), 3: 201. 
160 İbnü’l-Ahmer, Ravdatü’n-nisrîn, 34. 
161 Müellifi Meçhul, Kitâbu’l-huleli’l-mevşiyye fî zikri’l-ahbâri’l-Merrâkuşiyye, yay. Süheyl Zekkâr, 

Abdülkadir Zemmâme, (Fas: Dâru’r-Reşâdi’l-Hadîse, 1978), 181. 
162 İbn Haldun, el-İber, 7: 446. 
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yüzünden bozulmuş, Nasrî sultanı, İbnü’l-Hatîb’in iadesini talep etmiştir. Bu talebin 

Merînîler tarafından reddeilmesi üzerine harekete geçen V. Muhammed, o sıralarda 

Endülüs’te bulunan ve kendisine yardım sözü verdiği Ebu’l-Abbas Ahmed b. Ebû Sa-

lim el-Merînî’yi yönetimi ele geçirmesi için Mağrib’e göndermiştir. Ebu’l-Abbas ise 

Nasrîlerin desteğiyle bir isyan başlatmış ve bu isyan sayesinde Merînîlerin yeni sultanı 

olmuştur (776/1374).163      

Ebu’l-Abbas I. Ahmed tahta çıktığında Merînîlerde fiilen ikiye bölünmüşlük 

mevcuttu. Azmûr sınır olmak üzere, Fas’ı kendisi yönetirken Merrâkeş’te Abdurrah-

man b. Yeflûsen hüküm sürmüştür.164 İki taraf bazen savaş bazen de zorunlu barış 

halinde bulunmuştur. Bu durum ağırlıklı olarak V. Muhammed’in müdahaleleriyle de-

ğişmiştir.165 

I. Ahmed, 781/1380 yılında Abdurrahman’ın üzerine yürümüştür. Abdül-

vâdîlerin karşı tarafı desteklemesine rağmen üç yıl sonra Abdurrahman’ı öldürmüş ve 

Merrâkeş’i ele geçirmiştir. Gırnâta sarayının tahakkümünden kurtulmak isteyen sul-

tan, devleti için büyük bir tehdit olan Abdülvâdîlerin başkenti Tilemsân’ı sınırlarına 

katmıştır.166 Tüm uyarılarına rağmen Tilemsân’ın Merînî hâkimiyetine girmesine en-

gel olamayan Nasrî sultanı, Merînî hanedanının bir diğer üyesi olan Musa b. Ebû 

İnân’ı kışkırtmış ve Mağrib’e göndermiştir. I. Ahmed’in Tilemsân’da bulunmasından 

yararlanan Musa başkent Fas’a kolayca girmiş ve Merînîlerin yeni sultanı olmuştur.167 

Musa’nın yönetimde kaldığı süre içerisinde, kendisinden önceki zayıflama dö-

nemi sultanlarında olduğu gibi, devlet idaresi, vezirinin elinde olmuştur. Veziri Mesud 

b. Rahhû b. Mâsây’ın tahakkümünden kurtulmak isteyen sultan, bu isteğini yakınla-

rına açmıştır. Vezir, casusları tarafından sultanın kendisinden kurtulma arzusundan 

haberdar olmuştur. Bundan dolayı merkezden uzaklaşmak isteyen vezir, Ğumâre Böl-

gesi’ndeki isyancılarla mücadele etmek için merkezden uzaklaşmıştır. Yokluğunda 

yerine bıraktığı kardeşi Yaîş b. Rahhû, sultan Musa’yı zehirlemiştir.168 

                     
163 İbn Haldun, el-İber, 7: 462-463; Nâsırî, İstiksâ, 4: 68. 
164 İbn Haldun, bu iki sultan arasında, vezir Ebû Bekir b. Gâzî’yi tahttan uzaklaştırdıktan sonra Ebu’l-

Abbas’ın Fas, Abdurrahman’ın ise Merrâkeş’te hüküm süreceğine dair bir muvafakat sağlandığın-

dan bahseder. Bk. İbn Haldun, el-İber, 7: 457. 
165 Nâsırî İstiksâ, 4: 65; Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 175. 
166 İbn Haldun, el-İber, 7: 462-463; Nâsırî, İstiksâ, 4: 68. 
167 Ziriklî, A’lâm, 1: 87. 
168 İbnü’l-Ahmer, Ravdatü’n-nisrîn, 36; İbn Haldun, el-İber, 7: 468; İbnü’l-Kâdî, Cezve, 1: 344. 
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Ardından Merînî tahtına ikinci kez çıkan Ebu’l-Abbas’ın yaptığı ilk icraat ve-

ziri Mesud b. Rahhû’yu tutuklatarak işkenceyle öldürmek olmuştur.169 Vezirden kur-

tulduktan sonra yönetimi tekeline almak ve devletini Mağrib’teki eski ihtişamına ka-

vuşturmak istemiştir. Bu anlamda, Abdülvâdîlerde baş gösteren taht kavgasında Benî 

Ahmer Devleti’nin desteklediği II. Hammû’ya karşılık, rakibi II. Taşfîn’i desteklemiş-

tir. Ebu’l-Abbas’ın desteğiyle babasını öldürüp170 taht mücadelesini kazanan II. Taş-

fîn, Merînî sultanı adına hutbe okutmuş ve Merînîler Devleti’ne yıllık vergi vermeye 

başlamıştır.171 Böylece sultan Ebu’l-Abbas, Merînîlerin Mağrib’teki nüfuzunu yeni-

den Mağribü’l-Evsat’a kadar uzatmıştır. 

Merînîler Devleti’ni vezirlerin baskısından, Gırnâta tahakkümünden kurtaran, 

devletin çöküşünü kısa süreliğine de olsa durdurmayı başaran ve “zü’d-Devleteyn” 

lakabını alan172 Ebu’l-Abbas, 796/1393 yılında vefat etmiştir. Arkasından da dört oğlu 

peş peşe Merînî sultanı olmuşlardır. 

II. Abdülaziz, Ebu’l-Abbas’ın saltanatının son yılında Tilemsân’daki isyanı 

bastırmak için babası tarafından bölgeye gönderilmiştir. Yolda babasının ölüm habe-

rini alması üzerine, Merînî ileri gelenlerinin çağrısıyla devletin yeni lideri olmuştur. 

Hüküm sürdüğü süre zarfında Tilemsân ve civarındaki Merînî hâkimiyetini güçlendir-

miştir. Şair, iyi at binen ve kan dökmeyi sevmeyen173 bu sultan, 799/1397 yılında vefat 

etmiştir. Ardından kardeşi Ebû Âmir Abdullah sultan olmuştur. O, yaklaşık 1,5 yıl 

süren saltanatında vezirlerin istibdadından kurtulamamış ve 800/1398 yılında ölmüş-

tür.174   

Sultan Ebû Saîd, Merînî tahtına çıktığında henüz 16 yaşında bir çocuktu. Do-

layısıyla devlet yönetiminde pek fazla etkili olamamıştır. Kendisi zevk ve eğlenceyle 

uğraşırken Merînîler Devleti’ni, Ebû Saîd’in ilk hâcibi Fakih Ebu’l-Abbas el-Kabâilî 

idare etmiştir. Devlet politikalarını o geliştirmiştir. Yerel yönetimlerdeki işleyişler 

hâcibin kontrolünde gerçekleşmiştir.175 Fakih Ebu’l-Abbas’ın devlet idaresindeki nü-

fuzunun bu kadar artması, vezirlerle arasında bir husumet meydana getirmiştir. Devlet 

                     
169 İbn Haldun, el-İber, 7: 475; Ziriklî, A’lâm, 1: 87. 
170 İbn Haldun, el-İber, 7: 481. 
171 İbn Haldun, el-İber, 7: 481; Nâsırî, İstiksâ, 4: 74. 
172 Ziriklî, A’lâm, 1: 87. 
173 İbnü’l-Ahmer, Ravdatü’n-nisrîn, 39; Yiğit,  Endülüs ve Kuzey Afrika Devletleri, 212. 
174 Nâsırî, İstiksâ, 4: 84. 
175 Nâsırî, İstiksâ, 4: 86. 
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ricali arasındaki bu husumet, Fakîh Ebu’l-Abbas’ın öldürülmesine sebep olmuştur.176 

Merînî yönetimindeki kargaşa, devleti, kendi sınırlarını koruyamaz hale getir-

miştir. Buna rağmen Merînîler, Hafsî sultanına isyan eden emîrlere siyasî sığınma 

hakkı tanımış ve hatta asilere askerî destek de sağlamışlardır. Bu durum karşısında 

harekete geçen Hafsîler, Merînî topraklarına saldırmışlardır. Tilemsân’ı ele geçiren 

Hafsîler, Fas’a doğru hareket etmişlerdir. Onlara güç yetiremeyeceğini anlayan sultan: 

“Şehirler sizin şehirlerinizdir. Saltanatımız ve devletimizin emri altında bulunan şey-

lerin tamamı size aittir.”177 diyerek Hafsîlere biat ettiğini açıklayıp sulh istemiştir 

(812/1409).178 Böylece Merînîler, Hafsîlerin yönetimine girmişlerdir.  

Tilemsân’dan sonra da toprak kaybetmeye devam eden Merînîler, 818/1415 

yılında Sebte’nin, o dönem sömürge arayışları içerisine giren Portekizlilerin eline geç-

mesine engel olamamışlardır.179 Merînîler Sebte’yi geri almaya teşebbüs etseler de 

başarısız olmuşlardır. Böylece Endülüs’e yönelik cihad faaliyetlerinde büyük bir lo-

jistik merkez konumunda olan ve bu faaliyetlere insan kaynağı temin eden şehir180 

kaybedilmiştir. 

Ebu’l-Abbas, 823/1420 yılında veziri tarafından öldürülünce yerine kardeşi 

Abdullah b. Ahmed geçmiştir. Sîdî Abbû olarak da bilinen bu sultan, Merînî tahtına 

çıktığı yıl büyük bir isyanla yüz yüze kalmış ve bu isyan neticesinde öldürülmüştür.181         

Ebû Muhammed II. Abdülhak Merînîlerin son ve en uzun süre görev yapan 

sultanı olmuştur. Onun döneminde de vezirler ve hâcipler devlet yönetimini elinde 

bulundurmuştur. Ebû Muhammed zamanında vezirlik görevi Merînî kabilesinin bir 

kolu olan Vattâsî ailesine verilmiştir. Vezirlik görevine getirilen Yahya b. Yahya el-

Vattâsî, kendi akrabalarını devletin çeşitli kademelerine yerleştirmiştir. Durumu gören 

ve yönetiminin elinden alınacağı korkusuna kapılan Merînî sultanı, hemen Yahya b. 

Yahya’yı tutuklatmış, onu ve Vattâsî ailesine mensup olup da Fas’ta ikamet eden her-

kesi korkunç bir şekilde öldürmüştür.182 Ebû Muhammed, Vattâsîlerin böyle ortadan 

kaldırılmasından ve kendisinin yönetiminden şikâyetçi olan halkı tedip etmek için iki 

                     
176 Nâsırî, İstiksâ, 4: 87. 
177 Zerkeşî, Târîhu’d-devleteyn, 126. 
178 Nâsırî, İstiksâ, 4: 91. 
179 Nâsırî, İstiksâ, 4: 92. 
180 Ceran, “Merînîler Devleti”, 241. 
181 Ziriklî, A’lâm, 4: 202; Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 185. 
182 Nâsırî, İstiksâ, 4: 97; Feylâlî, et-Târîhu’s-siyâsî, 3: 212. 
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Yahudiyi vezirlik makamına getirmiştir.183 

Merînîlerin içine düştüğü bu durum, devlet yönetimini zayıflatırken orduyu da 

sınırları koruyamaz hale getirmiştir. Nitekim 862/1458’de el-Kasru’s-Sağîr ve 

869/1465’te Tanca, Portekizliler tarafından işgal edilmiştir. Dahası, bu iki şehrin in-

sanları Portekizliler tarafından toplu katliama uğramışlardır.184 Daha önce de, 

887/1463’te Cebelitârık, Nasrî Sultanlığı’nın elinden çıktığı için hem Endülüs hem 

Mağrib, karşılıklı ilişkilerden ve yardımlardan mahrum kalmışlardır.  

Sultan Ebû Muhammed’in göreve getirdiği Yahudiler, halka zulmetmeye, eş-

raf ve fukahâ üzerinde baskı kurmaya başlamışlardır. Merînî vatandaşını, kadın erkek 

ayırt etmeksizin, ağır vergilere tabi tutmaları185 ve Yahudi vezirlerden birinin, eşraftan 

bir Müslüman kadını dövmesi halkı isyan etme noktasına getirmiştir. Nihayet, Ebû 

Muhammed’e karşı ayaklanan halk, sultanı hal’ ettiklerini ve Ehli Beyt’e mensup İd-

risî ailesinden Şerîf Ebû Abdullah el-Hafîd’e biat ettiklerini açıklamışlardır. Yakın 

geçmişte dindaşları olan vezirin etkisiyle Müslümanlara kötü muamelelerde bulunan 

pek çok Yahudi de bu isyan neticesinde öldürülmüşlerdir.186  

Ülkesinde çıkan isyanı bastıramayacağını anlayan sultan, Fas’tan kaçmaya ka-

rar vermiştir; ancak başaramamış, Fas yakınlarında el-Hafîd’in adamları tarafından 

yakalanmıştır. Hükümdarlık mührü Ebû Muhammed’in elinden alınmış ve ibret olsun 

diye semersiz bir katıra187 bindirilerek Fas sokaklarında dolaştırılmıştır. Daha sonra 

Merînîlerin son sultanı, Şerîf Ebû Abdullah el-Hafîd’in emriyle öldürülmüştür 

(869/1465).188  

Merînîler Devleti, VI. (XII.) yüzyılın sonlarında, tebaası konumunda oldukları 

Muvahhidlere karşı muhalif bir hareket olarak ortaya çıkmış ve yaklaşık 2,5 asır bo-

yunca Mağrib’te hüküm sürmüştür. Bu süre zarfında Mağribü’l-Aksâ’dan başlayarak 

tüm Mağrib’i tek çatı altında toplamışlar ve Endülüs’te Hıristiyanlara karşı pek çok 

cihad faaliyetlerine katılmışlardır. Neticede Merînîler Devleti, herhangi bir taht kav-

                     
183 Nâsırî, İstiksâ, 4: 98; Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 185. 
184 Harekât, Mağrib abre’t-târîh, 2: 62; Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 186. 
185 Ebu’l-Abbas Ahmed b Muhammed el-Miknâsî (İbnü’l-Kâdî), Dürretü’l-huccâl fî esmâi’r-ricâl, , 

(Tunus: el-Mektebetü’l-Atîka, 1971), 3: 157. 
186 Zerkeşî, Târîhu’d-devleteyn, 156. 
187 İbnü’l-Kâdî, Dürre, 3: 159. 
188 Nâsırî, İstiksâ, 4: 100; Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 187. 
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gası veya düşman işgaliyle değil, şerîflerin idare ettiği bir halk isyanıyla son bulmuş-

tur.    

 

1.2. BENÎ AHMER DEVLETİ (NASRÎLER/GIRNÂTA SULTANLIĞI) 

1.2.1. Kuruluş Dönemi 

Muvahhidler 609/1212 yılında Hıristiyanların karşısında aldıkları İkâb mağlu-

biyetiyle Endülüs’teki otoritelerini kaybetmeye başlamışlardır. Bu otorite kaybı İber 

Yarımadası’nda Muvahhidlerin hâkimiyetleri altıda bulunan yerlerde pek çok isyanı 

da beraberinde getirmiştir. Çıkan isyanlar neticesinde Endülüs’te Üçüncü Mülûku’t-

Tavâif Dönemi başlamıştır.  

Endülüs’te yaşanan bu dönemde nüfuz ve otorite sahibi iki hanedan mevcuttu. 

Bunlar, Dâniye ve Belensiye’ye hükmeden Benî Merdenîş ile Mürsiye, Kurtuba, İşbi-

liye, Maride ve Gırnâta’ya hükmeden Hûdîlerdi.189 Abbasilerin siyah renkli sancağını 

kullanarak onlara biat ettiklerini bildiren Hûdîler, sürekli kendilerine saldıran Benî 

Merdenîş, Arcûne’de ayaklanan Muhammed b. Yusuf en-Nasr ve Müslümanları En-

dülüs’ten atmak isteyen Kastilya Krallığı gibi farklı sorunlarla uğraşmak zorunda kal-

mıştır. Hûdîler, çok geçmeden, topraklarına saldırıp İşbiliye dâhil pek çok yeri ele 

geçiren Kastilya Krallığı ile antlaşma imzalayıp onlara haraç vermeye başlamıştır. Di-

ğer yandan isyancı Muhammed b. Yusuf’a da Ceyyân ve Vadiâş’ı bırakmışlardır. 

Daha sonra da Muhammed b. Yusuf, Gırnâta’yı ele geçirmiştir (635/1238). Aynı yıl 

Hûdîler, liderlerinin ölümüyle yıkılırken, Gırnâta merkezli Benî Ahmer Devleti kurul-

muştur.190  

İbnü’l-Ahmer olarak da bilinen Muhammed b. Yusuf b. Nasr (I. Muhammed), 

Endülüs’ün Arcûne şehrinde doğmuştur. Rivayetlere göre onun soyunun, Hazrec ka-

bilesinin lideri Sa’d b. Ubâde’ye dayanmaktadır.191  I. Muhammed, ilk başlarda 

                     
189 Muhammed İmamüddin, Endülüs Siyasi Tarihi, trc. Yusuf Yazar, (Ankara: Rehber Yayınları, 1990), 

325; Yusuf Şükrü Ferhat, Gırnâta fî zılli Benî Ahmer, (Beyrut: Dâru’l-Cîl, 1413/1993), 16-17. 
190 Ferhat, Gırnâta, 17; Nizamettin Parlak, Endülüs’ün Çöküşü –Benî Ahmer’de Darbeler ve İsyanlar-, 

(İstanbul: Hikmetevi Yayınları, 2014), 135-136; Mehmet Özdemir, “Hûdîler”, Türkiye Diyanet 

Vakfı İslam Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 1998), 18: 301-302. 
191 İbnü'l-Hatîb, Lemha, 57; İbn Haldun,  el-İber, 4: 218; Şekip Arslan, Hülâsatü târîhi’l-Endelüs, (Bey-

rut: Dâru Mektebeti’l-Hayât, 1403/1983), 54. 
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Hûdîleri matbû tanısa da daha sonra Arcûne’de onlara isyan etmiştir. Hûdîlerin lideri-

nin 635/1238 yılında ölümünü fırsat bilmiş, aynı yıl Gırnâta’yı ele geçirmiştir. Burayı 

başkent yapan I. Muhammed, Murâbıt liderler gibi “emîru’l-müslimîn” ile “Gālib-

Billâh” gibi unvanlar kullanarak bağımsızlığını ilan etmiştir (635/1238).192 Bu devlet, 

kurucusu İbnü’l-Ahmer’e nispetle Benî Ahmer/Nasrîler, başkentine nispetle de 

Gırnâta Sultanlığı adını almıştır. İbnü’l-Ahmer, ilk başlarda Abbasi halifesine bağlılı-

ğını bildirmiştir. Daha sonra Muvahhidleri kısa bir süre de olsa toparlamaya çalışan 

Halife Reşîd’e, onun ölümünden sonra da Hafsî lideri Ebû Zekeriya el-Hafsî’ye biat 

etmiştir.193   

İbnü’l-Ahmer kısa zaman içinde Mâleka ve Meriyye başta olmak üzere irili 

ufaklı pek çok beldeyi ele geçirmiştir.194 Böylece Endülüs’ün güneydoğusunu hâkimi-

yeti altına almıştır. Ancak bu durum fazla devam etmemiştir. Zira Hıristiyan devletler, 

reconquista adı verilen işgal girişimlerine hız vermişlerdir. Bu anlamda Aragon Kral-

lığı 642/1245 yılında Şâtıbe’yi ele geçirmiştir.195 Aynı yıl Kastilya Krallığı ise 

Ceyyân’ı kuşatmış ve Nasrî başkentine göz dikmiştir. Bu durum karşısında Nasrîler, 

Kastilya ile antlaşma yapmak zorunda kalmıştır. Yirmi yıl sürecek olan antlaşmaya 

göre Ceyyân ile Ceyyân çevresindeki otuza yakın kale Kastilya’ya bırakılacak, yıllık 

150 bin altın196 vergi verilecek, İbnü’l-Ahmer, Kastilya Kralı Fernando’ya tâbi olacak 

ve Kastilya düşmanlarına karşı onlarla beraber hareket edecekti (643/1246).197 Ayrıca 

söz konusu antlaşma Nasrîler’in, kendi dindaşları aleyhine de olsa Müslümanları En-

dülüs’ten atmak için sürekli olarak askerî ve siyasî hiçbir hamleden kaçınmayan Hı-

ristiyanlara yardım etme sözü verdiği anlamına da gelmektedir. Nitekim İbnü’l-Ah-

mer, 646/1248 yılında Müslümanların elinde bulunan İşbiliye’ye saldırı düzenleyen 

                     
192 İbn İzârî, el-Beyânu’l-muğrib, 3: 472; Ebû Abdullah Lisânüddîn Muhammed b. Abdullah İbnü'l-

Hatîb, el-İhâta fî ahbâri Gırnâta, (Cezayir: Dâru’l-Emel, 2009), 2: 372-373; Müellif Meçhul, 

Târîhu’l-Endelüs, thk. Abdülkadir Bûbâye, (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2007), 268; Ziya 

Paşa, Endülüs Tarihi, 6. Baskı, (İstanbul: Selis Yayınları, 2016), 325; Arslan, Hülâsa, 54; İsmail 

Yiğit, “Nasrîler”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 2006), 32: 

420. 
193 İbn İzârî, el-Beyânu’l-muğrib, 3: 490. 
194 Kalkâşendî, Subhu’l-a’şâ, 5: 261; Şihâbüddin Ahmed b. Muhammed el-Makkârî et-Tilemsânî, 

Nefhu’t-tîb min ğusni’l-Endelüsi’r-ratîb, (Beyrut: Dâru Sâdır, 1968), 1: 448; Ferhat, Gırnâta, 20. 
195 İbn Haldun, el-İber, 4: 219; Ali Muntasar el-Kettânî, İnbiâsü’l-İslâm fi’l-Endelüs, (Beyrut: Dâru’l-

Kütübi’l-İlmiyye, 2005), 35.  
196 Ferhat, Gırnâta, 21. 
197 İbn İzârî, el-Beyânu’l-muğrib, 3: 500-501; İbnü’l-Hatîb, İhâta, 2: 374, Muhammed Abdullah İnân, 

Devletü’l-İslâm fi’l-Endelüs –el-asru’r-râbi’- nihâyetü’l-Endelüs, 4. Baskı, (Kahire: Mektebetü’l-

Hancî, 1317/1997), 43; Ziya Paşa; Endülüs tarihi, 334; Feridun Bilgin, Gırnâta Benî Ahmer Dev-

leti’nin Kuruluşu ve I. Muhammed Dönemi (629-671/1232-1273), (Yüksek Lisans Tezi, Marmara 

Üniversitesi, 2003), 36. 
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Kastilya’ya işgal için yardım etmiştir (646/1248).198    

I. Muhammed, antlaşmadan sonra devlet içinde bir süre sükûneti tesis etmiştir. 

Ancak sağlanan bu sükûnet ortamı fazla uzun sürmemiştir. İbnü’l-Ahmer, bu sefer de 

akrabaları olan Benî Eşkîlûle ile uğraşmak zorunda kalmıştır. Endülüs’teki cihad faa-

liyetlerinin devam etmesi ve süreklilik kazanması için kurulan “meşîhatü’l-ğuzât”ın 

başında kendilerinin değil de, Mağrib’teki komşuları olan Merînîlerin komutanının 

bulunmasından rahatsızlık duyan ve idarede yeterince söz sahibi olmadıklarını düşü-

nen Benî Eşkîlûle, Vâdiâş ve Mâleka’da isyan etmiştir. Kastilya’nın da isyancılara 

yardım etmesiyle onlara güç yetiremeyeceğini anlayan I. Muhammed tekrar 

Gırnâta’ya dönmüştür (665/1267).199  

Nasrîlerin Kastilya ile imzaladıkları antlaşmanın süresinin dolmasıyla Hıristi-

yanların Gırnâta’ya yönelik işgal girişimleri tekrar başlamıştır. I. Muhammed antlaş-

manın süresinin uzatılması için Kastilya Kralı X. Alfonso’ya bir heyet göndermiştir. 

Bu talebi kabul edilen I. Muhammed, Şerîş ve birkaç kalenin Kastilyalılara verilmesi 

şartını onaylamıştır (665/1267).200 Yaklaşık otuz altı yıl hüküm süren I. Muhammed, 

oğlunu veliaht tayin ettikten sonra 671/1273 yılında ölmüştür.      

Babasının ölümünden sonra Nasrîlerin yeni lideri olan II. Muhammed el-

Fakîh, göreve gelir gelmez dâhilî sorunları halletme yoluna gitmiştir. Bu sorunların en 

büyüğü şüphesiz Benî Eşkîlûle ailesidir. Onlar I. Muhammed zamanında isyan ederek 

devletin ilerlemesini kısmen durdurmuşlardır. Bu sorunu halletmek isteyen II. Mu-

hammed önce, Kastilya’dan isyancılara verdiği desteği kesmesini talep etmiştir.201 II. 

Muhammed, Kastilya’nın bu tekliften sarfı nazar ettiğini görünce mecburen Merînîler-

den yardım istemiştir. Ancak Benî Eşkîlûle taraf değiştirip Merînîlere biat ettiklerini 

açıklamış ve Mâleka’yı onlara teslim etmişlerdir.202 Bunun üzerine II. Muhammed, 

Merînîlerin düşmanları olan Abdülvâdîlerle anlaşmış ve Aragonla ittifak kurmuştur. 

Ayrıca Kastilya ile de anlaşarak onları Cezîretülhadrâ’yı istilaya teşvik etmiştir. Kas-

                     
198 İbn Haldun, el-İber, 4: 219; Makkârî, Nefh, 1: 448; Kettânî, İnbiâsü’l-İslâm, 36. 
199 Kettânî, İnbiâ’sü’l-İslâm, 36-37; İnân, Nihâye, 38-40; Ferhat, Gırnâta, 23-24; Bilgin, Gırnâta Benî 

Ahmer Devleti’nin Kuruluşu ve I. Muhammed Dönemi (629-671/1232-1273), 30. 
200 İbn İzârî, el-Beyânu’l-muğrib, 3: 602; Kettânî, İnbiâsü’l-İslâm, 37; İnân, Nihâye, 51; Ferhat, Gırnâta, 

24; Bilgin, Gırnâta Benî Ahmer Devleti’nin Kuruluşu ve I. Muhammed Dönemi (629-671/1232-

1273), 47. 
201 Ferhat, Gırnâta, 26-27. 
202 İbnü’l-Hatîb, İhâta, 2: 215; İbnü’l-Hatîb, Lemha, 82; İbn Haldun, el-İber, 4: 220-221; İnân, Nihâye, 

99; Mehmet Özdemir, Endülüs Müslümanları Siyasî Tarih,(Ankara: TDV Yayınları, 2016), 247. 



41 

 

tilya 678/1278-79 yılında Cezîretülhadrâ’yı kuşatırken II. Muhammed fırsattan isti-

fade ederek Mâlekâ’yı zapt etmiş, ardından da Merînîlerle anlaşarak Cezîretülhadrâ’yı 

ele geçirmiştir (678/1278-79).203  

II. Muhammed’in bu davranışını karşılıksız bırakmak istemeyen Kastilya 

Krallığı, Nasrîler aleyhine Merînîler ve Eşkîlûlelilerden müteşekkil bir ittifak kurmuş-

tur. Bu arada Kastilya Krallığı, X. Alfonso’nun ölümüyle çalkantılı bir döneme gir-

miştir. Bu durumu iyi değerlendiren II. Muhammed, Benî Eşkîlûle ailesinin elinde bu-

lunan Vâdiâş ve Kumâriş şehirlerini ele geçirmiştir. Ayrıca, muhalif Benî Eşkîlûle ai-

lesiyle daha rahat mücadele etme imkânı bulmuş ve bu mücadele neticesinde söz ko-

nusu ailenin Mağrib’e göçerek Endülüs’teki faaliyetlerine son vermelerine neden ol-

muştur (678/1288).204  

II. Muhammed Tarîf ve civarındaki kaleleri ele geçirmek için Kastilya ile bir 

ittifak kurmuştur. Buna göre Kastilya Krallığı Tarîf’i kuşatacak ve Benî Ahmer’in ver-

meyi taahhüt ettiği altı kale karşılığında şehri onlara teslim edecekti. II. Muhammed, 

antlaşma gereği Kastilya’ya gıda ve silah yardımı yapmıştır. Ancak kuşatma netice-

sinde Tarîf’i ele geçiren Kastilya Krallığı sözünde durmamış, altı kale ve Tarîf’i Benî 

Ahmer’e vermemiştir (691/1292).205 Buna karşın II. Muhammed, doğal müttefiki 

Merînîler ve Aragon Kralı II. Juan ile anlaşmış, 694/1295 yılında Kastilya kralının 

ölümüyle baş gösteren karışıklıklardan yararlanarak Vâdilkebîr’e yakın bazı kaleleri 

ele geçirmiştir.206  

Otuz yıllık saltanatında, Benî Ahmer’in dış siyasette sıklıkla uyguladığı 

“denge politikası”nı ve bu politikayla devletin güçlenip Endülüs’te kökleşmesini sağ-

layan II. Muhammed, 701/1309 yılında ölmüştür.  

III. Muhammed dönemi, Mağrib’teki müttefikleri olan Merînîlerle ilişkilerin 

kötüye gittiği bir dönem olmuştur. Çünkü Nasrîler, Merînîlere ait Sebte ve civarını 

almıştı (705/1306).207  

                     
203 İbnü’l-Hatîb, İhâta, 2: 215; İnân, Nihâye, 101-102; Özdemir, Siyasi Tarih, 247. 
204 Ebû Abdullah Lisânüddîn Muhammed b. Abdullah İbnü'l-Hatîb, A’mâlü’l-a’lâm fî men bûyia 

kable’l-ihtilâm min mülûki’l-İslâm, thk. Seyyid Kesrevî Hasan, (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiye, 

2003), 2: 254; Nihâye102-103, 108-109; Özdemir, Siyasi Tarih, 247. 
205 İbnü'l-Hatîb, İhâta, 2: 216; Kettânî, İnbiâsü’l-İslâm, 40; İnân, Nihâye, 109. 
206 Kettânî, İnbiâsü’l-İslâm, 40; İnân, Nihâye, 109-112; Özdemir, Siyasi Tarih, 247. 
207 İbnü’l-Hatîb, İhâta, 2: 187; İnân,  Nihâye, 113. 
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Endülüs’teki komşuları ile -zoraki de olsa- benzer bir durum söz konusu ol-

muştur. III. Muhammed, dâhilî sorunlar yaşayan Kastilya’nın elinden Ceyyân’ın civar 

kalelerini alınca onlarla sulh yapmak zorunda kalmıştır. Diğer taraftan, Gırnâta üze-

rine saldırı planları yapan Aragon Kralı II. Juan, Benî Ahmer’in, Müslümanları Endü-

lüs’ten atma konusunda kendisiyle aynı fikirde olan Kastilya’nın da onlarla barış ant-

laşması yaptığını duyunca Nasrîler ile arasını iyi tutmaya çalışmıştır.208 

Bu esnada III. Muhammed’in kardeşi Ebu’l-Cuyûş’un isyanı patlak vermiştir. 

Kendisinde onunla uğraşacak gücü bulamayan ve zaten hasta olan III. Muhammed 

708/1309 senesinde emîrlikten çekilmiş ve aynı yıl ölmüştür.209         

Nasr, Benî Ahmer’in başına geçer geçmez bir dizi iç ve dış sorunlarla uğraş-

mak durumunda kalmıştır. Onun döneminde Kastilya ile Aragon krallıkları, Benî Ah-

mer aleyhine bir ittifak kurmuştur. Bu ittifak neticesinde Endülüs kuvvetlerinin gü-

cünü ve enerjisini bölmek için Kastilya Cezîretülhadrâ’ya, Aragon ise Elmeriyye’ye 

yönelik eşzamanlı saldırı gerçekleştirmiştir.210 Ardından Cebelitârık’ın da Kas-

tilya’nın eline geçtiğini gören Nasr, Mağrib’teki müttefiklerinden yardım istemiş ve 

bu sayede Cezîretülhadrâ ve Elmeriyye’yi kurtarmıştır.211 Cezîretülhadrâ kuşatması 

esnasında oluşan zararı da Kastilya’ya ödetmiştir.212 Ayrıca Mağribli müttefiklerine 

de, bu yardım karşılığında Cezîretülhadrâ ve Rûnde’yi vermiştir.213 

Nasr, dışarıda bu sorunları hallettikten sonra bu sefer de isyan eden amcasının 

oğlu Ebu’l-Velîd İsmail b. Ferec’in isyanıyla meşgul olmuştur. Ebu’l-Velîd, Nasr’ın 

Cezîretülhadrâ ve Rûnde’nin kaybedilmesini bahane ederek Mâleka’da başlattığı is-

yanla Gırnâta’ya kadar gelmiştir. Ebu’l-Velîd, 713/1314 yılında şehri ele geçirmiş, 

sabık sultan Nasr’ı Vâdiâş’a vali olarak atamıştır. Nasr aynı yıl Vâdiâş’ta ölmüştür.214 

 

1.2.2. Yükselme Dönemi 

Ebu’l-Velîd dönemi Benî Ahmer’in kökleşme, istikrar ve cihad faaliyetlerinin 

                     
208 Ferhat, Gırnâta, 30-31. 
209 İbnü’l-Hatîb, İhâta, 2: 189; İbnü’l-Hatîb, Lemha, 93; Şakir Mustafa, el-Endelüs fi’t-târîh, (Dımeşk: 

Menşûrâtu Vüzârti’s-Sekâfe, 1990), 131. 
210 İbnü’l-Hatîb,  Lemha, 101; İnân, Nihâye, 115. 
211 İnân, Nihâye, 115. 
212 Ferhat, Gırnâta, 32. 
213 Kalkâşendî, Subhu’l-A’şâ; 5: 261-262; İnân, Nihâye, 115; Özdemir, Siyasi Tarih, 248. 
214 İbnü’l-Hatîb,  Lemha, 102; İmamüddin, Endülüs Siyasi Tarihi, 332; Ferhat, Gırnâta, 33. 
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arttığı, aynı zamanda devletin yükselişe geçtiği bir dönem olmuştur.  

Kastilya, âdeti olduğu üzere, 716/1316 yılında Cezîretülhadrâ’ya karşı saldı-

rıya geçmiştir. Kastilya, Benî Ahmer’in Mağrib’teki müttefiklerinden aldığı yardım-

ları kesmek için İspanyol gönüllüler ve İngilizlerden müteşekkil bir orduyla ani saldırı 

gerçekleştirmiştir. Onları durdurmak için harekete geçen Ebu’l-Velîd, üzerlerine yedi-

sekiz bin kişilik bir ordu göndermiştir. Gırnâta yakınlarındaki İlbîre Tepesi’nde ger-

çekleşen savaşta Kastilyalıları ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Bu savaşta ünlü komu-

tanları Don Pedro da öldürülmüştür (718/1318).215  

Ebu’l-Velîd, diğer komşusu Aragon Kralı II. Juan ile 721/1321’de beş sene-

lik216 bir sulh antlaşması imzalamıştır. Söz konusu antlaşma Nasrîlerin oldukça yara-

rına olmuştur. Çünkü bu antlaşma sayesinde Aragon tehdidi Endülüs’teki Müslüman-

ların üzerinden bir nebze olsun bertaraf edilmiştir. Yine, bu antlaşma iki devlet ara-

sında daha rahat bir ticaret ortamı da sağlamıştır.217  

Nasrî hükümdarı bu sürede, zor günler yaşayan Kastilya üzerine saldırılarını 

yoğunlaştırmıştır. Bu anlamda, 724/1324 yılında Beyyâse, Eşkur ve Basta’yı, bir yıl 

sonra da Mertiş şehrini ele geçirmiş, ardından da başkente dönmüştür.218 Ancak 

Cezîretülhadrâ valisi olan amcasının oğlu Muhammed b. İsmail, aralarında yaşanan 

bir sorunu bahane ederek sultana bir suikast düzenlemiştir. Suikast sonucu ölen Ebu’l-

Velîd’den sonra da kendisi Nasrîlerin yeni sultanı olmuştur.(725/1325).219    

 Ebu’l-Velîd, halk üzerinde oldukça baskıcı bir yönetim sergilemiştir. O, dö-

neminde sarhoş edici maddelerin kullanılması, erkeklerin bulunduğu bir yerde kadın-

ların bulunmaması gibi pek çok yasak getirmiştir. Gayri müslimler de bu yasaklardan 

nasibini almıştır. Örneğin; sultan, Yahudilerin Müslüman gibi giyinmesini yasaklamış 

ve onlara, diğer milletlerden ayrılmaları için sarı renkli başlık takma mecburiyeti ge-

tirmiştir.220  

IV. Muhammed’in göreve gelir gelmez yaptığı ilk işlerden birisi de, babasının 

Aragon ile beş yıl boyunca geçerliliği bulunan ve süresi dolan antlaşmayı yenilemek 

                     
215 İbnü’l-Hatîb, Lemha, 110; İbnü’l-Hatîb, A’mâl, 2: 257;  Makkârî, Nefh, 1: 450; İmamüddin, Endülüs 

Siyasi Tarihi, 332; Özdemir, Siyasi Tarih, 248-249. 
216 İnân, Nihâye, 120. 
217 İnân, Nihâye, 120. 
218 İbnü’l-Hatîb, Lemha, 110; Özdemir, Siyasi Tarih, 249. 
219 İbnü’l-Hatîb, Lemha, 112-113; İbnü’l-Hatîb, A’mâl, 2: 258; İmamüddin, Endülüs Siyasi Tarihi, 333. 
220 İbnü’l-Hatîb, İhâta, 1: 769-770. 
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olmuştur (726/1326).221 Böylece Benî Ahmer-Aragon halkları arasındaki ticaret yeni-

den güvence altına alınmıştır. 

Diğer yandan IV. Muhammed dönemi aynı zamanda hanedan içi ihtilafların 

arttığı ve şeyhü’l-ğuzât Osman b. Ebu’l-‘Alâ’nın giderek bir tehdit unsuru haline gel-

diği bir dönem olmuştur. Osman b. Ebu’l-‘Alâ ve maiyetindekiler Elmeriyye başta 

olmak üzere Endülüs’ün güneyinde bir otonomi (özerklik) ilan etmişlerdir. Bunlara 

sultanın amcası Muhammed b. Ferec de katılınca onun etrafında birleşmişlerdir.222 Bu 

durum, sürekli Nasrîlerin gaflet anını bekleyen Kastilya’ya bir fırsat sağlamıştır. Kas-

tilya kuvvetleri hemen Nasrî topraklarına saldırmış ve pek çok kaleyi ele geçirmişler-

dir. IV. Muhammed hiç vakit kaybetmeden Kastilya’ya bir heyet göndermiş ve 

Vâdiâş’ın Kastilya’da kalması karşılığında onlarla bir sulh antlaşması imzalamıştır 

(729/1329).223     

Her ne kadar Kastilya ile bir sulh ortamı tesis edilmiş gibi görünse de IV. Mu-

hammed, bir güvensizlik duygusuna kapılmıştır. Hemen Mağrib’teki müttefiklerine 

yanaşmaya çalışmıştır.224 Ancak onun sürekli Merînîlere yaklaşması Nasrî önde ge-

lenleri içerisinde bir rahatsızlık oluşturmuştur. Bu rahatsızlık neticesinde, Elme-

riyye’deki muhalifler harekete geçmiş ve 733/1333 yılında IV. Muhammed’i bir sui-

kastla öldürmüşlerdir.225  

Nasrîlerin yeni sultanı I. Yusuf ilk olarak, zaman zaman devlet için tehdit un-

suru sayılan şeyhü’l-ğuzât Osman b. Ebu’l-‘Alâ’nın ailesine yönelik bir takibat uygu-

lamış ve sonunda onları tutuklatmıştır. Onun yerine Merînî hanedanından başka bir 

aileyi göreve getirmiştir.226 

Ebu’l-Haccâc I. Yusuf zamanında Kastilya’nın Benî Ahmer’e yönelik saldırı-

ları artmıştır. Kastilya, I. Yusuf’a gelecek yardımları engellemek için, papanın da des-

teğini alarak Cezîretülhadrâ’ya saldırmıştır. Buradaki savaşta Müslümanlar ağır bir 

yenilgiye uğramışlardır (740/1339).227 Benî Ahmer ve doğal müttefikleri Merînîler, bu 

yenilginin intikamını almak için büyük bir ordu kurmuşlardır. Buna karşın Kastilya 

                     
221 İnân, Nihâye, 121. 
222 İbnü’l-Hatîb, İhâta, 2: 148; İbnü’l-Hatîb, Lemha, 118. 
223 İbnü’l-Hatîb, İhâta, 2: 149; İnân, Nihâye, 122. 
224 İbnü’l-Hatîb, İhâta, 2: 150; İbnü’l-Hatîb, Lemha, 119. 
225 Özdemir, Siyasi Tarih, 249. 
226 Arslan, Hülâsa, 169-170; İnân, Nihâye, 125; Parlak, Endülüs’ün Çöküşü, 169. 
227 İbnü’l-Hatîb, Lemha, 135; Tevabil Alkaç, Gırnâta Benî Ahmer Devleti, I. Yusuf Dönemi (1333-

1354), (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2014), 26. 
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da, Aragon ve Portekiz’in desteğini arkasına almıştır. İki ordu 741/1340 yılında, 

Tarîf’in kuzeybatısında yer alan Salado Nehri yakınlarında karşılaşmışlar ve Müslü-

manlar İkâb Savaşı’ndaki yenilgiye benzer ağır bir hezimete uğramışlardır.228 Kas-

tilya, elde ettiği bu büyük galibiyetin rüzgârıyla ilerlemeye devam etmiş ve 743/1342 

yılında Cezîretülhadrâ’yı tekrar kuşatmışlardır. Oldukça ağır geçen kuşatmaya Müs-

lümanlar dayanamamış, aynı yıl Cezîretülhadrâ’yı Kastilya’ya teslim etmek zorunda 

kalmışlardır. Böylece iki sınır şehri (Tarîf ve Cezîretülhadrâ) Hıristiyanlara kurban 

edilmiştir.229  

Sultan I. Yusuf, peş peşe yaşadığı yenilgilerin ardından tüm ülkede çeşitli gü-

velik önlemleri almış, Benî Ahmer Devleti’nin kurulduğu andan itibaren dış siyasette 

uyguladığı denge politikasını o da uygulamıştır. Bu çerçevede Aragon Kralı IV. Pedro 

ile 745/1345’te on yıllık bir barış antlaşması imzalamıştır.230 Kastilya’nın saldırılarına 

devam edeceğini düşünen I. Yusuf, Memlüklüler ile temasa geçmiştir. Ancak Memlük 

Sultanı Salih İmamüddin, kendisinin de Hıristiyan taarruzlarına uğradığını ve bu yüz-

den yardım edemeyeceğini bildirmiştir.231  

Kastilya XIII. yüzyıl ortalarından bu yana Kuzey Afrika’yı da istila etmek ni-

yetini taşımaktaydı. Ancak 650/1252 yılında Kral III. Pedro, tüm Mağrib’i ele geçirme 

planları yaparken aniden ölünce bu çabalar sonuçsuz kalmıştır. Kastilya öteden beri 

ulaşmak istediği bu amacını gerçekleştirmek için 751/1350 yılında Cebelitârık’a doğru 

hareket etmiştir. Fakat o zamanlarda baş gösteren veba salgını, Kral XI. Pedro ile be-

raber çok sayıda askerin ölümüne neden olmuştur.232       

Ebu’l-Haccâc I. Yusuf bu son olaylardan sonra birkaç yıl daha yaşamış ve 

755/1354 yılında bir Ramazan Bayramı günü233 uğradığı suikast sonucu ölmüştür. 

Yeni sultan V. Muhammed dönemi, ilk yıllarda İbn Mindil’in Cebelü’l-Feth’te 

başlattığı isyanı dışında sükûnet içinde geçmiştir.234 Bunda hiç şüphesiz Aragon sal-

dırıları ve taht kavgaları yüzünden zor günler yaşayan Kastilya ile imzaladığı barış 

                     
228 İbnü’l-Hatîb, İhâta, 5: 381; A’mâl, 2: 265; Alkaç, Gırnâta Benî Ahmer Devleti, I. Yusuf Dönemi 

(1333-1354), 39-40. 
229 İnân, Nihâye, 127-128. 
230 İnân, Nihâye, 130. 
231 Özdemir, Siyasi Tarih, 249. 
232 İnân, Nihâye, 132; Özdemir, Siyasi Tarih, 250; Alkaç, Gırnâta Benî Ahmer Devleti, I. Yusuf Dönemi 

(1333-1354), 45. 
233 İbnü’l-Hatîb, A’mâl, 2: 265. 
234 İbnü’l-Hatîb, Lemha, 145; Câsim el-Ubûdî, “Ganî-Billâh”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklope-

disi, (İstanbul: TDV Yayınları, 1996), 13: 349. 
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antlaşmalarının payı büyüktür. Nasrî sultanı V. Muhammed, seleflerinin takip ettiği 

denge politikasını uygulamıştır. Müslümanları Endülüs’ten atma hayallerinden hiçbir 

zaman vazgeçmeyen ve bu hayali gerçekleştirmek için sürekli çaba sarf eden Kastilya 

ve Aragon ile arasını iyi tutmaya çalışmıştır. Bu iki devlet, birbirleriyle savaş eşiğine 

geldiğinde Kastilya’yı desteklemiş ve fırsatını bulunca Aragon topraklarına saldırılar 

düzenlemiştir.235  

V. Muhammed el-Ganî-Billâh’ın bu tutumlarından rahatsız olan Aragon Kral-

lığı, Benî Ahmer Devleti’ni karıştırmak için V. Muhammed’in kardeşi236 II. İsmail’e 

tahtı ele geçirmesi için destek sözü vermiştir. Aragon’un desteğini arkasına alan İsmail 

başkent Gırnâta’da bir darbe gerçekleştirmiştir (760/1359). Darbe neticesinde İsmail 

tahta çıkarken V. Muhammed önce Vâdiâş’a, ardından Merînîlerin başkenti Fas’a kaç-

mıştır.237 İsmail ise sabık sultanın hâcibi Rıdvan’ı öldürtmüş, meşhur vezir İbnü’l-

Hatîb’in de mallarını müsadere ettirmiş ve onu tutuklatmıştır. Daha sonra V. Muham-

med, Merînî sultanı Ebû Salim’in gayretleriyle veziri İbnü’l-Hatîb’i Fas’a getirtmiştir 

(761/1360).238  

V. Muhammed Fas’ta sürgün hayatı yaşadığı dönemde tekrar tahta çıkmak için 

fırsat kollamıştır. Beklediği fırsat da VI. Muhammed tarafından gelmiştir. VI. Mu-

hammed, V. Muhammed’e yaptığı gibi kendisine karşı da darbe hazırlıklarına başla-

yan II. İsmail’i öldürterek Benî Ahmer’in yeni sultanı olmuştur (761/1360). Bunun 

üzerine Kastilya Krallığı, tahtını geri alması için Ganî-Billâh’a yardım sözü vermiştir. 

V. Muhammed el-Ganî-Billâh, Kastilya’nın ve onların baskısıyla Merînîlerin yöneti-

minde etkin olan veziri Ömer b. Abdullah’ın desteğini alarak Endülüs’e gitmiştir.239 

Ganî-Billâh’ın Rûnde ve Mâleka’yı ele geçirip Gırnâta’ya doğru geldiğini gören VI. 

Muhammed Kastilya Krallığı’na sığınmış ve kral I. Pedro tarafından öldürülmüştür. 

V. Muhammed de hiçbir direnişle karşılaşmadan 763/1362 yılında başkente girmiş ve 

ikinci dönem saltanatına başlamıştır.240   

V. Muhammed’in ikinci saltanat döneminde Benî Ahmer Devleti, hem siyasî 

                     
235 Özdemir, Siyasi Tarih, 250-251; Parlak, Endülüs’ün Çöküşü, 173. 
236 İbn Haldun, İsmail’i V. Muhammed’in oğlu olduğunu kaydeder. Bk. İbn Haldun, el-İber, 7: 405. 

Fakat İbnü’l-Hatîb İsmail’in, sultanın kardeşi olduğunu söyler. Bk. İbnü’l-Hatîb, İhâta, 2: 249; 

Lemha, 145. Biz Benî Ahmer Devleti’nin idari kadrosunda bulunduğundan olaylara bizzat tanıklık 

ettiği için İbnü’l-Hatîb’in rivayetini esas aldık. 
237 İbnü’l-Hatîb, İhâta, 2: 251; İnân, Nihâye, 140; İmamüddin, Endülüs Siyasi Tarihi, 335-336. 
238 İbnü’l-Hatîb, Lemha, 147; İnân, Nihâyes, 141. 
239 İbnü’l-Hatîb, Lemha, 139; Makkârî, Nefh, 5: 89. 
240 İbnü’l-Hatîb, İhâta, 2: 255-256; İnân, Nihâye, 141-142; Özdemir, Siyasi Tarih, 251. 
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hem de askerî bakımdan belki de en hareketli dönemini yaşamıştır. Bu dönemde 

Gırnâta’yı denizden kuşatmak isteyen Aragon’a karşı Merînîler ve Abdülvâdîlerin 

desteğini alarak seferberlik ilan etmiştir. Yarımadadaki diğer komşusu Kastilya’nın 

içinde bulunduğu taht kavgalarının devam etmesi için çaba göstermiştir. Kastilya tah-

tına çıkmak isteyen ve I. Pedro’nun gayri meşru kardeşi II. Enrique’ye karşı müttefiki 

I. Pedro’yu desteklemiştir.241 Kastilya’daki durumun devamını sağlamak ve bunu ya-

parken diğer komşusundan emin olmak isteyen sultan, 768/1367 yılında Aragon’a elçi 

göndererek onlarla barış antlaşması imzalamıştır. Bir yıl sonra ordusuna Ubbede ve 

Beyyâse şehirlerini yağmalatmış, Kurtuba’ya doğru yönelmiştir. Kurtuba’yı kuşatmış; 

ancak ele geçirmeye muvaffak olamamıştır. Buna karşılık Rûnde ve Ceyyân civarın-

daki bazı kaleleri ele geçirmiştir (769/1368).242 Kastilya Kralı Pedro’nun Enrique ta-

rafından öldürülmesi sebebiyle giderek artan kargaşa ortamından faydalanarak Cezîre-

tülhadrâ’yı zapt etmiştir (770/1369).243       

Sultan V. Muhammed, gerek Endülüs’teki gerekse Kuzey Afrika’daki devlet-

lerle yoğun bir diplomasi ağı oluşturmuştur. Bu bağlamda 765/1364 yılında Haçlılara 

karşı elde ettiği zaferi tebrik ve takdir etmek için Memlûk Sultanı el-Eşref’e bir heyet 

göndermiştir.244 Ganî-Billâh sadece Memlûklülerle sınırlı kalmamış, Tunus’taki 

Hafsîler, Tilemsân’daki Abdülvâdîler ve bölgedeki stratejik ortağı Merînîlerle de ant-

laşmıştır (770/1369). Endülüs’te ise 776/1375 yılında Aragonla antlaşma imzalamış 

ve bu antlaşmayı müteakip yıllarda peş peşe yenilenmiştir. Kastilya ise hem dâhili 

sorunları hem de İngiltere ve Portekiz krallıklarıyla aralarında bulunan anlaşmazlıklar 

dolayısıyla Benî Ahmer ile sulh yapmak zorunda kalmışlardır.245 

Saltanatının ikinci döneminde Benî Ahmer Devleti’ne gerek siyasî ve diplo-

matik gerekse medeniyet alanında en parlak dönemini yaşatan V. Muhammed, 

793/1391 yılında ölmüştür. 

 

                     
241 İbnü’l-Hatîb, İhâta, 2: 281-282; İnân, Nihâye, 143; Ubûdî, “Ganî-Billâh”, 13: 349; Özdemir, Siyasi 

Tarih, 251. 
242 İbnü’l-Hatîb, İhâta, 2: 340, 348; İnân, Nihâye, 149. 
243 İbnü’l-Hatîb, İhâta, 2: 354; İnân, Nihâye, 149; Özdemir, Siyasi Tarih, 252. 
244 V. Muhammed’in heyetle beraber gönderdiği, Endülüs’te Hıristiyanlara karşı verdiği mücadele ve 

elde ettiği zaferleri Memlûk Sultanı el-Eşref’e anlattığı mektup için bk. Kalkâşandî, Subhu’l-a’şâ, 

8: 107-115. 
245 İbnü’l-Hatîb, Lemha, 146-147; Özdemir, Siyasi Tarih, 252. 
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1.2.3. Gerileme Ve Yıkılma Dönemi 

Babasının ölümünden sonra tahta çıkan II. Yusuf, saltanatının ilk zamanlarında 

yönetime müdahil olmaya çalışan babasının veziri Hâlid ile uğraşmıştır. Hâlid yöne-

timde kendine daha fazla yer açmak için sultanın Sa’d, Muhammed ve Nasr isimli üç 

kardeşini öldürtmüştür. Buna sinirlenen sultan Yahudi bir doktorun yardımıyla Hâlid’i 

zehirleterek öldürtmüştür. Ardından Yahudi doktoru hapse attırmış ve onu da hapis-

teyken öldürtmüştür.246 

II. Yusuf, veziri ortadan kaldırıp yönetimi tamamen ele aldıktan sonra Kas-

tilya’dan sulh talep etmiştir. İyi niyet göstergesi olarak da önceki savaşlarda ele geçi-

rilen esirleri serbest bırakıp İşbiliye’deki sarayına göndermiştir. Bunun üzerine Kas-

tilya sulh talebini kabul etmiş ve bu antlaşma sultanın ölümüne kadar sürmüştür.247       

VII. Muhammed, II. Yusuf henüz hayattayken bazı devlet adamlarının kışkırt-

masıyla ona karşı isyan teşebbüsünde bulunmuştu. Ancak Gırnâta’da sürgün hayatı 

yaşayan bir Merînî hanedan üyesinin araya girmesiyle bu isyan gerçekleşememişti. II. 

Yusuf’un ölümünden sonra da yine bazı devlet ricalinin teşvikleriyle veliaht olan bü-

yük kardeşi III. Yusuf’a bir darbe yapmış, onu tutuklatmış248 ve Nasrîlerin yeni sultanı 

olmuştur (797/1394). 

 VII. Muhammed’in tahta çıktığı dönemde, ülkede istikrarı sağlamak için Kas-

tilya ile iyi geçinmek gibi bir zorunluluk vardı. Bunun farkında olan sultan da babası-

nın Kastilya ile yapmış olduğu sulhu devam ettirmiştir. Ancak Kastilya’nın tutumu 

yüzünden sulh sürekli sekteye uğramıştır. Antlaşma sağlandıktan sonra Kastilya, Nasrî 

topraklarına saldırıya geçmiştir. Bunun üzerine ordusunun başında savaşa katılan VII. 

Muhammed, el-Garb (Algarve) ve Ayamonte şehirlerini ele geçirmiştir. Bu arada sul-

tan Hafsî ve Abdülvâdî emîrlerinden yardım talep etmiş, adı geçen emîrlerden gelen 

yardım birlikleri ise Cebelitârık yakınlarında hezimete uğramıştır (808/1406). Bu he-

zimetin ardından VII. Muhammed, Kastilya ile iki yıl süreli bir antlaşma imzalamıştır. 

Ancak,  Aragon ile beş yıl süreli bir antlaşma imzalamıştır. Antlaşmanın imzalandığı 

yıl ölen III. Henry’nin yerine Kastilya’nın yeni kralı olan oğlu Juan, babasının imza-

ladığı antlaşmayı bozarak Nasrî topraklarına saldırmış, Sahrâ Kalesi’ni ele geçirmiş 

                     
246 İnân, Nihâye, 149; Ferhat, Gırnâta,41. 
247 İnân, Nihâye, 150. 
248 İnân, Nihâye, 150; Yiğit, Endülüs ve Kuzey Afrika Devletleri, 57. 
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ve Ayamonte şehrini geri almıştır (810/1408).249 VII. Muhammed, Kastilya’nın ardın-

dan Aragon Krallığı ile de bir antlaşma imzalamıştır. Söz konusu antlaşmada Benî 

Ahmer, iki ülke arasında ticaret serbestisinin sağlanması dışında bir de askerî yardım 

desteği elde etmiştir. Buna göre, Aragon veya Nasrîler, taraflardan biriyle anlaşmalı 

olmayan herhangi bir yere saldırı gerçekleştirdiğinde, diğeri, müttefikine asker ve si-

lah yardımında bulunacaktır. 250O dönemlerde Kastilya ile Aragon’un sık sık savaşın 

eşiğine geldiği göz önüne alındığında VII. Muhammed’in, Benî Ahmer Devleti’nin, 

kuruluşundan o güne değin uygulayageldiği denge politikasını çok iyi işletmiş olduğu 

görülmektedir.  

VII. Muhammed’in 810/1408 yılında ölümüyle tutsak bulunduğu hapisten çı-

kıp251 Benî Ahmer tahtına oturan Yusuf’un göreve geldiğinde yaptığı ilk iş, Kastilya 

ile iki yıllık bir barış antlaşması imzalamak olmuştur. Yusuf, antlaşmanın süresi sona 

erince Kastilya’dan yenilemesini talep etmiştir. Ancak annesi ve amcasının vesayeti 

altında kalan Kastilya Kralı II. Juan, söz konusu antlaşmanın yenilenebilmesi için, 

Gırnâta’nın kendilerine boyun eğeceğini kabul etmesi şartını ileri sürmüş, aksi tak-

dirde Nasrîleri savaşla tehdit etmiştir. Yusuf bu tehdit üzerine hemen ordusunu topla-

mıştır. İki ordu Mâleka’nın kuzeydoğusunda yer alan Entekîre şehri yakınlarında kar-

şılaşmışlar ve Benî Ahmer ordusu bu savaşta ağır bir yenilgi almıştır (814/1412).252 

Entekîre’yi teslim etmek zorunda kalan sultan, Kastilya’dan yeni bir antlaşma tale-

binde bulunmuştur. Sonuçta, Nasrîlerin elinde bulunan yüzden fazla esirin fidyesiz 

serbest bırakılması karşılığında Kastilya ile sulh imzalamıştır. İki devlet arasında im-

zalanan antlaşma, Kastilya tarafından herhangi bir bozma girişimi olmadan, III. Yu-

suf’un 820/1417 yılındaki ölümüne kadar devam etmiştir.253 

Gırnâta’da 820-887/1418-1482 yılları arası hem sık sık sultan değişikliğinin 

olduğu hem isyanların ve darbelerin çokça yaşandığı hem de Haçlıların ve özellikle 

Kastilyalıların Gırnâta’ya yönelik saldırılarının arttığı bir dönem olmuştur. Bu dö-

nemde Kastilya’nın Benî Ahmer’i ortadan kaldırmak için topyekûn bir saldırı gerçek-

                     
249 İnân, Nihâye, 151; Yiğit, Endülüs ve Kuzey Afrika Devletleri, 57. 
250 Antlaşmanın detayları için bk. İnân, Nihâye, 152. 
251 İnân, Nihâye, 153, Ziya Paşa, Endülüs Tarihi, 431; Parlak, Endülüs’ün Çöküşü, 180. 
252 İnân, Nihâye, 153; Ferhat, Gırnâta, 43; Halil İbrahim es-Sâmerrâî vd. Târîhu’l-Arab ve hadâratühüm 

fi’l-Endelüs, (Bingazi: Dâru’l-Kitâbi’l-Cedîdi’l-Müttehide, 2000), 300; İmamüddin, Endülüs Siyasi 

Tarihi, 338. 
253 İnân, Nihâye, 154; Yiğit, Endülüs ve Kuzey Afrika Devletleri, 59. 
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leştirmede son derece yavaş davranmaları dikkat çeken bir husus olmuştur. Bu tutum-

larında, şüphesiz, Kastilya’nın içerisinde bulunduğu siyasî bunalımların da etkisi var-

dır. Ancak kanaatimizce, onların bu siyasetlerinde ön planda tuttukları iki husus var-

dır: Bunlardan birincisi, hâlihazırda Gırnâta’dan alınan ağır vergilerin devam etmesi-

dir. Nitekim ilerleyen dönemlerde Gırnâta’ya yönelik yapacakları askerî operasyon-

larda büyük bir malî kaynak gerekecektir.254 İkincisi ise Haçlıların, Mülûku’t-tavâif 

döneminde yıllık haracını tahsil etmek için Zîrî emirine gelen Kastilya kontunun söy-

lediği gibi hiç savaşacak asker ve mal kalmayıncaya kadar zayıflatarak ülkeyi zah-

metsiz bir şekilde ele geçirmek255 gayesini gütmeleridir. Ayrıca Gırnâta’nın, kendile-

rine askerî yardımların geldiği Kuzey Afrika ile arasındaki bağlantısı kesilmediği için 

henüz işgale hazır hale gelmemişti. 

Sultan III. Yusuf, 820/1417 yılında ölünce VIII. Muhammed Nasrî tahtına çık-

mıştır. İki yıl sonra yeğeni IX. Muhammed el-Eyser sultan olmuştur. Sultan el-Eyser, 

ölümüne kadar üç defa yönetimden uzaklaştırılıp dördüncü kez tahta oturmuştur. 

Onun zamanı isyan ve kargaşanın hâkim olduğu dönem olmuştur. Esasen kendisinin 

halktan kopuk olması hasebiyle halk ile bağlantısını veziri Yusuf b. Serrâc sağlamak-

taydı.256 Bu da halk arasında çalkantıların meydana gelmesine neden olmuştur. Kas-

tilya ise Benî Ahmer’deki dâhili meseleleri fırsata çevirmiş ve sultana isyan edenleri 

desteklemiştir. Kastilya, ülke içerisindeki tansiyon iyice yükselince Gırnâta üzerine 

saldırı başlatmıştır. Sultanı bunun müsebbibi olarak gören halk isyan etmiş ve devletin 

yönetim binası olan el-Hamrâ Sarayı’na yürümüştür. El-Eyser çareyi Tunus’a kaç-

makta bulunca257 Muhammed VIII. Muhammed Nasrîlerin yeni sultanı olmuştur 

(831/1427). Zayıflama dönemine giren çoğu devlette yönetici aileden olmayanların 

ülke yönetiminde söz sahibi olduğu görülmüştür. Benî Ahmer’de de aynı durum söz 

konusu olmuştur. Sabık sultan el-Eyser’in veziri Yusuf b. Serrâc mevcut sultanı de-

virmek için çalışmalara başlamıştır. Bu anlamda, Kastilya Kralı II. Juan’a giderek on-

dan yardım istemiş ve bu talebi kral tarafından kabul edilmiştir. Kastilya’nın desteğini 

alan Yusuf b. Serrâc, el-Eyser’i Endülüs’e çağırmıştır. Önce, kendisine hâlen bağlılığı 

                     
254 Parlak, Endülüs’ün Çöküşü, 181. 
255 Emîr Abdullah b. Bülukkîn b. Bâdîs b. Habbûs b. Zîrî, et-Tıbyân ani’l-hâdiseti’l-kâine bi devleti 

Benî Zîrî fî Gırnâta (Müzekkirâtü-Emîr Abdullah), nşr. Levi-Provençal, (Mısır: Dâru’l-Meârif, 

1955), 73. 
256 İnân, Nihâye, 155; Ferhat, Gırnâta, 44; Parlak, Endülüs’ün Çöküşü, 182. 
257 Takıyüddin Ahmed b. Ali b. Abdülkadir el-Makrizî, Kitâbü’s-sülûk li ma’rifeti düveli’l-mülûk, nşr. 

Abdülfettah Âşûr, (Kahire: Matbatü Dâr’il-Kütüb, 1973), 4/2: 184; İnân, Nihâye, 155. 
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devam eden Elmeriyye’ye gelmiş, ardından da ordusuyla birlikte Gırnâta’ya doğru 

ilerlemiştir. Onun gelişini haber alan VIII. Muhammed, ordusunu toplamıştır. İki ordu 

karşı karşıya gelip de VIII. Muhammed’in askerlerinin karşı tarafa geçmesiyle el-Ey-

ser şehre kolayca girerek ikinci defa Nasrî sultanı olurken, Yusuf b. Serrâc da bu ça-

basının karşılığını vezirlik makamına gelerek almıştır (833/1429).258 

Kastilya, Benî Ahmer’e yaptığı yardımın karşılığını istemiştir. Bu anlamda, 

sultandan bazı kalelerin teslimini, ülkede hapis hayatı yaşayan Hıristiyan esirlerin ta-

mamının salıverilmesi ve yüklü miktarda vergi talep etmiştir. Sultan bu talepleri geri 

çevirmiş ve kralı savaşla tehdit etmiştir. Kral II. Juan, Gırnâta’ya yardım etmesi kuv-

vetle muhtemel Merînîleri ve Hafsîleri de bu olaya müdahil olmamaları konusunda 

ikna etmiştir. Yusuf b. Serrâc’ın da kendisiyle ittifak kuran kral, Nasrîlerin üzerine 

yürümüş ve bazı kaleleri istila etmiştir (834-5/1431).259 

VIII. Muhammed’in veziri Rıdvan b. Bennigaş, sabık sultanın el-Eyser tara-

fından öldürülmesi üzerine yeni sultan arayışlarına başlamıştır. Nihayet Nasrî şehza-

delerinden Yusuf b. Mevl’i (IV. Yusuf) sultan yapmaya karar vermiştir. Bunun için 

doğrudan Kastilya başkenti Kurtuba’ya gidip kraldan yardım istemiştir. Kral, 

Gırnâta’daki karışıklıkların daha da artmasını istediğinden Rıdvan’ın bu teklifini ka-

bul etmiştir. Yusuf ve veziri, krala bağlılık yemini ve onun şartlarını kabul ettikten 

sonra beraberindekilerle Gırnâta üzerine yürümüşlerdir. Yusuf’un ordusunun galip 

geldiğini ve halkın da onun lehine ayaklanma çıkarttığını gören el-Eyser Gırnâta’dan 

kaçmış ve böylece IV. Yusuf Benî Ahmer Devleti’nin yeni sultanı olmuştur 

(835/1431). Ancak tahta çıktığında hasta ve oldukça yaşlı olan IV. Yusuf vefat edince 

el-Eyser üçüncü kez tahta çıkmıştır (836/1432).260  

Benî Ahmer Devleti’nde gerçekleşen darbe ve isyanlar neticesinde yönetimin 

sık sık el değişmesi siyasî istikrarın kaybolmasına ve bu ortamın kaybolmasını isteyen 

halkın bir hanedan üyesi etrafında birleşerek isyan etmesine yol açmıştır. Daha önce 

belirli aralıklarla tahta oturan el-Eyser, iktidarının on üçüncü yılında yine benzer bir 

saray darbesiyle karşı karşıya kalmıştır. Nasrî hanedanından X. Muhammed el-Ahnef, 

büyük taraftar kitlesiyle bir gece ansızın Gırnâta’ya girmiş, el-Hamrâ’yı ele geçirmiş 

ve el-Eyser’i ailesiyle birlikte tutuklatıp Nasrîlerin yeni sultanı olmuştur 

                     
258 İnân, Nihâye, 156-158; Ferhat, Gırnâta, 45; Özdemir, Siyasi Tarih, 254. 
259 İnân, Nihâye, 158; Özdemir, Siyasi Tarih, 255. 
260 İnân, Nihâye, 156-158; Parlak, Endülüs’ün Çöküşü, 183. 
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(850/1446).261 Onun saltanatı da ancak bir yıl sürmüş, el-Eyser bir karşı darbe gerçek-

leştirerek dördüncü kez tahta çıkmıştır.262 

El-Eyser 857/1453 yılındaki ölümüne kadar diğer dönemlerine nispeten daha 

rahat bir dönem geçirmiştir. Ölmeden önce X. Muhammed’i veliaht tayin etmiştir. 

Ancak vezirlik makamında bulunan Benî Serrâc ailesi, sultanın bu kararını beğenme-

miş ve hanedanın diğer üyesi Ebû Nasr Sa’d’ın tahta çıkmasını istemiştir. El-Eyser’in 

ölümüyle X. Muhammed tahta çıkınca Benî Serrâc ailesi Sa’d’ın saltanat makamına 

gelmesi için çalışmalara başlamıştır. Bu anlamda, Kastilyalılardan yardım istemiştir. 

O dönemde hem Aragon ile arasının bozuk olması hem de iç çekişmelerden Gırnâta 

ile uğraşamayacakları için, söz konusu aileye yardım etmişlerdir. Sa’d, aldığı destekle 

başkent Gırnâta’ya girmiş ve sultanlığını ilan etmiştir (858/1454).263 

Sa’d, iktidara gelir gelmez yaptığı ilk iş Kastilya’ya biat etmek olmuştur. Bun-

dan birkaç ay sonra ölen Kastilya Kralı II. Juan’ın yerine oğlu IV. Henri Kastilya’nın 

yeni kralı olmuştur. Sa’d yeni krala da bağlılığını bildirmiş; ancak bağlılığının göster-

gesi olarak yerine getirmesi gereken şartların ağırlığını görünce biat etmekten vazgeç-

miştir. Bu duruma çok sinirlenen IV. Henri, büyük bir orduyla Benî Ahmer Devleti’ne 

saldırmaya başlamıştır. Bu saldırılar neticesinde Cebelitârık’ı işgal etmiştir 

(867/1462).264 Sa’d ise yardım talep etmek amacıyla Kuzey Afrika’ya yönelmiş; fakat 

burada umduğunu bulamamıştır. Zira Merînîler, kısa bir zaman sonra kendilerinin yı-

kılmasına sebep olan iç karışıklıklarla meşgul oldukları için Endülüs’e destek verebi-

lecek bir durumda değillerdi. Nasrîler, Memlûklülerden de bekledikleri cevabı alama-

mıştır.265 Böylece Endülüs’ün Mağrib ile bağlantısı kopmuştur. Bu gelişmeler Sa’d’ın 

halk nezdindeki itibarını zedelemiştir. Daha önce Benî Serrâc ailesinin desteğiyle ik-

tidara gelen Sa’d, yine, söz konusu ailenin girişimleriyle bizzat oğlu Ebu’l-Hasan ta-

rafından gerçekleştirilen bir darbeyle iktidardan düşmüştür (870/1464-5).266    

Benî Ahmer’in yeni sultanı Ebu’l-Hasan, saltanatının ilk yıllarında Hıristiyan-

lara karşı savaşmış ve bu savaşlardan başarılı sonuçlar elde etmiştir. Ancak Benî Ah-

                     
261 İnân, Nihâye, 163-164; Özdemir, Siyasi Tarih, 256; Parlak, Endülüs’ün Çöküşü, 185. 
262 Parlak, Endülüs’ün Çöküşü, 185. 
263 İnân, Nihâye, 164; Özdemir, Siyasi Tarih, 257. 
264 İnân, Nihâye, 164-165; Ferhat, Gırnâta, 46. 
265 Sâmerrâî, Târîhu’l-Arab, 300. 
266 Özdemir, Siyasi Tarih, 257. 
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mer’deki ihtilaflar son bulmamıştır. Bu sefer de Mâleka valisi olan kardeşi Muham-

med ez-Zağal isyan etmiştir.267 Nasrîlerdeki siyasi istikrarsızlığın devamını isteyen 

Kastilya ve iktidardaki yerlerinin devam etmesi arzusunu güden Benî Serrâc ailesinin 

desteğini arkasına alan ez-Zağal, Mâlekâ’da emîrliğini ilan etmiştir. Ebu’l-Hasan, kar-

deşinin başlattığı isyanı durdurmaya çalıştıysa da başaramamıştır. Mâleka halkının ez-

Zağal’ın emîrliğini kabul ettiğini gören Ebu’l-Hasan, isyancı kardeşiyle antlaşma im-

zalamak zorunda kalmıştır. Bu antlaşmaya göre; Mâleka ve civarı ez-Zağal’da kalır-

ken, başkent Gırnâta ve çevresi Ebu’l-Hasan’ın hâkimiyeti altında kalacaktır 

(873/1469).268 Böylece Benî Ahmer Devleti fiilen bölünmüştür. 

Endülüs’te IX. (XV.) yüzyılın son çeyreğinde Benî Ahmer’in geleceğini ilgi-

lendiren çok önemli bir olay gerçekleşmiştir. Aragon Kralı Ferdinand ile Kastilya Kra-

liçesi İzabella 874/1469 yılında evlenmiş, beş yıl sonra da Kastilya Krallığı çatısı al-

tında tek devlet olmuşlardır.269  Yıllarca birbirleriyle savaş halinde olan iki krallık bir-

leşmiştir. Böylece Benî Ahmer’e, bu devletlerden biriyle ihtilafa düşünce diğerini 

denge unsuru olarak kullanma kapısı kapanmıştır. Bu evlilik Hıristiyanların, “Müslü-

manları Endülüs’ten atıp bölgede Hıristiyan birliğini sağlama ülküsü” yolunda atılan 

büyük adımın ve Müslümanlara karşı yeni bir öldürücü darbenin ilk nüvesi olmuştur. 

Gırnâta’daki gelişmeleri yakından takip eden Kastilya Krallığı, Nasrîlerdeki 

fiilî bölünme gerçekleştiğinde, Endülüs’ün kalbi270 mesabesinde olan ve başkent 

Gırnâta’nın güneybatısında yer alan ve oldukça verimli arazilere sahip olan El-Hâme 

(Alhama) şehrine saldırmıştır. Şehir halkının büyük bir mukavemet göstermesine rağ-

men el-Hâme Hıristiyanların eline geçmiştir (887/1482).271  El-Hâme’nin ardından ku-

zeybatıya doğru ilerleyen Kastilya kuvvetleri Levşe’yi muhasara altına almışlardır. 

Ancak büyük bir direnişle karşılaşmışlar ve akabinde ağır bir yenilgi almışlardır 

(887/1482).272 Fakat çok geçmeden oğlu Ebû Abdullah’ın (Boabdil) isyanıyla karşı-

                     
267 Meçhul Müellif, Nübzetü’l-asr fî Ahbâri mülûki Benî Nasr, thk. Ferîd el-Bustânî, (Titvân: Mekte-
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laşmıştır. İsyanı batıramayınca da Mâleka’daki kardeşi Emîr ez-Zağal’ın yanına kaç-

mıştır.273 

Ebû Abdullah Nasrî tahtına oturunca selefi Ebu’l-Hasan’ın Levşe’deki başarı-

sına benzer bir galibiyet elde edip, böylece halk nazarındaki itibarını artırmak için 

888/1483 yılında Kastilya topraklarına saldırmış ve bazı kaleleri ele geçirmiştir. Baş-

kente geri dönerken Hıristiyan kuvvetler ona yetişmiş ve Kurtuba yakınlarındaki Lu-

cenna Kalesi civarında savaşmışlardır. Ebû Abdullah bu savaşta ağır bir yenilgi aldığı 

gibi kendisi de esir düşmüştür. Onun yerine Nasrî tahtına, ölümüne kadar Ebu’l-Ha-

san, ölümünden sonra ise Mâleka emîri ez-Zağal oturmuştur.274 Benî Ahmer yönetimi 

Ebû Abdullah’ı esaretten kurtarmak için kralla müzakerelere başlamıştır. Buna muka-

bil kral, Benî Ahmer’den, Ebû Abdullah’ın salıverilmesi karşılığında kendisine tâbi 

olacağına, Kastilya-Aragon Krallığı’na yıllık vergi vereceğine ve ülkesindeki Hıristi-

yan esirleri serbest bırakacağına dair bir teklif sunmuş ve bu teklif kabul edilmiştir.275  

Ebû Abdullah serbest kalınca yönetimi amcasından geri almak için isyan baş-

latmıştır. Halkı Kastilya ile yaptığı antlaşmanın, ülkenin istikrar ve barışı için gerekli 

olduğuna ikna etmiş ve Basta şehrinde bağımsızlığını duyurmuştur.276 Böylece Benî 

Ahmer’de yeniden çift başlılık ortaya çıkmıştır (890/1485).   

 Benî Ahmer’deki karışıklıklardan istifade etmek isteyen Kastilya hiç 

vakit kaybetmeden Nasrî topraklarına saldırmıştır. Mâleka’nın kuzeybatısına doğru 

ilerleyen Hıristiyan kuvvetleri 890/1485 yılında Rûnde’yi istila etmiş ve Mâleka üze-

rine yürümüştür. Burada güçlü bir direnişle karşılaşan Kastilya, ağır bir yenilgi almış-

tır (891/1486).277 Bu, Müslümanların Endülüs’te elde ettiği son zafer olmuştur. 

Bu arada Ebû Abdullah isyanını devam ettirmiş ve el-Hamrâ yakınlarına kadar 

gelmiştir. Aynı anda hem Kastilya hem de isyancılar ile mücadele etmek zorunda ka-

lan sultan, yeğeni Ebû Abdullah ile anlaşma yoluna gitmiştir. Buna göre, Ebû Abdul-

lah Gırnâta ve etrafındaki bölgeyi yönetirken, ez-Zağal ise Mâleka ve civarını kendi 

                     
273 Makkârî, Nefh, 4: 514; F. R. de Chateaubriand; Rivâyetü âhiri Benî Serrâc, tkh./trc. Şekip Arslan, 2. 

Baskı, (Mısır: Matba’atü’l-Menâr, 1924), 247. 
274 Nübzetü’l-asr, 12-13; Makkârî, Nefh; 4: 515; Arslan, Hülâsa, 199-200, 204-205; İnân, Nihâye, 203; 

Sercânî, Kıssatü’l-endelüs, 677; Özdemir, Siyasi Tarih, 260. 
275 Özdemir, Siyasi Tarih, 261. 
276 İnân, Nihâye, 208; Özdemir, Siyasi Tarih, 261. 
277 Nübzetü’l-asr, 14-15; Makkârî, Nefh; 4: 516; Chateaubriand, Âhiru Benî Serrâc, 259. 

https://eksisozluk.com/francois-rene-de-chateaubriand--677289
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idaresine almıştır.278 Böylece Ebû Abdullah, Benî Ahmer Devleti’nin son sultanı ol-

muştur (891/1486).  

Kastilya Krallığı, Benî Ahmer Devleti’nde yaşanan kaos ortamını fırsat bilerek 

Nasrî topraklarına yönelik saldırılarını sürdürmüştür. Daha önce ele geçiremedikleri 

Levşe’yi muhasara altına alan Hıristiyanlar, şehri şiddetli bir şekilde muhasara altına 

almıştır. Ancak, artık Kastilya’ya karşı mukavemet gösteremeyeceğini anlayan Sultan 

Ebû Abdullah, antlaşmayı onaylayarak şehri Hıristiyanlara teslim etmiştir 

(891/1486).279 

Benî Ahmer Devleti kendi içerisindeki çekişmelerden dolayı topraklarını ko-

ruyamaz hale gelmiştir. Levşe ve Rûnde’nin kaybedilmesiyle ellerinde Gırnâta civa-

rında birkaç kale ve şehir kalmıştır. Bunlardan, diğerlerine nispeten savunma meka-

nizması en güçlü olan şehir, ez-Zağal’ın hâkimiyetindeki Mâleka’dır.280 Hıristiyanlar, 

Gırnâta’yı güvenli bir şekilde istila etme yolunda bir adım atmışlar ve Mâleka üzerine 

yürümüşlerdir. Kastilya 892/1487 yılında Mâleka civarındaki irili ufaklı kaleleri ele 

geçirmiş ve Mâleka’yı kuşatma altına almıştır.281 Bu sırada Sultan Ebû Abdullah, 

Memlûk Sultanı Kayıtbay’dan yardım talebinde bulunmuş;282 fakat Mısır’dan bekle-

nen yardım gelmemiştir.283 Hıristiyanlar, şehrin dışarıyla bağlantısını kesip halkı tes-

lim olmaya zorlamışlardır. Kuşatmanın uzaması, erzakların tükenmesi ve hastalıklar 

sebebiyle Nasrîler daha fazla direnememiş ve Kastilya ile antlaşma yaparak şehri on-

lara teslim etmek zorunda kalmışlardır (892/1487).284  

Mâleka’nın ardından Hıristiyanlar, 892-895/1487-1490 yılları arasında ez-Za-

ğal’ın hâkimiyeti altında bulunan Basta, el-Münekkeb, Vâdiâş ve Elmeriyye’yi işgal 

                     
278 İnân, Nihâye, 209, 216. 
279 Nübzetü’l-asr,17; Makkârî, Nefh; 4: 517; İnân, Nihâye, 209-210.   
280 Özdemir, Siyasi Tarih, 262. 
281 Nübzetü’l-asr, 24; Irwing, Ahbâr, 256-257; Makkârî, Nefh; 4: 520. 
282 Mısırlı tarihçi İbn İyâs, dönemin olaylarından bahsederken, Gırnâta’dan bir heyetin geldiğini, bera-

berlerinde Nasrî sultanından bir mektup olduğunu, bu mektubun içerisinde Hıristiyanların Endü-

lüs’te Müslümanların topraklarını istila ettiğini ve sultanın Endülüslü Müslümanlar adına kendisin-

den yardım talebinde bulunduğunu kaydetmiştir. Devamında ise, Memlûk Sultanı Kayıtbay’ın, Fer-

dinand ve İzabella’ya mektup yazmaları için Kudüs’teki Kıyamet Kilisesi rahiplerine emir verdiğini 

ve mektupta Hıristiyanların Gırnâta işgalinden vazgeçmelerini, aksi takdirde Kıyamet Kilisesi pa-

pazlarını hapsettireceğini ve Avrupalı Hıristiyanların bu kiliseye girişini yasaklayacağını ihtiva eden 

ifadeler yer almıştır. Muhammed b. Ahmed b. İyâs el-Hanefî, Bedâiu’z-zuhûr fî vekâi’i’d-duhûr, 

thk. Muhammed Mustafa, (Kahire: el-Hey’etü’l-Mısriyyetü’l-Âmme, 1974), 3: 244-245. 
283 İnân, söz konusu mektubun Kayıtbay’a bir buçuk yıl sonra ulaştığını nakleder. Ona göre Kayıtbay, 

Endülüs’e askerî yardım etmek istese bile mevcut durum buna müsait değildir. Zira Mısır Sultanı, 

hem iç sorunlarla hem de topraklarına bir dizi harekât düzenleyen Osmanlı Padişahı II. Bayezid’e 

karşı savunma önlemleri almak zorundaydı. İnân, Nihâye, 222. 
284 Nübzetü’l-asr, 24-25; Makkârî, Nefh; 4: 520-521; Arslan, Hülâsa, 216-217. 
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etmişlerdir.285 Böylece Benî Ahmer Devleti’ndeki çift başlılık Hıristiyanlar tarafından 

sona erdirilmiş ve Müslümanların elinde sadece Gırnâta ile çevresindeki birkaç küçük 

kale kalmıştır.   

Elmeriyye’nin de Hıristiyanların eline geçmesiyle sıranın Gırnâta’ya geldiğini 

fark eden Ebû Abdullah, Nasrî başkentine saldırı hazırlıkları yapan Kastilya Kralı’na 

elçi göndermiştir. Ancak elçisi, Hıristiyanların sultandan Gırnâta’yı teslim etmesini 

istediği haberini getirmiştir. Bu talebin sultan tarafından reddedilmesi üzerine 

895/1490 yılında Hıristiyanlar önce Gırnâta civarında ele geçirdikleri kaleleri güçlen-

dirmişler, ardından da şehri kuşatmışlardır.286 Hem kış mevsiminin yaklaşması hem 

de şehre asker sevkiyatının yapılarak kuşatmanın devam etmesi için 896/1491 yılında 

Gırnâta yakınlarına “Mukaddes İman” anlamına gelen Santa Fe şehrini kurmuşlar-

dır.287 Şehri her taraftan kuşatarak dışarıyla bağlantısını kesmişler ve zirai mahsulleri 

yakmışlardır.288 Daha önce Nasrîlerin elinde olup da sonradan Hıristiyanlar tarafından 

işgal edilen yerlerdeki Müslümanların Gırnâta’ya göçmesiyle şehrin nüfusu kontrol-

süz bir biçimde artmıştır. Buna bağlı olarak başkentte açlık, açlıktan kaynaklanan has-

talıklar ve ölümler baş göstermiştir.289  

Bu sırada mevcut hâli ve halkın durumunu değerlendirmek için sultan, devlet 

erkânını toplamıştır. Toplantıda Gırnâta’nın Hıristiyanlara verilip verilmemesi tartı-

şılmıştır.290 Nihayet Benî Ahmer devlet ricali, şehri Hıristiyanlara teslim etmeye karar 

vermişlerdir. Gırnâta’yı teslim etme fikrini ateşli bir şekilde savunan vezir Ebu’l-Ka-

sım Abdülmelik 1491 yılının Aralık ayında (Safer 897) Kastilya ile teslim antlaşması 

yapmak üzere Santa Fe şehrine gitmiştir.291 Antlaşmanın ihtiva ettiği 67 maddeden bir 

kısmını şu şekilde sıralayabiliriz: 

Benî Ahmer Sultanı, devlet ricali ve halkı, Kral Fernando ve Kraliçe İza-

bella’ya itaat edecekler. 

                     
285 Makkârî, Nefh; 4: 521-522; Özdemir, Siyasi Tarih, 264; Lütfü Şeyban, Endülüs, (İstanbul: Albaraka 

Türk Yayınları, 2014), 73-74.    
286 Nübzetü’l-asr, 29; İnân, Nihâye, 231; Özdemir, Siyasi Tarih, 266. 
287 Nübzetü’l-asr, 37; İnân, Nihâye, 236; Irwing, Ahbâr, 386. 
288 Nübzetü’l-asr, 37; Makkârî, Nefh; 4: 524. 
289 Nübzetü’l-asr, 39-40; Makkârî, Nefh; 4: 525; Chateaubriand, Âhiru Benî Serrâc, 327. 
290 Gırnâta’nın teslimi fikrine, Nasrî komutan Musa b. Ebû Gassân dışında herkes kabul etmiştir. Ancak 

Musa: “Gırnâta’yı müdafaa ederken şehrin enkazı altındaki bir mezar, ganimet olarak elde ettiğimiz 

saraylarda din düşmanlarına boyun eğmemden daha hayırlıdır. Gırnâta’yı savunurken ölenlerin 

cesetlerini saymayı, şehri teslim edenleri saymaya yeğlerim.” diyerek orayı terk etmiştir. İnân, Ni-

hâye, 238, 241. 
291 Nübzetü’l-asr, 40-41; Arslan, Hülâsa, 272-273; İnân, Nihâye, 241. 

https://eksisozluk.com/francois-rene-de-chateaubriand--677289
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Sultan Ebû Abdullah’a el-Büşürrât Bölgesi’nde bir iktâ verilecek. 

İster Müslüman ister Yahudi olsun, bütün Gırnâtalıların can ve mal güvenliği 

sağlanacak. 

Bir Müslüman, Hıristiyan topraklarında serbestçe dolaşabilecek. Yahudi ve 

Müdeccenler gibi herhangi bir işaret bulundurmayacaklar. 

Ezan okuyan, namaz kılan veya oruç tutan bir kimse engellenmeyecek ve 

onunla alay edilmeyecek. 

Müslümanlar geleneklerini, göreneklerini, dillerini ve giyim tarzlarını muha-

faza hakkına sahip olacak. 

Müslümanlar Kastilya-Aragon Krallığı’na, kendi yöneticilerine verdikleri ver-

giden fazlasını vermeyecekler. 

Müslümanlar taşınabilir eşyalarını satıp Mağrib’e gidebilirler. İsterlerse, üç 

yıl içerisinde de tekrar İspanya’ya dönebilirler. 

Müslümanlar, aralarında bir anlaşmazlık vuku bulduğunda, istedikleri tak-

dirde, kendi şeriatlerine göre muhakeme olabilecekler. 

Müslüman esirlerin tamamı serbest kalacak. 

Hıristiyanlıktan İslâm’a girenler, tekrar eski dinlerine dönmeleri için herhangi 

eziyet veya zorlamaya maruz kalmayacaklar.  

Şayet bir Müslüman, Hıristiyan olmak isterse, düşünmesi için ona mühlet ve-

rilecek. Ardından da bu kişiler Müslüman ve Hıristiyan din adamları karşısında son 

kararlarını beyan edecekler.292 

Antlaşmanın imzalanmasının ardından 2 Rebîu’l-Evvel 897/2 Ocak 1492’de 

Nasrî sultanı Ebû Abdullah, Gırnâta’nın anahtarlarını Hıristiyanlara teslim etmiştir.  

Müslümanlar hüküm sürdükleri sekiz asır boyunca Endülüs’te gerek beylik ge-

rekse devlet bazında kurumsal olarak var olmuşlardır. Bölgede varlıklarını devam et-

tirebilmek için, birkaç emîr/sultan hariç, genel olarak birbirleriyle mücadele içerisine 

girmişlerdir. Bu mücadeleler sırasında Hıristiyanlardan yardım taleplerinde bile bu-

lunmuşlardır. Hâlihazırda Müslümanlardan kurtulma hayalleri kuran Hıristiyanlar, 

Müslümanlara istedikleri yardımı yapmada geri kalmamışlardır. Sağladıkları askerî, 

                     
292 Antlaşma maddeleri için bk. Makkârî, Nefh, 4: 526-527; İnân, Nihâye, 245-250, 264. 
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siyasî ve malî yardımların karşılığını Müslümanlar arasındaki çekişmeler son buldu-

ğunda onlardan gerek vergi, gerek toprak, gerekse de siyasî itaat olarak geri almışlar-

dır. Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaların pek çoğuna uymamışlardır. Son olarak 

897/1492 yılında Nasrîlerle imzaladıkları antlaşmayı da, Gırnâta’daki hâkimiyetlerini 

tamamen sağladıktan sonra bozmuşlardır. Müslümanları zorla Hıristiyan yapmaya ça-

lışmışlar, karşı çıkanları ise ya işkenceyle ya da sürgün ederek tasfiye etmeye çalış-

mışlardır. Böylece Endülüs’teki sekiz asırlık Müslüman varlığına son vermişlerdir.
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İKİNCİ BÖLÜM 

GIRNÂTA BENÎ AHMER DEVLETİ İLE MERÎNÎLER DEVLETİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

 

Endülüs’teki Benî Ahmer Devleti, kurulduğu andan itibaren bir beka sorunuyla 

karşı karşıya kalmıştır. Akdeniz ile Hıristiyanlar arasında sıkışan bu devlet, varlığını 

sürdürebilmek için coğrafî anlamda en yakınında bulunan Merînîlerle yakınlaşma yo-

luna gitmiştir. Askerî alanda, Hıristiyanlara karşı cihad faaliyetleriyle başlayan bu ya-

kınlaşma, ilerleyen zamanlarda siyasî, dinî, ekonomik ve sosyo-kültürel anlamda 

farklı yönlerden ilişki ve etkileşimlerin gerçekleşmesini de beraberinde getirmiştir. 

Benî Ahmer ve Merînîler devletlerinin güçlü olduğu dönemlerde birbirlerine 

toprak hediye ettikleri, güç kaybının yaşandığı zamanlarda ise birbirlerinin içişlerine 

karıştıkları bir gerçektir. Fakat her durumda Nasrîler ile Merînîler arasında ilişkiler ve 

bu ilişkilere bağlı etkileşimler devam etmiştir. Çalışmamızın asıl konusunu oluşturan 

bu kısımda, farklı başlıklarda, Benî Ahmer-Merînî ilişkileri ve etkileşimleri anlatıla-

caktır. 

 

2.1. ASKERÎ İLİŞKİLER 

Merînîler Devleti ile Benî Ahmer Devleti, tarihleri boyunca birbirleriyle pek 

çok alanda birbirini etkilemişler ve ilişki içerisine girmişlerdir. İlişkilerin ağırlık mer-

kezi ise genelde askerî alanda olmuştur. Bunda her iki devletin de içerisinde bulun-

duğu benzer durum etkili olmuştur. Merînîler, Mağrib’te Muvahhidleri yıktıktan sonra 

kendilerini onların varisi ilan etmişlerdir.1 Bu mirasın bir yanı da, Endülüs’te Hıristi-

yanlara karşı cihad ve buradaki Müslümanlara yardım etmek olarak anlaşılmıştır. Do-

layısıyla Merînîlerde Endülüs’e yönelik cihad faaliyetlerini kendilerinin bir görevi ol-

duğu anlayışı oluşmuştur. Diğer tarafta, kuruluşunu henüz tamamlayan Benî Ahmer, 

Muvahhidlerden sonra Endülüs’te oluşan siyasî otorite boşluğundan faydalanmak is-

teyen Hıristiyan devletler karşısında bir beka sorunu yaşamıştır. Zira Hıristiyanlar 

                     
1 Abdurrahman b. Muhammed b. Haldun, Kitâbu’l-İber ve Dîvânü’l-mübtede’ ve’l-haber fî eyyâmi’l 

Arab ve’l-acem ve’l-Berber ve men âsarahum min zevi’s-sultâni’l-ekber, (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 

2000), 7: 252. 
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636-644/1239-1247 yılları arasında Endülüs’ün önemli şehirlerinden Kurtuba, Bar-

şelûne ve Ceyyân’ı ele geçirmişlerdir.2 Bunun için bölgedeki tek güç olarak Benî Ah-

mer, hem soydaşları hem dindaşları hem de coğrafî açıdan kendilerine yardımda bu-

lunabilecek durumda olan Mağrib’teki Müslüman devletlere yönelmiştir. Bu devlet-

lerden olan Hafsîlerden umduğunu bulamayan Benî Ahmer, bölgedeki genç, gücünü 

giderek artıran ve Endülüs’te cihad etmeyi kendilerine vazife edinen Merînîlere yü-

zünü dönmüştür.   

Endülüs’e ilk ve en çok sefere çıkan Merînî sultanı Ebû Yusuf Yakub olmuş-

tur. O, Mağribü’l-Aksâ’yı tamamen ele geçirince Endülüs’te Hıristiyanlara karşı cihad 

faaliyetlerine başlamak istemiştir. Bunun için hazırlıklara başlamışken Benî Ahmer 

Sultanı Muhammed el-Fakîh’in gönderdiği bir heyet, Endülüs’teki Müslümanların du-

rumunu anlatmış ve kendilerinden Endülüs’teki dindaşlarına yardım etmelerini talep 

etmiştir. Heyeti çok iyi ağırlayan Ebû Yusuf hemen harekete geçmiş ve ilk olarak do-

nanmalarının güçlendirilmesini emretmiştir. Gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra 

673/1274 yılında oğlu Ebû Zeyyân’ın başında bulunduğu bir orduyu Endülüs’e gön-

dermiştir. Gönderdiği ordu güneybatı Endülüs’te Şerîş şehrine kadar ilerlemiş ve bu-

radan çokça ganimetle Fas’a dönmüştür.3 Bu sonuç Endülüs’te zor bir dönem geçiren 

Müslümanlar için yeni bir umut olurken Ebû Yusuf’u Endülüs’e cihad etme konu-

sunda cesaretlendirmiştir. 

Ebû Yusuf, Gırnâta’dan gelen yeni bir yardım talebi üzerine ordusuyla beraber 

bizzat Endülüs’e geçmiştir. Tarîf yakınlarına geldiğinde, Nasrî Sultanı Muhammed el-

Fakîh’ten, ordusunun konaklayabileceği ve yeri geldiğinde karargâh olarak kullanabi-

leceği mekânlar istemiştir. Sultan Muhammed de onun isteğini geri çevirmemiş, 

Rûnde, Tarîf ve Cezîretülhadrâ’yı Ebû Yusuf’un emrine vermiştir (674/1275).4 Benî 

Ahmer ile beraber Endülüs’teki diğer hanedanlık olan Benî Eşkîlûle’yi de yanına alan 

Ebû Yusuf, Hıristiyan topraklarına doğru taarruza geçmiştir. İstecce yakınlarında Hı-

ristiyanlarla karşı karşıya gelmiş ve onları ağır bir hezimete uğratmıştır (674/1275). 

Elde edilen ganimetleri dağıttıktan sonra, Endülüs’e geçen askerler için Cezîretülhadrâ 

                     
2 İbn Haldun, el-İber, 7: 252. 
3 Ali İbn Ebî Zer’ el-Fâsî, el-Enîsü’l-mutrib bi ravdi’l-kırtâs fî ahbâri mülûki’l-Mağrib ve tarihu 

medîneti Fâs, (Rabât: Dâru’l-Mensûr, 1972), 312; İbn Haldun, el-İber, 7: 253-254. 
4 İbn Ebî Zer’, Enîs, 315; Ali İbn Ebî Zer’ el-Fâsî, ez-Zehîretü’s-seniyye fi’t-târîhi’d-Devleti’l-

Merîniyye, (Rabat: Dâru’l-Mansûr, 1972), 145; Muhammed İsa el-Harîrî; Târîhu’l-Mağribi’l-İslâmî 

ve’l-Endelüs fi’l-asri’l-Merînî, (Kuveyt: Dâru’l-Kalem, 1987), 44. 
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yakınlarında Binye isminde bir karargâh-şehir kurmuştur.5  

Endülüs’e ikinci seferinde ise Benî Ahmer ile anlaşarak İşbiliye, Kurtuba ve 

Ceyyân’a yönelik saldırılar gerçekleştirmiştir.6 Bunun üzerine Kastilya Krallığı sulh 

teklifinde bulunmuştur. Ebû Yusuf, kendisinin Endülüs’te misafir olduğunu ve misa-

firin ev sahibi ile antlaşma imzalayamayacağını bildirerek bu işi kendisi adına Benî 

Ahmer’e tevdi etmiştir (676/1277).7 Ebû Yusuf bu hamlesiyle hem Benî Ahmer’le 

biraz daha yakınlaşmış hem de bölgedeki Müslümanlara biraz olsun nefes aldırmıştır. 

Ebû Yusuf, Endülüs’e en büyük harekâtını 684/1285 yılında gerçekleştirmiştir. 

Bu harekâtında Nasrî birlikleriyle beraber Kastilya hâkimiyetindeki topraklara girmiş-

lerdir. Çok yoğun geçen kuşatma, saldırı ve gerçekleşen yağmaların ardından Kastilya 

Kralı IV. Sancho, Ebû Yusuf’tan sulh talebinde bulunmuştur. Kralın, Ebû Yusuf tara-

fından öne sürülen, Gırnâta’ya bir daha saldırmayacağı, Müslüman şehzadelerden her-

hangi biriyle işbirliği yaparak İslâm devleti aleyhine çalışmayacağı ve Müslüman tüc-

carlara geçiş serbestisi tanıyacağı şartlarını kabul etmesiyle Kastilya ile Merînîler ara-

sında sulh imzalanmıştır.8  

Merînî Sultanı Ebû Yusuf Endülüs’te Merînîler ve Nasrîler için pek çok yarar 

sağlayacak bir teşkilat kurmuştur. Meşîhatü’l-ğuzât adı verilen bu askerî teşkilat hak-

kında bilgi vermek, çalışmamız açısından, Benî Ahmer-Merînî askerî ilişkilerini anla-

mak için önemli olacağı kanaatindeyiz. 

 

2.1.1. Meşîhatü’l-ğuzât 

Ebû Yusuf’un Endülüs’te yaptığı en büyük icraat, hiç şüphesiz meşîhatü’l-

ğuzât teşkilatını kurmasıdır. Bu teşkilat askerî açıdan her iki devlet için de önemli 

çalışmalar yapmıştır. Meşîhatü’l-ğuzât, Endülüs’teki Benî Ahmer’e düzenli bir ordu 

sağlarken, Merînîlere de Endülüs cihadı için asker ve vakit kazandırmıştır.    

Benî Ahmer-Merînî yakınlaşması, Ebû Yusuf’un Endülüs’e yönelik dördüncü 

                     
5 İbn Haldun, el-İber, 7: 256. Bu galibiyetin ardından Ebû Yusuf’a müttefiklerinden bir kutlama mek-

tubu gelmiştir. Söz konusu mektup için bk. İbn Ebî Zer’, ez-Zehîre, 157-158. 
6 İbn Haldun, el-İber, 7: 260. 
7 Ebu’l-Abbas Ahmed b. Hâlid en-Nâsırî (Selâvî); el-İstiksâ li ahbâri düveli’l-Mağribi’l-Aksâ, (Dâru’l-

Beydâ: Dâru’l-Kitâb, 1955), 3: 47. 
8 İbn Ebî Zer’, Enîs, 359-360; İbn Haldun, el-İber, 7: 271; Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 49-50. 
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seferinde sağlanabilmiştir. Az önce de geçtiği üzere, iki devlet, 684/1285’te Hıristi-

yanlara karşı büyük bir zafer elde ederek bir nebze olsun düşmanlarını uzaklaştırabil-

mişlerdir. Bu arada Merînîler, Endülüs’teki cihad faaliyetlerini düzenli ve kontrollü 

bir şekilde devam ettirebilmek için Nasrîlerle anlaşarak askerî bir ittifak sağlamışlar-

dır. Bu ittifak neticesinde de meşîhatü’l-ğuzât kurulmuştur (670/1272).9  

Meşîhatü’l-ğuzâtın başındaki isme şeyhü’l-ğuzât denmekteydi.10 Şeyhü’l-

ğuzât, Merînî hanedanından Benî Ebi’l-Alâ ailesine mensup olması ve ataması Merînî 

sultanı tarafından yapılmasına dair, iki ülke arasında ortak bir mutabakat sağlanmış-

tır.11 Bu, teşkilatın oluşturulabilmesi için Nasrîlerin kabul etmesi gereken ilk ve en 

önemli şart olmuştur.  

Teşkilatı oluşturan ilk grup, Ebû Yusuf’a isyan eden Merînî hanedan üyeleri 

olmuştur. Onlar Ebû Yusuf’u devirmek için başlattıkları isyanda başarılı olamayacak-

larını anlayınca sultandan eman istemişlerdir. Sultan da isyancıları Tilemsân veya En-

dülüs’e gitmek arasında tercih yapmaları şartıyla affedeceğini bildirmiştir. İsyancıla-

rın pek çoğu da Endülüs’e gidip cihad faaliyetlerinde bulunmayı tercih etmiştir. Merînî 

sultanı Endülüs’e girmeyi tercih edenlerin sayısı artınca onların başına komutan ata-

maya başlamıştır. İlk atadığı kişi ise Musa b. Rahhû olmuştur.12 Teşkilatın ana unsuru 

ise Endülüslüler ve Berberîlerden müteşekkil iki sınıftan oluşmuştur.13 Tamamen gö-

nüllü olan bu iki unsur içerisinde, sayıları diğerlerine nispeten az olan Araplar da vardı.  

Teşkilatın yapısına gelince; ana karargâh Nasrî başkenti Gırnâta’da yer ala-

caktı. Meşîhatü’l-ğuzâtın Vâdiâş, Rûnde, Mâleka gibi şehirlerin yanı sıra Benî Ahmer 

Devleti için hayatî bölgeler olan Kastilya sınırı Kumâriş’te birer şubesi olacaktı. Her 

şubenin başında bir şeyhü’l-ğuzât bulunacak ve bu şeyhü’l-ğuzât, bulunduğu vilayetin 

valisine tâbi olacaktı.14 

                     
9 Şihâbüddin Ahmed b. Muhammed el-Makkârî et-Tilemsânî, Nefhu’t-tîb min ğusni’l-Endelüsi’r-ratîb, 

(Beyrut: Dâru Sâdır, 1968), 1: 452-453; Harîrî; Târîhu’l-Mağrib, 228. 
10 Makkârî, Nefh, 4: 385.  
11 Ebû Abdullah Lisânüddîn Muhammed b. Abdullah İbnü'l-Hatîb, Künâsetü’d-dükkân ba’de intikâli’s-

sükkân, thk. Muhammed Kemal Şebâne, (Kahire: Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, ts.), 22; Harîrî; Târîhu’l-

Mağrib, 228; Hilâl Fuâd, Huttatu meşîhati’l-ğuzât, (Yüksek Lisans Tezi, Kosantîne Mentouri Üni-

versitesi, 2009), 56, 57, 63. 
12 İbn Ebî Zer’, Enîs, 308-309; İbn Haldun, el-İber, 7: 487. 
13 Fuâd, Huttatu meşîhati’l-ğuzât, 61. 
14 Ahmed Muhammed et-Tûhî, Mezâhiru’l-hadâra fi’l-Endelüs fî asri Beni’l-Ahmer, (İskenderiye: Mü-

essesetü Şebâbi’l-Câmi’a, 1997), 225; Fuâd, Huttatu meşîhati’l-ğuzât, 64. 
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Meşîhatü’l-ğuzâtta bulunan askerler Benî Ahmer ordusundaki en etkili asker-

lerdi. Kendisine özgü savaş taktikleri bulunan ve mevcudu yaklaşık 10.000 civarında 

olan meşîhatü’l-ğuzât teşkilatı, yapısı ve disipliniyle Endülüs’teki Hıristiyan devletle-

rin dikkatlerini çekmiştir. Miladî XIV ve XV. yüzyıllarda teşkilattaki Berberî Zenâte 

kabilesine mensup askerlere öykünerek, onların kullandığı silah ve tekniği kullanan 

bir yapı kurmuşlar ve adına da Zenâte’ye nispetle “jinete” (Zenâteli atlılar) demişler-

dir.15   

Şeyhü’l-ğuzâtlar, her iki devlet içerisinde de sadece askerî birer figür olmak 

dışında, siyaset ve bürokraside de etkin olarak yer almışlardır. Benî Ahmer Dev-

leti’nde arz meclisinde bulunma, gelen elçileri karşılama gibi görevlerde bulunan 

şeyhü’l-ğuzâtlar, Merînîlerde, iki devlet arasındaki yazışmaları ve hediyeleri taşıyan 

bir diplomat olarak da görev almışlardır.16     

Meşîhatü’l-ğuzât teşkilatı askerî ve diplomatik görevlerinin yanında bir istih-

barat servisi gibi de görev yapmıştır. Özellikle teşkilat şubelerinin bulunduğu sınır 

karakollarındaki şeyhü’l-ğuzâtlar ve onların emrinde bulunan gayrimüslimler, her iki 

devlete de casusluk hizmeti sunmuşlardır. Örneğin; Kastilya Kralı II. Juan Elme-

riyye’ye saldırdığında, Bartolome de Bielsa adındaki bir Hıristiyanın casusluklarıyla 

elde edilen bilgiler, şehrin geri alınmasına yardımcı olmuştur. Aynı şekilde Merînî 

Sultanı Ebû Yusuf da, Sancho’ya karşı giriştiği mücadelede anlaşmalı Yahudilerden 

müteşekkil gözcü grubu kurmuştur.17 

Devlet içerisinde yüksek mevkilere gelen ve böylesine geniş bir yelpazede ça-

lışan teşkilat, devlet kadrolarındaki gücünü giderek artırmaya başlamıştır. Bu gücü 

kontrol etmek isteyen Nasrîler ve Merînîler, teşkilata müdahale etmeye çalışmışlardır. 

Özellikle de Gırnâta’daki ana karargâha şeyhü’l-ğuzât tayini yapılacağı zaman her iki 

devlet de süreci kendisinin yönetmesini istemiştir.18 Antlaşmaya göre şeyh’ül-ğuzatın 

Merînî sultanı tarafından tayin edilmesi gerekirken Benî Ahmer, başkentine konuşla-

nan ve giderek güçlenen teşkilatta söz sahibi olmak istemiştir. Zira haklı olarak, 

Merînîlerin, bu gücü kendi aleyhlerine kullanabileceği endişesini taşımıştır.  

Teşkilatın devlet içerisindeki gücü, Benî Ahmer’in güçlü olduğu zamanlarda 

                     
15 Hugh Kennedy, Endülüs, Müslüman İspanya ve Portekiz’in Siyasi Tarihi, Türkçeye trc. Ayşenur 

Demir, (İstanbul: Dergâh Yayınları, 2019), 298. 
16 Fuâd, Huttatu meşîhati’l-ğuzât, 60. 
17 Tûhî, Mezâhir, 230. 
18 Fuâd, Huttatu meşîhati’l-ğuzât, 76. 
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herhangi bir sorun teşkil etmese de zayıfladığı durumlarda veya Merînîlerle arası bo-

zulduğunda büyük problemlerin meydana gelmesine sebep olmuştur. Benî Ahmer ile 

Merînîler arasında siyasî bir kriz yaşandığında iki devlet, bu teşkilat üzerinden birbir-

leriyle mücadele etmişlerdir. Hatta ileride de görüleceği üzere, bu teşkilat üzerinden 

birbirlerinin içişlerine müdahale etmişlerdir.19  

Merînî Sultanı Ebû Yusuf’tan sonra yerine geçen Ebû Yakub zamanında Nasrî-

Merînî ilişkileri Kastilya’nın çabaları neticesinde biraz bozulmuştur. Bu arada Tarîf, 

Kastilya’nın eline geçmiştir. Ancak iki devlet arasındaki soğukluk uzun sürmemiştir. 

Ebû Yusuf’un Tilemsân muhasarası devam ederken Benî Ahmer Sultanı Ebû Abdul-

lah el-Mahlû’ (III. Muhammed), müttefikine kuşatmada yardımcı olması için uzman 

askerler göndermiştir (702/1302).20  

Nasrî sultanı Ebu’l-Cüyûş Nasr zamanında 709/1310 yılında Cebelitârık Kas-

tilya’nın eline geçmiştir. Burayı geri almak isteyen Nasr, Merînîlerden yardım iste-

miştir. Cezîretülhadrâ, Rûnde ve civarındaki bazı kalelerin Merînîlerde kalma şartını 

kabul ederek onların desteklerini almıştır. Nasr’ın bu dönemde Cebelitârık, Cezîretül-

hadrâ ve Rûnde gibi şehirlerin Merînîlere kaybetmesine rağmen yakınlaşmaya çalış-

ması, Nasrî hanedanında huzursuzluğa sebep olmuş ve bunun neticesinde tahttan 

uzaklaştırılarak IV. Muhammed Nasrîlerin sultanı olmuştu. O, Kastilya’nın eline ge-

çen Cebelitârık’ı tekrar geri almak için vakit kaybetmeden Merînîlere başvurmuştur. 

IV. Muhammed, Nasrî heyetiyle beraber bizzat Fas’a giderek Merînî sultanından yar-

dım talep etmiştir.21 Dönemin Merînî Sultanı Ebu’l-Hasan, IV. Muhammed’le işbirliği 

yapmıştır. Kastilya’ya karşı taarruza geçen Nasrî-Merînî kuvvetleri 733/1332 yılında 

Cebelitârık’ı Hıristiyanların elinden almıştır.22 Aynı müttefik kuvvetler 743/1342 yı-

lında Tarîf yakınlarında, Portekiz kuvvetlerinin de desteklediği23 Kastilya’ya karşı 

gerçekleşen savaşta, Muvahhidlerin 609/1212’deki İkâb yenilgisine benzer bir mağlu-

biyet almışlar ve bu sonuçla Cezîretülhadrâ Hıristiyanlar tarafından işgal edilmiştir 

(Rio Salado Savaşı).24  

                     
19 Fuâd, Huttatu meşîhati’l-ğuzât, 76.  
20 İbn Haldun, el-İber, 7: 301; Nâsırî, İstiksâ, 3: 82. 
21 Ebû Abdullah Lisânüddîn Muhammed b. Abdullah İbnü'l-Hatîb, el-İhâta fî ahbâri Gırnâta, (Cezayir: 

Dâru’l-Emel, 2009), 2: 150; İbn Haldun, el-İber, 7: 337. 
22Ebû Abdullah Lisânüddîn Muhammed b. Abdullah İbnü'l-Hatîb, el-Lemhatü’l-bedriyye fi’d-Devleti’n-

Nasriyye, thk. Muhammed Mesud Cibrân, (Trablusgarp: Dâru’l-Medâri’l-islâmî, 2009), 119; İbn 

Haldun, el-İber, 7: 337-338; Nâsırî, İstiksâ, 3: 122. 
23 İbn Haldun, el-İber, 7: 347. 
24 Nâsırî; İstiksâ, 3: 136; İsmail Yiğit, Endülüs ve Kuzey Afrika Devletleri, (İstanbul: Kayıhan Yayınları, 
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Sultan Ebû Fâris zamanında Merînîler, Benî Ahmer ve Aragon ile sulh antlaş-

ması imzalamıştır (768/1367).25 Sultan bu antlaşmayla hem Endülüs’teki Merînî va-

tandaşlarının güvenliğini temin etmiş hem de Aragon’u yanına çekerek Kastilya’yı 

yalnız bırakmıştır. Antlaşmanın ardından Benî Ahmer Sultanı V. Muhammed, Cezîre-

tülhadrâ’yı geri almak için topladığı ve stratejik ortağı olan Merînî lideri Ebû Fâris’in 

sağladığı yardımla bölgeyi kuşatmaya almıştır. O dönem taht kavgalarıyla meşgul olan 

Kastilya kuşatmaya daha fazla dayanamamış ve otuz yıla yakın bir süredir Hıristiyan 

toprağı olan Cezîretülhadrâ Müslümanların eline geçmiştir (770/1369).26        

Diğer taraftan şeyhü’l-ğuzâtlar, zaman içinde devlet idaresi noktasında sultan-

lara baskı yapmak suretiyle yönetime müdahale etmeye başlamışlardır. Teşkilatın 

kontrolden çıkmaya başladığını ve o sırada Hıristiyan komşularının taht kavgalarıyla 

meşgul olduğunu, dolayısıyla onların bir müddet kendileriyle uğraşamayacağını gören 

Nasrî Sultanı V. Muhammed, meşîhatü’l-ğuzât teşkilatını kendisine bağlamıştır 

(774/1374).27 Bu tarihten itibaren teşkilatta bulunan askerler, yine Benî Ahmer ordu-

sunda önemli bir yeri haiz olsalar da Nasrî generaller tarafından komuta edilmişler-

dir.28  

Benî Ahmer Sultanı V. Muhammed, aynı yıl, Merînîlerin Endülüs’teki varlık-

larını bitirmek için, daha önce onlara verdiği Cebelitârık’ı ele geçirmiştir.29 Böylece 

Merînîlerin saf dışı bırakıldığı teşkilatın idaresi yalnızca Benî Ahmer Devleti’ne geç-

miştir. 

Bu tarihten sonra Benî Ahmer-Merînî ilişkileri askerî açıdan sona ermiştir. 

Zira hem Merînîler zayıflama ve yıkılma dönemine girmiş hem de Benî Ahmer, 

Cezîretülhadrâ’yı ilhak ederek adı geçen devletin Endülüs’teki varlığını bitirmiştir.  

Benî Ahmer-Merînî askerî ilişkilerinin büyük bir kısmı meşîhatü’l-ğuzât üze-

rinden yürümüştür. Merînîler açısından meşîhatü’l-ğuzât, kendilerini Endülüs cihadı 

                     

2017), 189. 
25 Harîrî; Târîhu’l-Mağrib, 169. 
26 Ebû Abdullah Muhammed b. Abdullah et-Tancî (İbn Battûta), Tuhfetü’n-nüzzâr fî garâibi’l-emsâr ve 

acâibi’l-esfâr, thk. Muhammed Abdülmün’im el-Aryân (Beyrut: Dâru İhyâi’l-Ulûm, 1987), 2: 678; 

İbnü’l-Hatîb, İhâta, 2: 354; İbn Haldun, el-İber, 7: 434; Muhammed Abdullah İnân, Devletü’l-İslâm 

fi’l-Endelüs –el-asru’r-râbi’- Nihâyetü’l-Endelüs, 4. Baskı, (Kahire: Mektebetü’l-hancî, 

1317/1997), 149. 
27 Şekip Arslan, Hülâsatü târîhi’l-Endelüs, (Beyrut: Dâru Mektebeti’l-Hayât, 1403/1983), 169-170; 

Fuâd, Huttatu meşîhati’l-ğuzât, 75-78.   
28 Kennedy, Endülüs, 299. 
29 Câsim el-Ubûdî, “Ganî-Billâh”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (Ankara: TDV Yayınları, 

1996), 13: 349. 
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konusunda Muvahhidlerin varisleri olarak tanımlayan mezkûr devletin yarımadadaki 

özel ordusu olmuştur. Benî Ahmer açısından ise bu teşkilat, bir tarafında Akdeniz di-

ğer tarafında Hıristiyan düşmanların bulunduğu, kurulduğu günden itibaren beka so-

runu yaşayan devlet için güçlü ve düzenli bir ordu görevini üstlenmiştir. V. Muham-

med zamanında teşkilatın yapısı değiştikten sonra beklentileri çok fazla karşılayama-

mıştır. Böylece Benî Ahmer Devleti düzenli ordusunu kaybetmiştir. 

Benî Ahmer-Merînî askerî ilişkilerinde dikkat çeken bir diğer husus da, askerî 

operasyonlar ve savaşların sadece Endülüs’teki Hıristiyanlara karşı olmamasıdır. Böl-

gesel savaşlarda da bu durum devam etmiştir. Merînî Sultanı Ebû Yusuf Yakub’un 

692/1292 yılındaki Tilemsân kuşatması esnasında, stratejik ortağı Benî Ahmer’den 

uzman askerlerden müteşekkil bir yardımın gelmesi bunun bir göstergesidir.  

 

2.2. SİYASÎ İLİŞKİLER 

Merînîlerin ilk dönemlerinde Benî Ahmer’e yönelik izledikleri siyaset, ağır-

lıklı olarak askerî düzeyde olmuştur. Onlar askerî siyasetlerini, ister Benî Ahmer’den 

gelen yardım çağrısı üzerine olsun ister “cihad vecibesini” gerçekleştirmek amacıyla 

olsun, Nasrî içişlerine müdahil olmak için değil; Endülüs’ü düşman işgalinden koru-

mak ve daha önceleri Benî Ahmer’e ait olan toprakları Hıristiyanlardan geri almak 

üzerine yürütmüşlerdir.30  

Siyasî ilişkilerin Benî Ahmer kanadında ise; öncelikli amaç mevcut toprakları 

korumak olmuştur. Güçlü olduğu dönemlerde de kaybedilen yerleri geri almak ve Hı-

ristiyanlara ait topraklara saldırmak gibi amaçları da olmuştur. Ayrıca V. (XI.) yüz-

yılda Mülûku’t-tavâif döneminde olduğu gibi Mağrib’tekiler tarafından ele geçiril-

meyi de istememiştir. Bu yüzden Merînîlerle aralarına hep bir mesafe koymuştur. Ya-

rarlarına olduğu zamanlarda Merînîlerle ittifak kurmuşlardır; ancak Mağriblilerin En-

dülüs’ü ele geçirme niyetini taşıdıklarından şüphelendikleri için onlara karşı zaman 

zaman Hıristiyan devletleri birer denge unsuru olarak kullanmaktan da çekinmemiş-

lerdir.31 

                     
30 Âmir Ahmed Abdullah Hasan, Devletü Benî Merîn: târîhuhâ ve siyâsetühâ ticâhe memleketi 

Gırnâta’l-Endelüsiyye ve ve’l-memâliki’n-Nasrâniyye fî İsbânya (668-869/2369-1465), (Yüksek Li-

sans Tezi: en-Necâh Üniversitesi, 2003), 123.  
31 Kennedy, Endülüs, 296. 
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Sultan Ebû Yusuf, 673/1274 yılında Sicilmâse’yi alıp Mağribü’l-Aksâ’daki 

Merînî hâkimiyetini tamamlayınca gözlerini Endülüs’e dikmiştir. O dönemde kurulu-

şunu tamamlama aşamasında ve Hıristiyan saldırısının etkisinde kalan Nasrî sultanı I. 

Muhammed, Merînîlerden yardım istemiştir. Onun 671/1272 yılındaki ölümüyle bu 

yardım, ancak ölüm döşeğindeyken Merînîlerle iyi geçinmesini tavsiye ettiği oğlu II. 

Muhammed el-Fakîh zamanında gerçekleşebilmiştir. Her iki devletin, güçlerini birleş-

tirerek 673-674/1274-1275 yılları arasında, Nasrîlerin güvenliğini tehdit eden Kastil-

yanın başkentleri İşbiliye’ye kadar uzanması, bu yardımın bir neticesi olmuştur. Ay-

rıca Benî Ahmer’in, Endülüs’te cihad faaliyetleri yürütmek isteyen Merînîlere Cezîre-

tülhadrâ, Tarîf ve Rûnde’yı vererek32 onların askerî üs kurmasına müsaade etmesiyle 

de Nasrî-Merînî ilişkilerinin filizlenmesini sağlamıştır. 

Merînîler ile Benî Ahmer arasında başlayan bu yakınlaşma Nasrî Sultanı II. 

Muhammed el-Fakîh’i tereddüde düşürmüştür. Zira o, ikinci bir Yusuf b. Taşfîn vakası 

yaşamaktan çekinmiştir.33 Ebû Yusuf’un Endülüs’e ilk geçişinde, Benî Ahmer sulta-

nını ve Mâleka emirini Rûnde’ya çağırarak bir toplantı yapmıştır. Toplantıda Nasrîle-

rin akrabası ve aynı zamanda rakibi olan Benî Eşkîlûle ailesi, hâkim oldukları bölgede 

Merînî hâkimiyetini tanıdıklarını açıklayarak Mâleka’yı onlara teslim etmişlerdir 

(676/1277).34 Bunun üzerine Nasrî sultanı sinirlenip toplantıyı terk etmiştir. Ebû Yu-

suf’un çabalarına rağmen Benî Ahmer ile Benî Eşkîlûle ailesinin arası düzelmediği 

gibi, II. Muhammed yeni müttefik arayışıyla Kastilya ile yakınlaşmıştır. Ardından 

Nasrîlere iyi niyetini göstermek isteyen Ebû Yusuf, savaştığı Kastilyanın büyük ko-

mutanlarından Don Nuno de Lara’nın başını II. Muhammed’e göndermiştir.35 

Merînî Sultanı Ebû Yusuf, bu askerî ilişkiden sonra Kastilya ile yakınlaşan 

Benî Ahmer’le arasını düzeltmeye çalışmıştır. Önce, II. Muhammed’den Kastilya ile 

                     
32 İbn Ebî Zer’, Enîs, 312; İbn Haldun, el-İber, 7: 253-254. 
33 Endülüs Emevîleri yıkılınca Endülüs’te Mülûku’t-tavâif dönemi başlamıştır. Bölgedeki emîrlikler 

arasında birlik olmadığı için Müslümanlar, Hıristiyanlar tarafından sürekli olarak baskı ve saldırı 

altında kalmıştır. Bunun sona ermesi gerektiğini düşünen İşbiliye Emîrî Mu’temed b. Abbâd, 

Murâbıtların güçlü lideri Yusuf b. Taşfîn’den yardım istemiştir. Yusuf, 479/1086 yılında Endülüs’e 

geçmiş ve dört yıl içerisinde Endülüs’ün neredeyse tamamını ele geçirmiştir. Ebu’l-Hasen İzzeddin 

Ali b. Esîr, el-Kâmil fi’t-târîh, (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1987), 3: 445; İbn Ebî Zer’, Enîs, 

121-125, 128. 
34 İbnü’l-Hatîb, İhâta, 2: 215; İbnü’l-Hatîb, Lemha, 82; İbn Haldun, el-İber, 4: 220-221; İnân, Nihâye, 

99; Mehmet Özdemir, Endülüs Müslümanları Siyasî Tarih, (Ankara: TDV Yayınları, 2016), 247; 

Kennedy, Endülüs, 300. 
35 İbnü’l-Hatîb, İhâta, 2: 216; İbn Haldun, el-İber, 7: 255-256. 
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olan yakınlaşmasını bitirmesini talep etmiştir. Ardından da Endülüs’te elde edilen ga-

nimeti, “Bu cihaddan bizim payımız, ecir ve sevaptır.” diyerek Benî Ahmer’e bırak-

mıştır.36 Ancak bu da arzulanan yakınlığı sağlamaya yetmemiştir. Zira Benî Ahmer 

Devleti, Endülüs’teki Merînî varlığına karşı Kastilya ve Aragon krallıklarıyla ant-

laşma yapmıştır. Bu antlaşma sayesinde Hıristiyanların desteğini arkasına alan el-

Fakîh, Merînîlerin elindeki Mâleka’yı işgal etmiştir (677/1278).37 Bununla da yetin-

meyen Nasrî sultanı, Merînîlere Mağrib’te sürekli bir tehdit unsuru olan Abdülvâdîlere 

destek olmuştur.38 Duruma tepki gösteren Merînî sultanının oğlu Ebû Yakub da, “Benî 

Ahmer’i yola getirmek” için Kastilya ile anlaşarak, Nasrî başkenti Gırnâta’nın işgali 

için çalışmıştır. Ancak ne var ki; babası Sultan Ebû Yusuf tarafından engellenmiştir 

(678/1279).39      

Ebû Yusuf’un Endülüs’e üçüncü geçişi cihad için olmamıştır. Kastilya Kralı 

X. Alfonso, oğlu Sancho’nun isyanıyla baş edemeyince Merînî sultanından yardım 

istemiştir. Büyük ihtimalle, Merînî-Kastilya yardım mutabakatının ileride aleyhine 

döneceğini düşünen Nasrî sultanı da Sancho’ya yardım etmiş; ancak bu taht kavgasın-

dan X. Alfonso galip çıkmıştır.40  

Ebû Yusuf Yakub’tan sonra yerine geçen oğlu Ebû Yakub Yusuf’un Benî Ah-

mer’e yönelik yaptığı ilk siyasî hamle, Nasrî sultanı ile Mirbelle denilen yerde bir 

toplantı gerçekleştirmek olmuştur. Toplantıda Benî Ahmer-Merînî ilişkilerini destek-

lenmesi ve güçlenmesi yönünde kararlar almıştır. Bu anlamda, Cezîretülhadrâ, Tarîf 

ve Rûnde dışında kalan, Endülüs’teki Merînî topraklarını Benî Ahmer’e devretmiştir. 

Mağrib-Endülüs hattında yer alan bu üç şehri ise, Endülüs’teki cihad faaliyetlerini sis-

tematik bir biçimde gerçekleştirmek için elinde tutmuştur.41 Ayrıca, kendisinin Mağ-

rib’te bulunduğu zamanlarda Endülüs’teki ordunun başına, askerî düzeni ve Nasrî-

Merînî ilişkilerinin muhafazası için kardeşi Emîr Ebû ‘Atiyye el-Abbas’ı tayin etmiştir 

(685/1286).42 

Her iki sultan, ilk aşamada Benî Ahmer-Merînî ilişkilerinin bozulmasına ve II. 

                     
36 İbn Ebî Zer’, Enîs, 326. 
37 İbn Ebî Zer’, Enîs, 327; Nâsırî, İstiksâ, 3: 50. 
38 Nâsırî, İstiksâ, 3: 50. 
39 İnân, Nihâye, 103. 
40 İbn Ebî Zer’, Enîs, 376; İbn Haldun, el-İber, 7: 270-271. 
41 İbnü’l-Hatîb, Lemha, 80; İbn Haldun, el-İber, 7: 278-279. 
42 İbn Ebî Zer’, Enîs, 376; Abdullah Hasan, Devletü Benî Merîn, 132. 
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Muhammed’in Kastilya ile yakınlaşmasına sebep olan Benî Eşkîlûle meselesini hal-

letmek için ortak bir mutabakata varmışlardır. Buna göre Benî Ahmer Devleti, 

Vâdiâş’taki haklarından vazgeçip burayı Merînîlere verecek, bunun mukabilinde 

Merînîler ise Benî Eşkîlûle’den Endülüs’ü terk edip Mağribü’l-Aksâ’nın kuzeyinde 

yer alan el-Kasru’l-Kebîr şehrine göç etmelerini isteyecektir. Sağlanan ittifak netice-

sinde söz konusu aile, 689/1290 yılında el-Kasru’l-Kebîr’e göç etmişler ve Merînîler 

Devleti’nin yıkılmasına kadar burada kalmışlardır.43 Böylece Ebû Yakub, Endü-

lüs’teki cihad faaliyetlerinin salahiyeti ve devamlılığı için Benî Ahmer’le arasını dü-

zeltmek adına, onların rakiplerini saf dışı bırakmıştır. 

II. Muhammed el-Fakîh, Merînîlerle yakınlaşma konusunda hep bir şüphe içe-

risinde olmuştur. Kastilya Kralı IV. Sancho, Merînîlerle 684/1285 yılında yaptığı ant-

laşmayı bozmuştur. Bunun üzerine Endülüs’teki askerî kuvvetlerini harekete geçiren 

Ebû Yakub, Şerîş üzerine yürümüştür.44 Bu sırada IV. Sancho, Benî Ahmer Sultanı II. 

Muhammed’i, Merînîlerin asıl niyetinin cihad değil, Yusuf b. Taşfîn’in yaptığı gibi 

Endülüs’ü ele geçirerek saltanatlarını yıkmak olduğu konusunda ikna ederek onu ya-

nına çekmeyi başarmıştır. Ardından II. Muhammed, IV. Sancho’nun Merînîlerle mü-

cadele etmesi için, onlara lojistik destek sağlamak adına Tarîf ve civarındaki altı ka-

leyi, Ebû Yakub’un mağlup edilmesinden sonra tekrar Nasrîlere iade edilmesi koşu-

luyla Kastilyaya “ödünç” olarak vermiştir. Kastilya, Nasrîlerin kendi elleriyle 

Merînîlere teslim ettikleri Tarîf’i kuşatmışlardır. Beş aya yakın bir süre devam eden 

kuşatmanın ardından Tarîf, Hıristiyanların eline geçmiştir (691/1291). Ancak ne var 

ki Kastilya; Merînîleri mağlup ettikten sonra, antlaşma gereği, Tarîf’i geri isteyen Benî 

Ahmer’e karşı dürüst olmamış, antlaşmayı bozarak Tarîf’i Nasrîlere teslim etmemiştir 

(691/1292).45 Aslında Tarîf’in Hıristiyanların eline geçmesi, Merînîlerin askerî başa-

rısızlığının değil, Nasrî Sultanı II. Muhammed el-Fakîh’in korkak ve şüpheci bir siya-

set izlemesinin bir sonucu olmuştur. 

Benî Ahmer Sultanı II. Muhammed el-Fakîh, Tarîf’in Hıristiyanların eline geç-

mesinden sonra hatasını anlamıştır. Nasrî prenslerinden Ebû Saîd Ferec b. İsmail baş-

kanlığında, aralarında veziri Ebû Sultân ed-Dânî’nin de bulunduğu bir heyeti, Benî 

Ahmer Devleti adına Merînîlere özür beyan etmesi için 691/1292 yılında Mağrib’e 

                     
43 İbnü’l-Hatîb, Lemha, 82; İbn Haldun, el-İber, 7: 281. 
44 İbn Haldun, el-İber, 7: 284; Nâsırî, İstiksâ, 3: 70. 
45 İbn Ebî Zer’, Enîs, 380; İbnü’l-Hatîb, İhâta, 2: 216; İbn Haldun, el-İber, 7: 285-286; Nâsırî, İstiksâ, 

3: 81; İnân, Nihâye, 109. 
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göndermiştir.46 Bununla da yetinmeyen II. Muhammed, iki devlet arasındaki ilişkile-

rin kuvvetlenmesi için 692/1293 yılında Mağrib’e bizzat gitmiştir. Merînî liderine, 

içerisinde Emevîlerin Kurtuba’da iken kuşaktan kuşağa aktardığı, Hz. Osman’ın eliyle 

yazılan Mushaf-ı Osman’ın da bulunduğu çok değerli hediyeler vermiştir.47 II. Mu-

hammed, bu hediyelerle birlikte Cezîretülhadrâ, Rûnde ve Endülüs’ün doğu kesimle-

rinde bulunan yirmiden fazla kaleyi Merînîlere tekrar devrettiğini açıklamıştır.48           

II. Muhammed’den sonra yerine geçen III. Muhammed el-Mahlû, Merînîlerle 

olan ilişkilerini devam ettirmek istemiştir. Bu anlamda, müttefikine, aralarında veziri 

ve kâtibinin bulunduğu bir heyeti göndermiştir. O sıralarda Tilemsân kuşatmasında 

olan Ebû Yakub, Gırnâta’dan gelen heyete iyi davranmış ve onlardan, Endülüs’teki 

askerlerden bir birlik göndermesini talep etmiş ve Merînî sultanının bu talebi yerine 

getirilmiştir. Çok geçmeden III. Muhammed’in, gönderdiği birliği bahane edere 

Merînîler Devleti’nin içişlerine karışmak gibi bir niyeti olduğu açığa çıkınca Ebû Ya-

kub, Endülüs’ten gelen birliği tekrar Gırnâta’ya göndermiştir.49 Bu gelişmeden sonra 

Nasrî-Merînî arası bozulmaya devam etmiştir. III. Muhammed, Mâleka valisi olan am-

casının oğlu Ebû Saîd Ferec’i, Sebte’yi alması için kışkırtmıştır. Bunun üzerine Ebû 

Saîd Ferec, 705/1306 yılında Merînîlere ait olan Sebte’yi ele geçirmiştir. Sebte, 

Nasrîlerin eline geçtikten sonra şeyhü’l-ğuzât Osman b. Ebi’l-Alâ burada isyan etmiş-

tir. İsyan neticesinde Ğumâre, Asîle ve Arîş şehirlerini ele geçirmiştir.50 Ebû Yusuf’un 

706/1306 yılındaki vefatından sonra Merînî tahtına oturan Ebû Sâbit Âmir, isyancı 

şeyhü’l-ğuzâtın elinden Sebte’yi almak için burayı kuşatma altına almıştır. Ancak ku-

şatma esnasındaki ölümüyle51 Merînî tahtına çıkan Ebu’r-Rebî Süleyman, Sebte’de 

Osman b. Ebi’l-Alâ’yı bozguna uğratmıştır (709/1310).52 Sebte’nin tekrar Merînî top-

rağı olmasında hiç şüphesiz, III. Muhammed’den sonra Nasrî tahtına oturan Ebu’l-

Cüyûş Nasr’ın, Mağrib’teki komşusu ile dostluk bağlarını yeniden kuvvetlendirmek 

istemesi yatmaktadır. Zira Ebu’l-Cüyûş Nasr, Merînî Sultanı Süleyman’ın Sebte mu-

hasarası esnasında Gırnâta’ya gönderdiği elçileri aracılığıyla Osman b. Ebi’l-Alâ’yı 

tekrar Endülüs’e çağırmıştır. Nasr, beş yıllık saltanatı boyunca Benî Ahmer-Merînî 

                     
46 İbn Ebî Zer’, Enîs, 383; İbn Haldun, el-İber, 7: 286. 
47 İbn Ebî Zer’, Enîs, 383; İbn Haldun, el-İber, 7: 286. 
48 İbn Haldun, el-İber, 7: 287; İnân,  Nihâye, 110. 
49 Yiğit, Endülüs ve Kuzey Afrika Devletleri, 43. 
50 İbn Haldun, el-İber, 7: 313; İnân,  Nihâye, 113. 
51 İbn Haldun, el-İber, 7: 313; Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 95. 
52 İbn Ebî Zer’, Enîs, 393; İnân,  Nihâye, 114. 
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ilişkilerini geliştirmek istemiştir. Bu anlamda, Cezîretülhadrâ, Rûnde ve çevresini tek-

rar Merînîlere vermiştir. Ayrıca iki devlet arasındaki dostluğu pekiştirmek için de kı-

zını, Merînî Sultanı Ebu’r-Rebî Süleyman ile evlendirmiştir.53 

Ebu’r-Rebî Süleyman zamanın Nasrî-Merînî arasındaki ilişkiler sadece bir 

olay dışında oldukça iyi olmuştur. O olay da, Gırnâta’dan Mağrib’e geçen dostluk he-

yetinden birisi içki içtiği için Merînî kadılarından birisinin verdiği fetvayla had ceza-

sına çarptırılmıştır. Bunun üzerine Merînî veziri Abdurrahman el-Vattâsî, söz konusu 

fetvayı veren kâdının bulunduğu mescidi kuşatmıştır. Merînî sultanı olaya hemen mü-

dahale ederek kuşatmayı kaldırmış ve vezire bu konuda destekçi olan arkadaşlarını 

öldürtmüştür. Abdurrahman el-Vattâsî de, Ebu’r-Rebî Süleyman’ın itaatinden çıktı-

ğını ilan ederek Merînî hanedanı üyelerinden olan Abdülhak b. Osman’a biat etmiştir 

(710/1310).54 

Benî Ahmer Sultanı IV. Muhammed zamanın Nasrî-Merînî ilişkileri şeyhü’l-

ğuzât Osman b. Ebi’l-Alâ yüzünden sarsılmıştır. Bu dönemde Benî Ahmer idaresi üze-

rinde etkisini artırmaya ve tehdit unsuru hâline gelmeye başlayan bu şeyhü’l-ğuzâtın, 

sultan üzerinde baskısı bulunan vezir Muhammed b. Ahmed el-Mahrûk ile aralarında 

bir anlaşmazlık vuku bulmuştur. Bu nedenle Osman b. Ebu’l-Alâ, sultanın amcası Mu-

hammed b. Ferec’in de kendisine katılmasıyla bir isyan başlatmıştır. İsyan neticesinde 

Endülüs’ün güneyinde yer alan Elmeriyye ve civarını içine bölgede özerklik ilan et-

miştir.55 Ancak kısa bir süre sonra taraflar arasındaki husumet son bulmuştur. Şeyhü’l-

ğuzâtın başlattığı bu isyan Benî Ahmer topraklarına saldırması için Kastilya Kral-

lığı’na bir fırsat vermiştir. Sultan IV. Muhammed, Hıristiyan kuvvetlerle baş edeme-

yeceğini anlayınca Kastilya’ya bir barış heyeti göndererek onlarla bir antlaşma imza-

lamıştır. Antlaşmaya göre Benî Ahmer Devleti, Vâdiâş’ı Kastilya’ya teslim etmiştir.56 

Böylece II. Muhammed el-Fakîh zamanında, hem özür beyan etmek hem de müttefik-

lerinin Endülüs’teki cihad faaliyetlerine lojistik destek sağlamak adına askerî bir üs 

kurmaları için Merînîlere verilen şehir, artık Hıristiyan hâkimiyetine girmiş-

tir(729/1329). 

Merînî Sultanı Ebu’l-Hasan Ali zamanında Gırnâta-Mağrib ilişkileri, Mağribli 

sultanın gayretleriyle olumlu yönde ilerlemeye devam etmiştir. Bunda Kastilya’nın 

                     
53 İbn Ebî Zer’, Enîs, 383; İbn Haldun, el-İber, 7: 317. 
54 Nâsırî, İstiksâ, 3: 101-102. 
55 İbnü’l-Hatîb, İhâta, 2: 148; İbnü’l-Hatîb, Lemha, 118; İnân, Nihâye, 121. 
56 İbnü’l-Hatîb, İhâta, 2: 149; İnân, Nihâye, 122. 
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Gırnâta’ya yönelik askerî operasyonlarını yoğunlaştırması da etkili olmuştur.  

Nasrî Sultanı IV. Muhammed 732/1332 yılında başında bizzat kendisinin bu-

lunduğu bir heyetle Mağrib’e gitmiştir. Mağrib’te Merînî Sultanı Ebu’l-Hasan Ali’ye 

Endülüs’teki Müslümanların durumunu, Hıristiyanların bölgedeki İslâm devletinden 

kurtulmak için yaptıklarını anlatmıştır. Bu toplantının belki de en önemli gündem 

maddesi, 709/1310 yılında Kastilyanın eline geçen Cebelitârık’ı geri almak olmuştur. 

IV. Muhammed bu konuda stratejik ortağından yardım talebinde bulunmuştur.57 An-

cak çok geçmeden IV. Muhammed, 733/1333 yılında Elmeriyye’de bulunan muhalif 

şeyhü’l-ğuzât Osman b. Ebu’l-Alâ’nın adamları tarafından tertip edilen bir suikast so-

nucu öldürülmüştür.58 Yerine Ebu’l-Haccâc I. Yusuf geçmiş ve selefine suikast dü-

zenleyen Ebu’l-Alâ ailesini Tunus’a sürgün etmiştir.59 Ayrıca I. Yusuf, onun Cebe-

litârık konusunda Merînîlerle kurduğu diyaloğun devamını sağlamıştır. Bu bağlamda, 

741/1340 yılında cihad için 140 savaş gemisiyle Endülüs’e gelen Ebu’l-Hasan’ı 

Cezîretülhadrâ’da bizzat karşılamıştır.60 Ancak Nasrî-Merînî kuvvetleri 743/1342 yı-

lında Tarîf yakınlarında hezimete uğramıştır.61  

Kastilya karşısında elde edilen mağlubiyete rağmen Gırnâta-Mağrib arasındaki 

ikili ilişkiler olumlu yönde ilerlemeye devam etmiştir. Bunun en büyük göstergesi de, 

I. Yusuf’un Tunus’a sürdüğü Ebu’l-Alâ ailesini oradan alıp Merînîlere teslim etmesi, 

ayrıca, Merînî tahtında hak iddia eden ve Gırnâta’da bulunan Merînî prenslerini de 

Hafsîler aracılığıyla Ebu’l-Hasan’a göndermesi olmuştur.62 

Merînî sultanı, iktidarının son yıllarında Arap kabilelerinin ve oğlu Ebû 

İnân’ın isyanlarıyla meşgul olmuştur. Nasrî sultanı ise, veziri Lisânüddîn İbnü’l-

Hatîb’in eliyle bir mektup yazmıştır. Mektupta müttefikinin başına gelenlerden dolayı 

onun kederini paylaştığını ve hâlihazırda Kastilya ile uğraştığı için kendisine yardım 

edemeyeceğinden dolayı son derece üzgün olduğunu bildirmiştir.63  

Ebu’l-Hasan’ın ölümünden sonra Merînî sultanı olan Ebû İnân zamanında 

                     
57 İbnü’l-Hatîb, Lemha, 119; İbn Haldun, el-İber, 7: 338. 
58 Nâsırî, İstiksâ, 3: 123; Özdemir, Siyasi Tarih, 249. 
59 Arslan, Hülâsa, 169. 
60 İbnü’l-Hatîb, Lemha, 130. 
61 İbnü’l-Hatîb, İhâta, 5: 381; Tevabil Alkaç, Gırnâta Benî Ahmer Devleti, I. Yusuf Dönemi (1333-

1354), (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2014), 26. 
62 İbn Haldun, el-İber, 7: 749-750. 
63 İbnü'l-Hatîb, Künâsetü’d-dükkân, 25. Mektubun metni için bk. Nâsırî, İstiksâ, 3: 166-168. 
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Gırnâta-Fas arasındaki ilişkiler mektuplaşma ve elçilik heyetleri düzeyinde devam et-

miştir. Ebû İnân tahta çıkınca I. Yusuf, müttefikine bir mektup yazmış ve mektubu da 

veziri İbnü’l-Hatîb ile göndermiştir. Söz konusu mektupta Nasrî sultanı, müttefikine, 

babasının ölümünden dolayı taziyesini bildirmiş, Merînî sultanı olduğu için onu tebrik 

etmiştir. Ayrıca Müslümanların Endülüs’teki durumunu, Hıristiyanların Benî Ahmer 

Devleti’ne yönelik saldırılarını anlatmış ve bu durum karşısında “Mağribli kardeşle-

rinden” yardım talep etmiştir (752/1351).64  

Bu dönemde Gırnâta-Fas arasında bir mektup trafiği yaşanmıştır. Söz konusu 

mektuplar, Merînî sultanının, Tilemsân’ı alarak Abdülvâdîlere yeniden son vermesin-

den dolayı elde ettiği başarı ve müteakibinde gerçekleştirdiği fetihleri kutlama,65 En-

dülüs’e yönelik askerî yardım talebinde bulunma,66 iki devletin sultanlarının karşılıklı 

hediyeleşmesi ve bu hediyeleşmeler için birbirlerine teşekkür etme67 ve İber Yarıma-

dası’ndaki Hıristiyan devletlerin durumu hakkında Mağrib’e haber vermek68 gibi ko-

nular ihtiva etmiştir. Ancak bu mektuplaşmaya rağmen iki devlet arasında yine bir 

gerginlik yaşanmıştır. Gerginliğin nedeni ise, Ebû İnân’ın kardeşleri olan Ebu’l-Fazl 

Muhammed ve Ebû Salim İbrahim’dir. Bu iki kardeş, babalarının ölümünden sonra 

752/1351 yılında Ebû İnân’ın yanına gelmişlerdir. Ancak Ebû İnân, kardeşlerinin ken-

disine bir darbe yapacağı korkusuyla onları Endülüs’e göndermiştir. Ebu’l-Fazl ve 

Ebû Salim, Benî Ahmer Sultanı I. Yusuf tarafından Gırnâta’da karşılanmış ve sultanın 

gözetimi altında burada yaşamaya başlamışlardır.69 Merînî Sultanı Ebû İnân 753/1352 

yılında Mağribü’l-Evsât’ın kontrolünü tamamen sağladığında Gırnâta’ya elçi gönder-

miş ve Nasrîlerden kardeşlerinin iade edilmesini talep etmiştir. Fakat onun bu talebi 

Sultan I. Yusuf tarafından reddedilmiştir.70 

Talebinin müttefiki tarafından reddedilmesine sinirlenen Ebû İnân, I. Yusuf’a, 

azar ve kınamalarla dolu bir mektup yazması için hacibine emir vermiştir.71 Mektubu 

Gırnâta’ya getiren elçiler, Nasrî başkentinde bulunan Ebu’l-Fazl ve Ebû Salim’i, sul-

tan adına, I. Yusuf’tan tekrar istemişlerdir. Fakat I. Yusuf, bu iki Merînî şehzadesini 

                     
64 İbnü'l-Hatîb, Künâsetü’d-dükkân, 26. 
65 Ebû Abdullah Lisânüddîn Muhammed b. Abdullah İbnü'l-Hatîb, Reyhânetü’l-küttâb ve nüc’atü’l-

müntâb, thk. Muhammed Abdullah İnan (Kahire: Mektebetü’l-Hancî, 1981), 1: 216; İbnü’l-Hatîb, 

Künâsetü’d-dükkân, 64-73, 75-77 
66 İbnü'l-Hatîb, Reyhâne, 1: 372-375, 375-382; İbnü'l-Hatîb, Künâsetü’d-dükkân, 98-99. 
67 İbnü'l-Hatîb, Reyhâne, 1: 388-392, 392-396, 397-400, 400-403, 403-407. 
68 İbnü'l-Hatîb, Künâsetü’d-dükkân, 94-96. 
69 İbnü'l-Hatîb, Künâsetü’d-dükkân, 26-27. 
70 İbnü'l-Hatîb, Künâsetü’d-dükkân, 26-27; İbn Haldun, el-İber, 7: 388.  
71 İbn Haldun, el-İber, 7: 388; Nâsırî, İstiksâ, 3: 187. 
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vermemekte ısrar etmiştir.72 Bunda, Nasrî sultanının, Merînî kardeşleri birbirine dü-

şürmek için, tahta aday olan Ebu’l-Fazl’ı Kastilya Kralı I. Pedro’ya sığınmaya teşvik 

etmesi başlıca etken olmuştur.73  

Mağribli ortağının teklifini ikinci kez reddeden Sultan I. Yusuf, Ebû İnân’a, 

veziri İbnü’l-Hatîb’in kaleme aldığı, içerisinde Ebu’l-Fadl’ın, Gırnâta muhafızlarının 

boş bulunduğu bir anda Kastilya topraklarına kaçtığını ve bu yüzden de kendisinden 

özür dilediğini ihtiva eden bir mektup göndermiştir (753/1352).74 I. Yusuf, bu mektu-

bun ardından, yukarıdaki konuları içeren üç mektup daha göndermiştir.75 Söz konusu 

mektuplardan iki yıl sonra, 755/1354’te İbnü’l-Hatîb, Merînî sultanına, Ebu’l-Haccâc 

I. Yusuf’un vefat ettiğini haber veren bir mektup göndermiştir.76 

Ebu’l-Haccâc I. Yusuf’un ölümünden sonra Benî Ahmer Devleti’nin yeni sul-

tanı olan V. Muhammed, birinci saltanatının ilk döneminde, veziri İbnü’l-Hatîb baş-

kanlığındaki heyeti, Benî Ahmer Devleti’nin müdafaası için Merînîlerden yardım is-

temesi için resmî bir yazıyla Mağrib’e göndermiştir.77 Ebû İnân tarafından çok iyi kar-

şılanan İbnü’l-Hatîb, sultanın huzuruna girer girmez ona: “Halifetellâh” diye başla-

yan bir şiirini okumuş ve bu şiirle hem Ebû İnân’ı etkilemiş hem de onun sempatisini 

kazanmıştır. Gırnâta heyetinden olan Ebu’l-Kasım eş-Şerîf, İbnü’l-Hatîb’e karşı duy-

duğu hayranlığı, çevresindeki Merînî devlet ricaline: “Bunun (İbnü’l-Hatîb) dışında, 

elçilik vazifesi yapan hiçbir sefirin, sultanı selamlamadan önce görevini ifa etmeye 

başladığı işitilmemiştir!”78 şeklinde ifade etmiştir.   

Merînî Sultanı Ebû İnân’ın 759/1358 yılındaki vefatından sonra Gırnâta-Fas 

ilişkileri başka bir boyut kazanmıştır. Bu dönem, saray entrikaları, her iki devletin 

                     
72 İbn Haldun, el-İber, 7: 388; Nâsırî, İstiksâ, 3: 187. 
73 İbn Haldun ve Nâsırî gibi Mağribli tarihçiler, Ebu’l-Fazl’ın Nasrî Sultanı Ebu’l-Haccâc I. Yusuf’un 

teşvikleriyle Kastilya topraklarına kaçtığı görüşünü savunmuşlardır. Onlara göre Ebû İnân, Benî 

Ahmer sultanına yönelik, vezirine yazdırdığı ve ağır ithamların bulunduğu kınama mektubunun ar-

dından I. Yusuf, elindeki siyasî mültecilerin başına geleceklerden korkmuştur. Bu yüzden de Ebu’l-

Fazl’a Kastilyaya doğru kaçması için telkinlerde bulunmuştur. (İbn Haldun, el-İber, 7: 388; Nâsırî, 

İstiksâ, 3: 187).  
74 İbnü'l-Hatîb, Künâsetü’d-dükkân, 133-135. 
75 Söz konusu mektuplar için bk. İbnü'l-Hatîb, Künâsetü’d-dükkân, 137-148. Nasrî Sultanı I. Yusuf, 

Mağrib’e gönderdiği mektuplarda Ebu’l-Fazl’ın her ne kadar kendilerinin bilgisi olmadan Kastil-

yaya kaçtığını anlatmaya çalışsa da, vâkıâda durumun böyle olmadığı açıktır. Zira Ebu’l-Fazl 

754/1353 yılında Cebelitârık üzerinden, I. Yusuf’un tahsis ettiği bir donanmayla Sûs Bölgesi’ne 

giderek burada isyan başlatmıştır. Bir yıl sonra da isyan bastırılmış, Ebu’l-Fazl, Merînî Sultanı Ebû 

İnân tarafından tutuklanmış ve tutsak olarak bulunduğu yerde boğularak öldürülmüştür. Bk. İbn 

Haldun, el-İber, 7: 389.  
76 Makkârî, Nefh, 4: 426-427; İnân, Nihâye, 134-136. 
77 Nâsırî, İstiksâ, 3: 194. 
78 İbn Haldun, el-İber, 7: 441-442. 
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birbirlerinin içişlerine müdahale etmesi ve Nasrî-Merînî arasında siyasî ilticaların ya-

şandığı bir dönem olmuştur. Özellikle Gırnâta, Merînî tahtından uzaklaştırılıp sınır 

dışı edilen hanedan üyelerine ev sahipliği yapmıştır. Benî Ahmer de zaman zaman bu 

durumu Merînîlerin içişlerine karışabilmesi için lehine kullanmaya çalışmıştır.  

Benî Ahmer Devleti lideri V. Muhammed, saltanatının beşinci yılında, 

760/1359’da gerçekleştirilen bir saray darbesi neticesinde tahtını kaybetmiş ve 

Nasrîlerin yeni sultanı, kardeşi II. İsmail olmuştur. O sırada başkentte bulunmayan V. 

Muhammed, darbe haberini alınca Gırnâta’ya dönmemiş, Vâdiâş’a gitmiştir. Oradan 

da, gelen davet üzerine Mağrib’e geçmiştir. Devrik sultanın veziri olan İbnü’l-Hatîb’i 

ihtilalin başlarında yanlarında tutan darbeciler, bir süre sonra onu hapsetmişlerdir. V. 

Muhammed, Merînî Sultanı Ebû Salim’den, İbnü’l-Hatîb’in Mağrib’e getirilmesini ta-

lep etmiştir. Ebû Salim ise Gırnâta’ya bir heyet göndermiş, bu heyet aracılığıyla 

Nasrîlerden İbnü’l-Hatîb’in serbest bırakılmasını istemiştir. Benî Ahmer Sultanı ise 

Mağribli müttefiklerinin talebini geri çevirmeyerek İbnü’l-Hatîb’i serbest bırakmış-

lardır. İbnü’l-Hatîb de 761/1360 yılında Fas’a geçmiştir.79 İbnü’l-Hatîb’in bu geçişi 

aynı zamanda, Fas’taki Merînî devlet ricalinden meşhur tarihçi İbn Haldun ile arala-

rında bir dostluğun başlamasına vesile olmuştur.  

Merînî Sultanı Ebû Salim, Gırnâta’nın devrik sultanı ve beraberindeki devlet 

ricaline siyasî sığınma hakkı tanımasının arkasında, saltanatının güvenliğini sağlama 

düşüncesi yatmaktadır. Zira Merînî tahtına aday olan hanedan üyeleri, ister cihad faa-

liyetlerinde bulunmak için olsun isterse de şehzadelerin isyan etme ihtimali düşünce-

siyle sürgün edilmiş olsun, Gırnâta’da bulunmaktaydı. Nasrîler bu durumu kendi aley-

hine kullanabilirdi. Nitekim bu durum, iki devlet arasında, devrik sultan V. Muham-

med üzerinden gerçekleşecek bir soğuk savaşın tetikleyicisi olmuştur.  

Benî Ahmer lideri II. İsmail, V. Muhammed’in Mağrib’e sığınmasıyla, 

Merînîlerin de desteğini alarak kendisine isyan etmesinden korkmuştur. O, bu olası 

isyanı engellemek için Endülüs’te bulunan Merînî hanedan üyelerini tutuklatarak 

Rûnde’daki hapishaneye atmış ve başlarında da korumalar görevlendirmiştir.80 Bu-

nunla da yetinmeyen Benî Ahmer Sultanı II. İsmail, V. Muhammed’i desteklediği ba-

hanesiyle şeyhü’l-ğuzât Yahya b. Ömer’i azlederek yerine İdris b. Osman b. Ebi’l-

                     
79 İbnü’l-Hatîb, İhâta, 2: 251; İnân, Nihâye, 140; Muhammed İmamüddin, Endülüs Siyasi Tarihi, trc. 

Yusuf Yazar, (Ankara: Rehber Yayınları, 1990), 335-336. 
80 İbn Haldun, el-İber, 7: 419; Abdullah Hasan, Devletü Benî Merîn, 150. 
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Alâ’yı meşîhatü’l-ğuzât teşkilatının yeni lideri olarak tayin etmiştir (763/1362).81 Yu-

karıda da değindiğimiz gibi, Meşîhatü’l-ğuzât teşkilatının başındaki ismin, Merînîler 

Devleti tarafından tayin edilmesi gerekiyordu. II. İsmail, bu davranışıyla Mağrib’teki 

müttefiklerinin tayin yetkisine müdahale ederek Gırnâta-Fas arasında yeni bir siyasî 

krizin başlamasına neden olmuştur.  

Nasrî Sultanı II. İsmail, Merînîlerden sabık sultan V. Muhammed ve veziri 

İbnü’l-Hatîb’in kendilerine iade edilmesini istemiştir. Sultan Ebû Salim, Gırnâta’dan 

gelen bu tefklifi reddedince II. İsmail, Rûnde’da hapis hayatı yaşayan Merînî şehza-

delerinden Abdülhalim b. Ömer b. Osman el-Merînî’yi serbest bırakmıştır. Abdülha-

lim’in Fas’ta isyan çıkarıp yönetimi ele geçirmesi için onu Mağrib’e göndermiş; fakat 

bu isyan girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştır (762/1361).82 

Merînî Sultanı Ebû Salim, Fasu’l-Kadîme’ye gitmeye karar verince yerine ve-

kil bıraktığı Ömer b. Abdullah el-Fudûdî, sultana karşı bir saray darbesi gerçekleştire-

rek aklen malul Taşfîn el-Müvesves’i Merînîlerin yeni sultanı ilan etmiştir (762/1361). 

Nasrîlerin devrik sultanı V. Muhammed, o sıralarda, Ömer b. Abdullah ile yakınlaş-

maya başlamıştır. V. Muhammed, bu yakınlaşmanın bir neticesi olarak, Gırnâta’daki 

tahtına tekrar kavuşmak için Ömer b. Abdullah’tan yardım istemiştir. V. Muhammed, 

Merînî vezirinin yardımıyla Endülüs’e geçmiş, kardeşi II. İsmail’in de öldürülmesiyle 

herhangi bir karşı koymayla karşılaşmadan Gırnâta’ya girerek Benî Ahmer Dev-

leti’nin yeni sultanı olmuştur (763/1362).83 Ardından da veziri İbnü’l-Hatîb’i yanına 

çağırmıştır.84 

Sultan V. Muhammed, Nasrî tahtına oturunca Merînî veziri, kendisine yaptığı 

yardım karşılığında, Rûnde’da bulunan Merînî hanedan üyelerinden Ebû Zeyyân Mu-

hammed’i serbest bırakmasını istemiştir. Zira Ömer b. Abdullah, Ebû Salim’in yerine 

getirdiği ve Merînî devlet ricalinin yönelttiği ağır eleştiriler karşısında Taşfîn’i azlet-

miştir. Onun yerine, kendisine bağlı birini Merînî sultanı yapmak istemiştir.85 Sultan 

V. Muhammed, Ömer b. Abdullah’ın teklifini daha evvel askerî üs olarak kullanmaları 

için Merînîlere verilen Rûnde’nın Benî Ahmer’e bırakılması şartıyla kabul etmiştir. 

                     
81 İbn Haldun, el-İber, 7: 498. 
82 İbn Haldun, el-İber, 7: 419-420. 
83 İbnü’l-Hatîb, Lemha, 139; Makkârî, Nefh, 5: 89;  
84 Nizamettin Parlak, Lisânüddîn İbnü’l-Hatîb’in Siyasî Kişiliği ve Tarihçiliği, (Ankara: Türk Tarih Ku-

rumu Basımevi, 2012), 16. 
85 Nâsırî, İstiksâ, 4: 44; Zehra Gözütok Tamdoğan, Merînîler Dönemi (592-869/1196-1465) Sosyo-Kül-

türel ve İktisadî Hayat, (Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, 2014), 63. 
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V. Muhammed’in bu şartını kabul eden Merînî veziri, Nasrî sultanının Ebû Zeyyân’ı 

Mağrib’e göndermesiyle onu Merînîler Devleti’nin yeni sultanı ilan etmiştir 

(763/1362). 86 

Ebû Zeyyân, Merînî tahtına çıkınca Benî Ahmer ile olan ilişkilerini iyileştir-

mek için çalışmıştır. Bu bağlamda, veziri İbn Haldun’u Gırnâta’ya göndermiştir. Onun 

Endülüs sefaretinde bulunduğu sırada yaptıkları, Nasrî-Merînî siyasî ilişkilerine sun-

duğu katkının çalışmamız açısından önemli olduğu kanaatindeyiz. 

İbn Haldun, Merînîler adına “iyi niyet elçisi” olarak gittiği Endülüs’te, Benî 

Ahmer Sultanı V. Muhammed tarafından büyük bir coşku ve kutlama ile karşılanmış-

tır (764/1363). Bizzat Nasrî sultanının emriyle Gırnâta’da, saltanat sarayında ağırlan-

mış ve ona, Benî Ahmer Devleti’nin büyük veziri İbnü’l-Hatîb tarafından refakat edil-

miştir. Merînî veziri, daha önce Mağrib’e gelen İbnü’l-Hatîb ile olan dostluğunu pe-

kiştirmiştir. V. Muhammed, İbn Haldun’u, Benî Ahmer Devleti adına elçilik yapması 

için Kastilyaya göndermiştir. Kral I. Pedro tarafından oldukça iyi karşılanan İbn Hal-

dun, o dönem taht kavgası içerisinde bulunan krala, Nasrî sultanının destek mesajını 

iletmiştir.87 İbn Haldun’dan çok etkilenen I. Pedro, ona yanında kalmasını teklif etmiş 

ve kaldığı takdirde İşbiliye’deki atalarından miras kalan yerleri88 kendisine iade ede-

ceğini vadetmiştir. Ancak İbn Haldun bu teklifi reddetmiştir. Kralın kendisine verdiği 

değerli armağanları da Nasrî Sultanı V. Muhammed’e hediye etmiştir. Merînî veziri-

nin, I. Pedro’nun teklifini reddetmesinden ve tekrar Gırnâta’ya dönmesinden çok 

memnun olan V. Muhammed, İbn Haldun’a Gırnâta yakınlarında bir araziyi iktâ ola-

rak vermiş ve onun Gırnâta’da kalması için Mağrib’teki ailesini Endülüs’e davet et-

miştir. Ancak İbn Haldun, sultanın teklifini de reddetmiştir. Bunun üzerine V. Mu-

hammed, İbn Haldun’un Merînî sultanına takdim etmesi için, elçilik görevini lâyıkıyla 

                     
86 İbn Haldun, el-İber, 7: 420-421. 
87 Yukarıda da anlatıldığı üzere, I. Pedro, Kastilya tahtında hak iddia eden gayrimeşru kardeşi II. En-

rique’ye karşı bir mücadeleye girmiş ve bu mücadelede Nasrî Sultanı V. Muhammed, I. Pedro’yu 

desteklemiştir.  İbnü’l-Hatîb, İhâta, 2: 281-282; İnân, Nihâye, 143; Ubûdî, “Ganî-Billâh”, 13: 349; 

Özdemir, Siyasi Tarih, 251.    
88 İbn Haldun’un büyük dedesi Hâlid, III. (IX) yüzyılda Endülüs’e gelmiş, önce Karmûne şehrine, ar-

dından da İşbiliye’ye göç etmiştir. Hâlid’in torunları Murâbıtlar dönemi hariç, Endülüs’ün geçirdiği 

tüm dönemlerde, özellikle idare kadrosunda aktif görevler üstlenmiş ve Muvahhidlerin sonuna 

doğru Mağrib’e kesin dönüş yapmışlardır. Abdurrahman b. Muhammed b. Haldun, Mukaddime, haz. 

Süleyman Uludağ, 11. Baskı, (İstanbul: Dergâh Yayınları, 2015), 1: 17-18.  
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yerine getirdiğini ifade eden ve resmî yazışmalarda sadece Nasrî hükümdarlarının kul-

landığı “هذا صح” ibaresiyle son bulan bir mektup yazmış ve onu Fas’a yolcu etmiştir.89     

Merînî Sultanı Ebû Zeyyân’ın 767/1366 yılındaki ölümünü ardından tahta çı-

kan Ebû Fâris Abdülaziz zamanında Benî Ahmer-Merînî ilişkileri oldukça gergin bir 

hâl almıştır. Bu gerginliğin sebebi ise Nasrî Sultanı V. Muhammed’in veziri 

Lisânüddîn İbnü’l-Hatîb’tir. V. Muhammed Mağrib’teki sürgün hayatının ardından 

ikinci kez Nasrî sultanı olunca, Fas’tayken yanında bulunan veziri İbnü’l-Hatîb’i 

Gırnâta’ya çağırmış ve onu yeniden vezirlik makamına getirmiştir. Bu durum, yöneti-

min muhalif kanadında rahatsızlıklara sebep olmuştur. Zira İbnü’l-Hatîb, Fas’tan dök-

tükten sonraki Nasrî yönetiminde, sultandan sonra olağanüstü yetkilere sahip bir ko-

numa getirilmiştir. Muhalifler, Nasrî yönetiminde kontrolü tamamen sağlamaya baş-

layan V. Muhammed’i doğrudan eleştiremediklerinden, ona, veziri İbnü’l-Hatîb üze-

rinden saldırmışlardır. Bu durumdan oldukça tedirgin olan İbnü’l-Hatîb, daha fazla 

dayanamayarak Mağrib’e kaçmak zorunda kalmıştır (773/1371).90 Merînî Sultanı Ab-

dülaziz, İbnü’l-Hatîb’i himaye etmiş ve onu istişare meclisine dâhil etmiştir. İbnü’l-

Hatîb, Merînîlere sığındıktan sonra da Gırnâta’da aleyhine yapılan kampanya devam 

etmiştir. Kâdı’l-kudât Ebu’l-Hasan en-Nübâhî, İbnü’l-Hatîb aleyhine düzenlenen bu 

kampanyanın önderlerinden olduğu gibi,91 V. Muhammed’i de İbnü’l-Hatîb’e karşı 

kışkırtmıştır. Söz konusu kampanyalar, “denizin bile temizleyemeyeceği”92 ithamlar, 

meşhur vezirin ilerleyen yıllarda öldürülmesine sebep olacaktır.       

Benî Ahmer Sultanı V. Muhammed Merînîlerden, kendilerine sığınan veziri 

İbnü’l-Hatîb’in iade edilmesini talep etmiştir. Zira V. Muhammed’e, İbnü’l-Hatîb’in, 

Endülüs’ü işgal etmesi için Merînî sultanını kışkırttığı yönünde haberler ulaşmıştır.93 

                     
89 Abdurrahman b. Muhammed b. Haldun, et-Ta’rîf bi İbn Haldûn ve rihletuhû ğarben ve şarken, (Bey-

rut: Dâru’l-Kitâbi’l-Lübnânî, 1979), 84-99. 
90 Bu dönemde başına gelen olaylar İbnü’l-Hatîb’in psikolojisini bozduğunu ve onu paranoyak hâle 

getirdiğini söylememiz mümkündür. Nitekim o, sürekli başına ne tür bir bela geleceğini düşündü-

ğünü, kendisini korumak amacıyla yanında silah bulundurduğunu, geceleri uyku uyuyamadığını, 

hayaller görmeye başladığını söylemiş, hatta kendisini Leyla’nın Mecnun’una benzettiğini ifade et-

miştir. Ebû Abdullah Lisânüddîn Muhammed b. Abdullah İbnü'l-Hatîb, A’mâlü’l-a’lâm fî men bûyia 

kable’l-ihtilâm min mülûki’l-İslâm, thk. Seyyid Kesrevî Hasan, (Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiye, 

2003), 2: 272. 
91 Ebu’l-Hasan en-Nübâhî, İbnü’l-Hatîb’e, sahabeye laf söylemek, şeriate mugâyir davranmak, şer’î 

hükümlerle alay etmek, atalarla övünmek, filozofların düşüncelerini benimsemek, Mağrib’e kaçarak 

sultana ihanet etmek, cihaddan kaçmak, ölü veya diri herkesin gıybetini yapmak, mal biriktirmek, 

müreffeh bir yaşamı tercih etmek, bid’atçilik, rüşvet almak gibi suçlamalar yönelterek onu zındık-

lıkla itham etmiştir. Makkârî, Nefh, 5: 122-131; Parlak, Lisânüddîn İbnü’l-Hatîb’in Siyasî Kişiliği 

ve Tarihçiliği, 16-17.  
92 Makkârî, Nefh, 5: 128. 
93 Nâsırî, İstiksâ, 4: 62. 
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Ancak bu talep Sultan Abdülaziz tarafından: “Bu adam sizin yanınızdayken ve onun 

işlediği(ni iddia ettiğiniz) suçları bildiğiniz hâlde neden onu cezalandırmadınız?”94 

diyerek reddedilmiştir. 

Sultan V. Muhammed, talebinin reddedilmesi üzerine başka bir çözüm yoluna 

başvurmuştur. Başkent Gırnâta’da İbnü’l-Hatîb’in görevde bulunduğu sıralarda tutuk-

lanan Merînî şehzadesi Abdurrahman b. Ebû Yeflûsen’i ve veziri Mesud b. Mâsây’ı 

serbest bırakmıştır. V. Muhammed, Abdurrahman’ı Mağrib’te bir isyan başlatması 

için kışkırtmıştır. Nasrî sultanı, Abdurrahman b. Ebû Yeflûsen’e Ebu’l-Abbas Ahmed 

b. Ebû Salim’in Merînî sultanı olması yönünde her türlü desteği vereceğini vadetmiş-

tir. V. Muhammed’in verdiği destek sayesinde Ebu’l-Abbas Ahmed, 776/1374 yılında 

Merînîler Devleti’nin yeni sultanı olmuştur.95 Nasrî Sultanı, yaptığı yardımın karşılı-

ğında ise Merînî Sultanı Ebu’l-Abbas Ahmed’ten şu üç şartın kabul edilmesini iste-

miştir: 

 Cebelitârık’ın Benî Ahmer Devleti’ne verilmesi, 

 Tanca’da hapis hayatı yaşayan bütün Merînî şehzadelerinin Endülüs’e, Nasrî 

sultanına gönderilmesi, 

 Lisânü’d-dîn İbnü’l-Hatîb’in Gırnâta’ya teslim edilmesi.96 

Ebu’l-Abbas Ahmed, V. Muhammed tarafından öne sürülen şartları kabul et-

miştir. Daha önce Rûnde, selefleri tarafından Benî Ahmer’e verilmişti. Kendisi de Ce-

belitârık’ı onlara teslim etmiştir. Ardından da Merînî şehzadelerini Endülüs’e gönder-

miştir. Böylece V. Muhammed’e, işine gelmediği zamanlarda yanındaki Mağribli şeh-

zadeler aracılığıyla Merînîlerin içişlerine müdahale etme kapısı açılmıştır. Diğer bir 

madde olan İbnü’l-Hatîb’in teslim edilmesi konusuna gelince; meşhur vezir, 

Gırnâta’nın dayattığı şartların kabul edilmesinden sonra hapsedilmiş ve hapiste bulun-

duğu sırada öldürülmüştür. İbnü’l-Hatîb öldükten hemen sonra defnedilmiş, ertesi gün 

mezarı açılarak cesedi yakılmış ve tekrar defnedilmiştir (776/1374).97 Böylece Benî 

Ahmer Devleti’nin en büyük siyasî kişiliklerinden olan İbnü’l-Hatîb, hayatı boyunca 

içerisinde bulunduğu siyasete kurban edilmiştir.      

                     
94 İbn Haldun, el-İber, 7: 445. 
95 İbn Haldun, el-İber, 7: 448; Şihâbüddin Ahmed b. Muhammed el-Makkârî et-Tilemsânî, Ezhâru’r-

riyâz fî ahbâri İyâz, nşr. Mustafa es-Sekka, İbrahim Ebyârî, Abdülhafîz Şelebî, (Rabat: Matba’atu 

Fudâle, 1978), 1: 225. 
96 İbn Haldun, el-İber, 7: 449; Makkârî, Nefh, 5: 105-106; Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 173. 
97 İbn Haldun, el-İber, 7: 453; Parlak, Lisânüddîn İbnü’l-Hatîb’in Siyasî Kişiliği ve Tarihçiliği, 25. 
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Nasrî sultanı V. Muhammed el-Ganî-Billâh, Merînîlerin Endülüs’e hâkim ola-

cağı düşüncesini taşımaktaydı. Bu düşüncesinden dolayı, Endülüs’te cihad geleneği-

nin devamı için kurulan; ama zaman zaman Kuzey Afrika’daki komşusu Merînîler ile 

üzerinde güç savaşı yaptığı kurum olan meşîhatü’l-ğuzât teşkilatını ihya etmeye çalış-

mış ve başına, kendisine bağlı biri olan Ali b. Bedreddin’i atamıştır. Zira daha önce, 

teşkilatın başında Merînîlerin atadığı komutanlar bulunuyordu. Ali b. Bedreddin 

ölünce de meşîhatü’l-ğuzâtı tamamen kendisine bağlamıştır.98 Bununla da yetinmeyen 

V. Muhammed adı geçen devletin Endülüs’teki hayallerini sonlandırmak için de Ce-

belitârık’ı onların elinden almıştır (776/1374).99 

Merînî şehzadelerinin Gırnâta’da bulunması hiç şüphesiz Benî Ahmer Sultanı 

V. Muhammed’in lehine olmuştur. Zira o, yanında bulundurduğu şehzadeleri zaman 

zaman Merînîlere karşı koz olarak kullanmaktan çekinmemiştir. 

Nasrî sultanının desteğiyle tahta oturan Ebu’l-Abbas Ahmed, V. Muham-

med’in tahakkümünden kurtulmak istemiştir. Bunun bir göstergesi olarak da, V. Mu-

hammed’in tüm uyarılarına rağmen Abdülvâdîler üzerine sefere çıkmış ve 784/1382 

yılında başkentleri Tilemsân’ı ele geçirmiştir.100 Merînî sultanına artık etki edemedi-

ğini fark eden Nasrî sultanı, sarayında bulundurduğu Merînî şehzadelerinden Musa b. 

Ebû İnân’ı, Fas’taki tahtı ele geçirmesi için Mağrib’e göndermiştir. Musa, o sıralarda 

Tilemsân’da bulunan Ebu’l-Abbas’ın yokluğundan faydalanarak başkenti ele geçirmiş 

ve Merînîlerin yeni sultanı olmuştur (786/1384). Ebu’l-Abbas Ahmed’i de Tâzâ’da 

yakalamış ve Endülüs’e sürgün etmiştir.101 Onun en büyük destekçilerinden vezir Mu-

hammed b. Osman’ı da öldürtmüştür.102       

Musa b. Ebû İnân’ın ölümünden sonra vezir Mesud b. Rahhû, Gırnâta sulta-

nından Ebu’l-Abbas’ı görevine iadesini istemiş, ardından da bu kararından vazgeçerek 

onun yerine, Endülüs’te ikamet eden Muhammed b. Ebu’l-Fazl’ı göndermesini iste-

miştir. Vezirinin kendisine dayattığı, “yönetime karışmaması” şartını kabul eden Mu-

hammed, Merînîlerin yeni sultanı olmuştur (788/1386).103 

Zaman içerisinde vezirin, Sebte’nin Merînîlere iadesi meselesinden Gırnâta ile 

                     
98 İbn Haldun, el-İber, 7: 500. 
99 Câsim el-Ubûdî, “Ganî-Billâh”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (Ankara: TDV Yayınları, 

1996), 13: 349; Özdemir, Siyasi Tarih, 252. 
100 İbn Haldun, el-İber, 7: 464; Nâsırî, İstiksâ, 4: 68. 
101 Nâsırî, İstiksâ, 4: 68-69; Hayreddin Ziriklî, el-A’lâm, 15. Baskı, (Beyrut:  Dâru’l-İlim, 2002), 1: 87.   
102 İbn Haldun, el-İber, 7: 463-467; Nâsırî, İstiksâ, 4: 69. 
103  İbn Haldun, el-İber, 7: 468; Nâsırî, İstiksâ, 4: 72. 
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arası açılmıştır. Sebte’deki Nasrî hâkimiyetini sonlandırmak için şehre bir ordu gön-

dermiş; fakat gönderdiği ordu muvaffak olamamıştır. Çünkü Nasrî Sultanı V. Muham-

med, Ebu’l-Abbas’ı, Merînî tahtını ele geçirmesi için destekleyeceğini vaat ederek 

Sebte’ye göndermiştir. Savaşın aleyhine döndüğünü gören vezir Mesud, Fas’a çekil-

miştir. Ebu’l-Abbas, onu Fas’a kadar takip etmiş ve şehri kuşatma altına almıştır. Üç 

aylık bir kuşatmanın ardından Mesud b. Rahhû’nun, kendisinin veziri olması şartını 

kabul eden Ebu’l-Abbas, 789/1387 yılında Fas’a girerek ikinci saltanatına başlamış-

tır.104  

Böylece Nasrîler, bölgedeki stratejik ortağı olan Merînîlerin sultan belirleme-

sine varıncaya kadar müttefiklerinin içişlerine müdahale ettiği gibi, onları Benî Ahmer 

Devleti’nin bir müstemlekesi hâline getirmiştir.  

Nasrî Sultanı V. Muhammed el-Ganî-Billâh’ın 793/1391 yılındaki ölümünden 

sonra Merînî sultanları rahat bir nefes almıştır. Hatta Ebu’l-Abbas zamanında 

Merînîler, Gırnâta’da bulunan Merînî şehzadeleri aracılığıyla kısa bir dönem de olsa 

Benî Ahmer’in içişlerine müdahale etme imkânını elde etmişlerdir. Bu meyanda, V. 

Muhammed’den sonra Benî Ahmer’in sultanı olan II. Yusuf, Merînîler tarafından öl-

dürülmüştür. Şöyle ki; Benî Ahmer Devleti ile ilişkileri düzeltmek istediğini beyan 

eden Ebu’l-Abbas Ahmed, Gırnâta’ya çok değerli hediyeler göndermiştir. Bu hediye-

lerin içindeki kışlık elbiseye zehir bulaştırmış, bu elbiseyi giyen II. Yusuf ise vefat 

etmiştir (795/1393).105  

Merînîlerin Benî Ahmer aleyhine kalkıştıkları bir diğer olay da Cebelitârık’ta 

çıkan isyandır. Cebelitârık halkı, Nasrî Sultanı III. Yusuf zamanında, kendilerini Benî 

Ahmer Devleti ve İspanyolların değil, Merînîlerin yönetmesi gerektiği düşüncesiyle 

bölgede bir isyan başlatmış ve bu isyan Merînî Sultanı Ebû Saîd Osman tarafından 

desteklenmiştir. Ebû Saîd Osman, isyanın büyümesi için kardeşi Sîdî Abbû komuta-

sındaki bir orduyu Cebelitârık’a göndermiştir. Ancak Sîdî, Cebelitârık’ta ağır bir he-

zimete uğramış ve esir düşerek Gırnâta’ya gönderilmiştir. Benî Ahmer Sultanı Mu-

hammed el-Eyser, Sîdî Abbû’ya para ve asker desteği vererek Mağrib’e göndermiştir. 

Sîdî ise, Gırnâta’dan aldığı yardımlar sayesinde kardeşi Ebû Saîd’i tutuklatmış ve onu 

                     
104  İbn Haldun, el-İber, 7: 471-472; Nâsırî, İstiksâ, 4: 73; Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 

178-179. 
105 İnân, Nihâye, 150; Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 234. 
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ölünceye kadar hapiste tutmuştur. 106 

  

2.3. SOSYO-KÜLTÜREL İLİŞKİLER 

Endülüs, fethinden Benî Ahmer Devleti’nin yıkılmasına kadar geçen yaklaşık 

sekiz asırlık sürede, özellikle kültür ve medeniyet alanlarında, İslâm tarihinde önemli 

bir yeri hâiz olmuştur. Müslümanlar 92-897/711-1492 yılları arasındaki Endülüs tec-

rübelerinde Emevîler, Mülûku’t-Tavâif, Murâbıtlar ve Muvahhidler dönemlerinde as-

kerî faaliyetlerin ardından kültür ve medeniyet sahalarında birbirinden değerli eserler 

meydana getirmişlerdir. Son olarak, hem Müslüman hem Hıristiyan komşularıyla ol-

dukça hareketli bir siyaset içerisinde bulunan Nasrîler döneminde de bu durum devam 

etmiştir.  

Nasrîler, selefleri olan devletlerin de yaptığı gibi, Mağrib’le olan bağlarını 

canlı tutmak için uğraşmıştır. Nasrîlere bu konuda, Mağrib’teki Müslüman devletler 

içerisinden en çok Merînîler yardımcı olmuştur. Onlar Endülüs’ü sadece bir cihad 

alanı olarak değil, aynı zamanda ilmî ve kültürel etkileşim sahası olarak da görmüş-

lerdir. Bu etkileşimde hiç şüphesiz coğrafyanın da etkisi olmuştur. Zira her iki kıtayı 

birbirine bağlayan tek bir yer vardı: Cebelitârık Boğazı. Söz konusu boğaz sayesinde 

Endülüslü ve Mağribli âlimler ve sanatçılar, komşularına yolculuklar yapmakla kal-

mamış, kültürlerini de gittikleri şehirlere götürmüşlerdir. 

Nasrî-Merînî arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesinde coğrafyanın dışında 

ilim talep etmek için yapılan yolculuklar, mektuplaşmalar,  fıkıh, hadis, nahiv ve ta-

savvuf halkaları, elçiler, siyasî ilticaların yanı sıra, her iki devletin de bedevî kökenli 

ve Mâlikî mezhebinden oluşları etkin rol oynamıştır. Bunlardan, kültürler arası ileti-

şim ve etkileşimde önemli bir faktör olması hasebiyle bedevilik ve hadarîlikten kısaca 

bahsetmenin çalışmamız açısından önemli olacağı kanaatindeyiz. 

İbn Haldun, bedevîliği ırkı ve kavmi ne olursa olsun, medeniyetten uzak göçe-

beleri bedevî; yaşamlarını sabit barınaklarda ve meskenlerde idame ettiren yerleşik bir 

hayat süren kimseleri ise hadarî olarak tanımlamıştır.107 Ayrıca o, süreç olarak bede-

                     
106 Nâsırî, İstiksâ, 4: 93-94; İnân, Nihâye, 153-154; Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 234. 
107 Abdurrahman b. Muhammed b. Haldun, Mukaddime, thk. Ahmed Câr, (Kahire: Dâru’l-Ğadi’l-

Cedîd, 2016), 121. 
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viliğin hadarîlikten önce olduğunu ve hadarîliğin bedevilikten türeyen bir unsur oldu-

ğunu vurgulamıştır.108  

Hadarî yaşam tarzının bedevî (ibtidâî) yaşam tarzından türemiş olması bedevi-

liği ortadan kaldırmamıştır. Aksine bu iki hayat tarzı aynı anda ve yanyana yaşamış-

lardır. Bedevîlik sahra, çöl gibi yerlerde varlığını devam ettirirken hadarîlik büyük 

şehirleri (emsâr) merkez edinmiş ve bu şehirlerde ilim, ticaret, zanaat, mimari ve iş 

bölümü başta olmak üzere pek çok alanda medeniyetin yuvası şeklinde tasvir edilmiş-

tir.109  

Hadarî ve bedevî toplumlar arasındaki farkları daha çok ekonomik etkenler 

belirlemiştir. Kırsal kesimlerde ve çöllerde kabile hayatı yaşayan bedevîler avcılık, 

hayvancılık, zaman zaman da ziraatle uğraşmışlardır. Buna mukabil hadarîler ise bi-

lim, teknik, sanayi, zanaat ve ticaretle meşgul olmuşlar ve bu alanlarda gelişmişlerdir. 

Bedevîler daha ibtidâî ve ham madde üretirken hadarîler, küçük el sanatlarıyla işlen-

miş mamul ve yarı mamul üretmişlerdir. Bu iki toplumun birbirlerinden farklı eşya ve 

madde ürettikleri için aralarında ticarî ilişkiler meydana gelmiştir. Hadarî toplumun 

ürettikleri eşyalar bedevîlerinkinden daha değerli olduğu için bedevîler genellikle ha-

darîlere bağımlı kalmışlardır. Bu sebeplerle hadarî toplum, bedevî toplumun her daim 

ilerisinde ve daha baskın olmuştur.110 Buna mukabil, Bedevî toplumun askerî ve siyasî 

alanlarda hadarî toplumdan daha güçlü olması bu durumu olumsuzlamamaktadır. Ni-

tekim Murâbıtlar lideri Yusuf b. Taşfîn’in Zellâka zaferinden sonra Merrâkeş’e dön-

düğünde yanındakilere: “Ben bir devletimin olduğunu zannederdim. O beldeleri (En-

dülüs) gördüğümde devletimin toprakları gözümde küçüldü.”111 diyerek hayranlığını 

ifade etmesi buna örnektir.    

    Kanaatimizce, Benî Ahmer’in askerî açıdan Merînîlere nispetle daha zayıf 

olmasına rağmen kültür, medeniyet, ilim, sanayi ve ticarette üstün ve baskın olmasının 

altında yatan sebep bu olsa gerektir. Zira aşağıda da ifade edileceği üzere, ekonomi, 

kültür ve medeniyet alanlarında Endülüs’ün Mağrib’e olan etkisi, Mağrib’in Endü-

lüs’e olan etkisine nispetle daha fazla olmuştur.   

                     
108 İbn Haldun, Mukaddime, 123. 
109 Ferhat Ateş - Tuncer Utkan, “İbn Haldun’a Göre Toplum ve Şehir”, Uluslararası Sosyal Araştır-

malar Dergisi” 10/53 (2017): 229. 
110 İbn Haldun, Mukaddime, 1: 106. 
111 Abdülvahid el-Merrâkuşî, el-Mu’cib fî telhîsi ahbâri’l-Mağrib, thk. Mahmud Said el-Aryân, (Ka-

hire: el-Meclisü’l-A’lâ li’ş-Şuûni’l-İslâmiyye, 1963), 199. 
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2.3.1. İslâmî İlimler 

Kültürler arası etkileşimde Endülüs halkının ilme olan tutkunluğunun katkısı 

büyüktür. Endülüslüler, Kur’an hafızlığından sonra Arapçaya,112 ardından da dînî 

ilimlere önem vermişler, bunun için de Mağrib’e yolculuklar yapmışlardır. Mağrib’te 

ise, özellikle VIII. (XIV.) yüzyılda, Endülüs’ten davet ettikleri ilim adamları ve tabip-

lerin ikamet edip eğitim verebilecekleri medreseler ve hastaneler (mâristan) inşâ edil-

miştir.113 Konunun önemini vurgulamak için, Endülüs-Mağrib arasında yolculuk ya-

pan ilim adamlarının birkaçından bahsetmek istiyoruz. 

Hasan b. Atîk: Tarihçi, edip ve şairdir. Mürsiye asıllı olup Sebte’ye göç etmiş-

tir. Merînî Sultanı Ebû Yakub Yusuf’un çağrısıyla Fas’a gelmiş ve onun kâtipliğini 

yapmıştır.114  

Ebu’l-Hasan Ali b. Süleyman (ö. 730/1329): Aslen Kurtubalıdır. İlim talep et-

mek için Fas’a göç etmiştir. Çağının en büyük kıraat âlimlerinden olan Ebu’l-Hasan, 

bu alanda “Tecvîd”, “Muhtasara”, “el-Menâbi’ fî Kırâeti İbn Nâfi’ ”, “Tertîbü’l-

Üdebâ” gibi pek çok eser kaleme almıştır.115 

Ahmed b. Muhammed el-Hazrecî (ö. 741/1340): Ensâr’dan Sa’d b. Ubâde’nin 

torunlarından olan Ahmed b. Muhammed, Endülüs asıllıdır. Kıraat ilmini tahsil etmek 

için Fas’a gitmiştir. 741/1340 yılındaki Tarîf Savaşı’na katılmış ve bu savaşta şehit 

olmuştur.116  

İbrahim b. Abdullah en-Nümeyrî (ö. 768/1366): İbnü’l-Hâc olarak da bilinen 

İbrahim b. Abdullah, Gırnâta asıllıdır. Şiir ve hat sanatlarını icra etmek için Bicâye 

şehrine taşınmıştır. 734/1333 yılında Fas’a geçerek burada Merînî Sultanı Ebu’l-Ha-

san döneminde inşâ kâtipliği görevini yürütmüştür.117  

Muhammed b. Ali el-Gırnâtî (ö. 781/1379): Gırnâta asıllı bir şairdir. Merînî 

                     
112 Endülüslüler Arapçaya çok önem vermişler, hafızlık eğitiminden sonra hemen bu dili öğrenme yo-

luna gitmişlerdir. Hatta Kur’an derslerini Arapça gramer kuralları ile beraber yapmışlardır. İbn Hal-

dun, Haldun, Mukaddime,540-541; Makkârî, Nefh, 1: 220. Ancak İbn Haldun, 8/14. yüzyılın sonla-

rında Endülüs’te ilim namına bir şey kalmadığını, tedris faaliyetlerinin sadece Arapça üzerine yo-

ğunlaştığını, toprakların Hıristiyanların eline geçmesiyle de bölgede imar ve bayındırlığın kaybol-

duğunu kaydetmiştir. İbn Haldun, Mukaddime, 402-403.  
113 Tûhî, Mezâhir, 331. 
114  Ebu’l-Abbas Ahmed b Muhammed el-Miknâsî (İbnü’l-Kâdî), Cezvetü’l-iktibâs fî zikri men halle 

mine’l-a’lâm medînete Fâs, (Rabat: Dâru’l-Mansûr, 1973), 1: 180-182. 
115 Ebû Abdullah Muhammed b. Cafer el-Kettânî, Selvetü’l-enfâs ve muhâdesetü’l-ekyâs bi men aqbara 

mine’l-ulemâ ve’s-sulehâi bi Fâs, (Dâru’l-Beydâ: Dâru’s-Sekâfe, Rabat, 2014),  3: 182-183. 
116 İbnü’l-Kâdî, Cezve, 1: 119. 
117 İbnü’l-Kâdî, Cezve, 1: 91. 
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Sultanı Ebu’l-Hasan döneminde divan kâtipliği yapmıştır.118 

Muhammed b. Yahya el-Rundî (ö. 792/1390): İbn Abbâd olarak da bilinen 

Muhammed b. Yahya, doğduğu Rûnde’da ilim tahsilini yapmış ve Fas’a gitmiştir. Bu-

radaki Karaviyyîn Camii’nde on beş yıl hatiplik yapmıştır. Fas halkı tarafından ol-

dukça saygı gösterilen İbn Abbâd hakkında Makkârî: “İmam Şâfi’î’nin Mısır ahali-

sindeki konumu neyse İbn Abbâd’ın da Fas ahalisindeki konumu odur.”119 demiştir.    

Ebû Abdullah Muhammed b. Abdurrahman et-Temîmî (ö. 9/14. yy): Aslen 

Faslı olan Ebû Abdullah, fıkıh, kelam ve kıraat gibi ilimleri tedris etmiştir. 622/1225 

yılında Endülüs’e geçmiştir. Sebte’de Ebû Abdullah el-Gumârî’den, Mâleka’da Ebû 

Abdullah et-Tancâlî’den, Gırnâta’da ise Ebu’l-Hasan el-Kîcâtî’den hadis dersleri ala-

rak bu âlimlerden hadis rivayetlerinde bulunmuştur. Endülüs’teki Savâmi’ ve Râyât 

mescidlerinde kıraat dersleri vermiştir. ed-Dürer fî İhtisâri’t-Turar, et-Tehzîb gibi 

eserlerin yanı sıra furû’ fıkha dair irili ufaklı pek çok risale de kaleme almıştır.120 

İbrahim b. Muhammed el-Fâsî (ö. 663/1266): Aslen Faslıdır ve İbnü’l-

Kemmâd olarak da bilinir. Döneminin en güçlü hadis hafızlarındandır. Ebû Zer el-

Haşenî, Ebu’l-Kasım b. Zânîf ve Ebû Abdullah et-Tüceybî gibi muhaddislerden hadis 

rivayet etmiştir. İşbiliye Müslümanların elinden çıkana kadar burada ikamet etmiştir. 

Hadis tarihi, rical, cerh ve ta’dîl gibi ilimlerde döneminin önde gelen simalarından 

olmuştur. 663/1266 yılında Sebte’de vefat etmiştir.121 

Muhammed b. Ali b. Âbid el-Ensârî (ö. 762/13612): Gırnâta’da ikamet etmiş 

ve burada ölmüştür. Kitabet, edebiyat, i’râb, ferâiz, hesap ve tarih alanlarında çalış-

malar yapmasına rağmen daha çok hadis ilminde ön plana çıkmıştır. Abdülhak el-İş-

bilî’den ahkâma dair hadisleri rivayet etmiştir. Büyük divanları istinsah eden eden 

Muhammed el-Ensârî, Zemahşerî’nin tefsirine bir muhtasar yazmıştır. Ardından Fas’a 

geçmiş ve burada Ahmed b. Kasım el-Bakkâl ve Ebû Abdullah b. el-Büyûet el-

Makkârî’den hadis rivayet etmiştir.122  

                     
118 Ebu’l-Abbas Ahmed b Muhammed el-Miknâsî (İbnü’l-Kâdî), Dürretü’l-huccâl fî esmâi’r-ricâl, (Ka-

hire: Dâru’t-Türâs, 1971), 2: 275. 
119 Makkârî, Nefh, 5: 344. 
120 İbnü’l-Hatîb, İhâta, 3: 750-751; Îmân el-‘Usaybî, el-Alâkâtü’l-ilmiyye beyne’l-Endelüs ve medîneti 

Fâs min bidâyeti’l-karni’s-sâlisi’l-hicriyyi hattâ sükûti Gırnâta (601-897/817-1492), (Yüksek Lisans 

Tezi, Külliyyetü’ş-Şerî’a ve’d-Dırâsâti’l-İslâmiyye, 2009), 223. 
121 İbnü’l-Kâdî, Cezve, 1: 84-85. 
122 İbnü’l-Kâdî, Cezve, 1: 231. 
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Fas, İslâm ilim dünyasında önemli bir yere sahip olduğundan pek çok Endü-

lüslü âlim buraya gitmiştir. Bunlardan şiir, edebiyat, fıkıh, hadis ve nahiv gibi ilimleri 

tahsil eden pek çok insan Fas’a gelerek hem ilim dünyasına katkıda bulunmuşlar hem 

Merînî topraklarına Endülüs kültürünü taşımışlar hem de Merînî sarayında yüksek ma-

kamlara ulaşarak kültürel etkileşimin devlet eliyle olmasına zemin hazırlamışlardır. 

   

2.3.2. Edebiyat 

Edebiyat konusundaki Benî Ahmer-Merînî ilişkileri ve etkileşimleri, her ne 

kadar methiyeler, mersiyeler, kasideler, edebî ve fıkhî mektuplaşma şeklinde olsa da 

ağırlıklı olarak Hıristiyanlar karşısında Endülüs’e yardım konusu üzerinde oluşmuş-

tur. Bu konuda akla ilk gelen isim İbnü’l-Hatîb’tir. O, elçi olarak gittiği Fas’ta şiir 

inşâd ederek Merînî sultanından Endülüs’e askerî yardım talep etmiştir.123 Ayrıca 

İbnü’l-Hatîb’in bu şiiri, Sultan Ebû Salim’e, vezirliğini yaptığı V. Muhammed’e ve 

kendisine siyasî sığınma hakkı tanıdığı için bir teşekkür ve minnet şeklinde de algıla-

mamız mümkündür. 

Bu dönem şiirinde ise yeni bir tür ortaya çıkmıştır: Müveşşah. Endülüs’ün 

Mağrib edebiyatını etkilediği ve geleneksel şiir formunun dışında olan müveşşah, inci 

süslü bir kadın kemeri anlamına gelen “vişah” kelimesinden türetilmiştir. Türk edebi-

yatındaki mani, maval ve terane türlerine karşılık gelen müveşşahlar, bir zamanlar En-

dülüs’ün elit kesimleri tarafından küçümsenirken, zamanla halk dilinden zümre ede-

biyatına dâhil olmuştur.124  

Müveşşahlar, VIII. (XIV.) yüzyılın ikinci yarısında Kuzey Afrika’ya giden 

ilim adamları, edebiyatçılar ve bu şiir türüyle iştigal eden veşşâhlar vasıtasıyla Mağ-

rib’e taşınmıştır. Bu şiir türü sadece edebiyatta değil siyaset alanında da kullanılmıştır. 

Benî Ahmer veziri İbnü’l-Hatîb, Merînî Sultanı Ebu’l-Abbas Ahmed b. Ebû Salim’e, 

Tilemsân’ı fethettiğinde el-Kasîdetü’n-Nebeviyye adıyla bir müveşşah kaleme almış 

                     
123 İbnü’l-Hatîb’in, Endülüs’e askerî yardımda bulunması için Merînî Sultanı Ebû Salim’e okuduğu şiiri 

için bk. İbnü’l-Hatîb, Lemha, 147-151. 
124 İbn Haldun, Mukaddime, 2: 1080’teki 66. Dipnot; Mehmet Özdemir, Endülüs Müslümanları Kültür 

ve Medeniyet, (Ankara: TDV Yayınları, 2016), 288; Osman Düzgün, “Endülüs’te Ortaya Çıkan Bir 

Şiir Türü: Muvaşşaha”, 38. ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongre Bildi-

rileri (10-15 Eylül 2007, Ankara), Doğubilim Çalışmaları, ed. Zeki Dilek vd, (Ankara: Dil ve Tarih 

Yüksek Kurumu Yayınları, 2009), 102-103. 
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ve bu müveşşahta onun gerçekleştirdiği fetihten dolayı methiyelere yer vermiştir.125 

Bu kabilden olarak, İbnü’l-Hatîb’in öğrencisi ve Benî Ahmer devlet ricalinden olan 

İbn Zemrek ise, Sultan V. Muhammed’in tensibiyle, Mağrib’i tahakkümü altına alan 

Merînî Sultanı Musa b. Ebû İnân’ı tebrik etmek için bir müveşşah yazmıştır.126  

 

2.3.3. Tarih 

Endülüs tarihçileri, daha çok Endülüs’ün genel tarihi, şehir tarihleri, biyogra-

filer ve Endülüs’ün tarihini şiirsel olarak yazmaya özen göstermişlerdir. Endülüs’ten 

Mağrib’e geçip de orada ikamet etmeye başlayan ilim adamlarından ilham alan Mağ-

ribliler de Endülüs tarihi ve Endülüs’ün önde gelen insanlarının biyografilerini yaz-

maya yönelmişlerdir.127 İlk dönem Merînî kaynaklarında arasında bulunan ve özellikle 

Merînî Sultanı Ebû Yakub Yusuf’un Endülüs seferlerine oldukça geniş bir yer veren 

İbn Ebî Zer’’in el-Enîsü’l-mutrib bi Ravdi’l-Kırtâs fî Ahbâri Mülûki’l-Mağrib ve Ta-

rihu Medîneti Fâs’ı ve Merînîlerin kuruluş dönemi ile bu dönemin olaylarını ele aldığı 

ez-Zehîretü’s-Seniyye fi’t-Târîhi’d-Devleti’l-Merîniyye’si o zamanın anlaşılmasında 

büyük bir katkıda bulunmuştur.128 Nasrî-Merînî kültürel ilişkilerinde tarih, dinî ilim-

lere ve edebiyata nazaran daha az gelişmiş olmasına rağmen, bu dönemde oldukça 

değerli eserler kaleme alınmıştır. İbnü’l-Hatîb’in tarihî şahsiyetlerin biyografilerini ele 

aldığı İhâtâ fî Ahbâri Gırnâta’sı, öldürülmesine kadar geçen sürede, V. Muhammed’in 

ikinci saltanatının başlarına kadar Benî Ahmer sultanlarını ve o sultanlar döneminde 

yaşanan hadiseleri özet olarak anlattığı el-Lemhatü’l-Bedriyye fi’d-Devleti’n-Nas-

riyye’sini örnek olarak verebiliriz.129 Yine İbnü’l-Hatîb’in, ağırlıklı olarak Nasrî Sul-

tanı Ebu’l-Haccâc I. Yusuf’un Merînî Sultanı Ebû İnân Fârisi ile yaptığı diplomatik 

mektupları ihtiva eden, bu mektupların neden yazıldığını da belirtmek için o dönemki 

tarihî olaylara yer verdiği Künâsetü’d-Dükkân Ba’de İntikâli’s-Sükkân’ı, İslam dev-

letleri hakkında bilgi verdiği ve manzum bir şekilde kaleme aldığı Rakmu’l-Hulel, fî 

                     
125 Makkârî, Nefh, 5: 32-37. 
126 Makkârî, Ezhâr, 2: 201-202. 
127 Ahmed b. Yasin, ‘İlmü’t-târîh fi’l-Endelüs hattâ nihâyeti’l-karni’’râbi’ el-hicrî (el-‘âşiri’l-mîlâdî), 

(Suudi Arabistan: Mektebetü’l-Mütenebbî, ed-Dimâm, 2002.), 223-224. 
128 Îmân el-‘Usaybî, el-Alâkâtü’l-ilmiyye beyne’l-Endelüs ve medîneti Fâs min bidâyeti’l-karni’s-

sâlisi’l-hicriyyi hattâ sükûti Gırnâta (601-897/817-1492), 318.     
129 Parlak, Lisânüddîn İbnü’l-Hatîb’in Siyasî Kişiliği ve Tarihçiliği, 90-92, 93-95. 
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Nazmi’d-Düvel isimli eseri, onun devlet adamlığının yanı sıra şair kişiliğini de anlat-

ması bakımından önemlidir.130 

İbnü’l-Hatîb’in muasırı olan ve Fas’taki Merînî sarayında dostluk kurduğu 

meşhur tarihçi İbn Haldun da bu dönemin en büyük şahsiyetlerindendir. O, kaleme 

aldığı Kitâbu’l-İber veya Târîhu-İbn Haldûn diye de bilinen, Berberîlerin ve diğer 

milletlerin genel tarihini anlattığı eserinde, o dönem, çalışmamız açısından, Nasrî-

Merînî ilişkilerini özellikle siyasî ve askerî düzlemde ele almıştır.    

 

2.3.4. Coğrafya 

Endülüs ve Mağrib beldelerinde coğrafya bilimi, ancak bu iki bölgenin kültürel 

olarak birleşmesi ile başlamıştır. Bu kültürel birlik Muvahhidlerin ardından, özellikle 

de VIII. (XIV.) yüzyılda, İber Yarımadası ile Kuzey Afrika arasındaki yerlerde Müs-

lüman hâkimiyeti tesis edilmiş, Endülüs’te Benî Ahmer ve Mağrib’te Merînîler Dev-

leti ile tekrar sağlanmıştır.131    

Endülüs-Mağrib arasının kültürel olarak birleşmesiyle coğrafya alanında da 

pek çok eser telif edilmiştir. İbn Battûta’nın Tuhfetü’n-Nüzzâr fî Garâibi’l-Emsâr ve 

‘Acâibi’l-Esfâr’ı, Benî Ahmer veziri İbnü’l-Hatîb’in, Fas’a iltica ettiğinde buradaki 

yaşamını konu aldığı, Kitâbü’r-Rıhle olarak da bilinen Nüfâzatü’l-Cerâb’ı, İbn Hal-

dun’un tarih ve coğrafyacılar hakkında bilgiler verdiği Mukaddime’si ve Kitâbu’l-

İber’i, bu dönemde coğrafyaya dair yazılan önemli eserlerdir.132    

 

2.3.5. Tıp 

Mağrib’teki Endülüs etkisi tıp alanında da gerçekleşmiştir. Özellikle VIII. 

(XIV.) yüzyılda tıp bilimiyle ilgili bazı Endülüslü ailelerin Mağrib’e geçerek burada 

cerrahi operasyonlar yapmaları, bölgede tıp dersleri vermeleri ve bu alanda eserler 

kaleme almaları sebebiyle Endülüs tıbbı Mağrib’e girmiştir. Bunların başında Şekûrî 

ailesi gelir. Endülüs asıllı bir ailenin lideri olan Ebû Temmâm Ali eş-Şekûrî hac yap-

mak için yola çıkmış, hac dönüşü, güzergâhında bulunan Kahire’de uzun bir müddet 

                     
130 Parlak, Lisânüddîn İbnü’l-Hatîb’in Siyasî Kişiliği ve Tarihçiliği, 93, 99-100. 
131 Mustafa eş-Şek’a, el-Mağrib ve’l-Endelüs, (Kahire: Dâru’l-Kitâbi’l-Mısrî; Lübnan: Dâru’l-Kitâbi’l-

Lübnânî, 1987), 204. 
132 Eş-Şek’a, el-Mağrib ve’l-Endelüs, 204-205. 
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kalmıştır. Bu süre zarfında bir hastanede tıp dersleri almış ve bu alanda kendisini ye-

tiştirmiştir.133 Ardından da Merînî Sultanı Ebû Saîd’in, ondan sonra da Ebu’l-Hasan’ın 

hizmetine girmiştir.134 

Tabipler tıp eğitiminin yanında, tedavi için kullanılan doğal bitkilerden ilaç 

yapımını da öğrenmişlerdir. Muhammed b. Ali el-Karbalyânî bu tabiplerden birisidir. 

Alicante asıllı İbn Karbalyânî, dağlardan doğal bitkiler toplayarak, hastalıklara karşı 

pek çok ilaç imal etmiş ve bu ilaçları hem tedavilerde hem de Mağrib’e geçerek burada 

gerçekleştirdiği cerrahi operasyonlarda kullanmıştır. İbn Karbalyânî, ilaç imalatında 

kullandığı bitkiler hakkında da bir eser kaleme almıştır.135  

Merînî sarayında hizmet yapan bir diğer tabip de Muhammed b. Kasım el-Ku-

raşî’dir. Mâleka asıllı olan bu tabip, Merînî Sultanı Ebû İnân döneminde başkent Fas’a 

yerleşmiş ve burada, sultan tarafından yaptırılan hastanenin başhekimliği görevine ge-

tirilmiştir.136  

Tıptaki Nasrî-Merînî ilişkileri bu alanla ilgili pek çok eserin ortaya çıkmasına 

sebep olmuştur. İbn Müştemil el-Eslemî’nin “Islâhu’n-Niyye fi’l-Mes’eleti’t-

Tâ’ûniyye”si, Ahmed b. Ali (İbn Hâtime el-Ensârî)’nin “Teshîlu Garazi’l-Kâsıd fî 

Teshîli’l-Maradi’l-Hâil” i, İbnü’l-Hatîb’in “Amelü Tıbb li men Ehabb”ı ve “Kitâbun 

fî ‘İlâci’s-Sümûm”u örnek olarak verilebilir.137 

 

2.3.6. Hat Sanatı 

“Zihinde var olan ve işitilen seslerin harf biçimindeki bazı şekillerle ifade edil-

mesi”138 şeklinde tarif edilen hat sanatı, gelişmiş milletlerin hadarîlik seviyesiyle 

doğru orantılı olarak gelişen bir sanat türüdür. Bunun için İbn Haldun: “Sanatlar, 

umrâna tâbîdir.” demiştir.139    

Muvahhidlerin gerileyip parçalanmaya başlayıp da Endülüs’te ikamet eden 

                     
133 Tûhî, Mezâhir, 377; Ferhât, Gırnâta, 262. 
134 İbnü’l-Kâdî, Cezve, 2: 506. 
135 İbnü’l-Hatîb, İhâta, 3: 860-861. 
136 Tamdoğan, Merînîler Dönemi (592-869/1196-1465) Sosyo-Kültürel ve İktisadî Hayat, 152. 
137 Bekrî el-‘Îd, el-Alâkâtü’s-sekâfiyye beyne’l-Endelüs ve’l-Mağrib beyne’l-karn 7-9/13-15, (Yüksek 

Lisans Tezi, Câmi’atü’l-Akîd el-Hâc, 2015), 182. 
138 İbn Haldun, Mukaddime, 386. 
139 İbn Haldun, Mukaddime, 386. 
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hattatların Mağrib’e geçmesiyle hat sanatı burada revaç kazanmıştır. İlmî teliflerin art-

ması ve insanların bu eserleri istinsah etme konusunda birbirileriyle yarışır hâle gel-

mesiyle hat sanatı aynı zamanda bir kazanç kapısı hâline gelmiştir. Ayrıca hat sanatı, 

bu dönemde farklı alanlara da girmiş, sadece Mushaf ve ilmî eserlerin istinsahında 

değil, devletlerarası yazışmalarda ve sikkelerde de kullanılır olmuştur.140      

Mağrib’e geçen Endülüslülerin burada hat sanatıyla olan uğraşılarının artma-

sıyla bölge halkının Endülüs hattına olan ilgisi de artmıştır. Endülüs hat sanatına du-

yulan ilginin artması ise, bu sanatın Mağrib’teki yöresel yazım şeklini geride bırak-

masına sebep olmuştur.141 İbn Haldun, Merînîler döneminde Endülüs tarzı yazım şek-

linin, yöresel yazım şekline renk kattığını ifade ederek bunu Endülüs’ün Fas’a olan 

yakınlığına bağlamıştır. Ona göre, Endülüs’ten ayrılanlar, diğer Mağrib beldelerine 

nazaran daha yakın olan Merînî başkentine gelmişler ve burada kendilerine, Merînî 

hanedanı tarafından devlet bünyesinde istihdam imkânı verilmiştir. Fas’tan uzak yer-

lerde ise Endülüs hattı unutulmuş ve sanki daha önce böyle bir yazım şekli yokmuş 

gibi bir durum oluşmuştur. Bu nedenle, Kayrevan stili olarak da bilinen İfrîkiyye tarzı 

yazım şekli güzellikten uzaklaşmıştır. İfrîkiyye hattıyla istinsah edilen eserler ise, hat 

şekillerinin değişmesi suretiyle çokça yazım yanlışlığına rastlanmasından kaynakla-

nan belirsizlik ve çirkinlik sebebiyle, bu eserleri okumak, ilgili kitaplarda araştırma 

yapmak isteyenler için meşakkatli bir hâl almıştır.142      

 

2.3.7. Musiki ve Eğlence 

Endülüs’te musiki ilk olarak Emevî Emîri Abdurrahman el-Evsat döneminde 

Ziryâb tarafından yayılmıştır. Abdurrahman el-Evsat, Bağdat’tan Mağrib’e, oradan da 

Endülüs’e geçen Ziryâb için bir musiki okulu açmıştır.143  

Muvahhidler döneminde müzik ve eğlence yasaklanmış ve bu işlerle iştigal 

eden sanatçılar Muvahhid topraklarını terk etme yoluna gitmişlerdir. Muvahhidler yı-

kılınca musiki bilginleri Mağrib’e geçerek Bicâye, Tunus, Fas gibi sahil şehirlerine 

                     
140 İbn Haldun, Mukaddime, 390; Bekrî el-‘Îd, el-Alâkâtü’s-sekâfiyye, 154.  
141 İbn Haldun, Mukaddime, 390; Muhammed Razûk, Dirâsât fî târîhi’l-Mağrib, (Dâru’l-Beydâ: 

İfrîkiyye eş-Şark, 1991), 36. 
142 İbn Haldun, Mukaddime, 390. 
143 İbn Haldun, Mukaddime, 398; Makkârî, Nefh, 3: 124, 128; Levi-Provençal, Hadâratü’l-Arab fi’l-

Endelüs, Arapça trc. Zevkân Korkut, (Beyrut: Dâru Mektebeti’l-Hayât, ts.), 53.  
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intikal etmişlerdir. Bu kişilerin VII. (XIII.) yüzyılın sonlarında, gittikleri beldelerin 

yönetici kadrolarıyla yakın ilişkiler kurması Endülüs musikisinin, Mağrib tarafından 

tanınmasına neden olmuştur. Bulundukları şehirlerdeki aristokrat kesim tarafından da 

bu musiki sanatçıları vasıtasıyla Endülüs musikisine olan ilgi artmış ve böylece Endü-

lüs musikisi Mağrib’te, Endülüs müziği anlamına gelen nevbe adıyla icra edilmeye 

başlamıştır.144 Bu da Mağrib’in Endülüs musikisini tevarüs ettiği anlamına gelmekte-

dir. 

Endülüslüler, musikiye karşı duyduğu tutkudan dolayı zurna, klarnet, mizmar 

ve kanun gibi enstrümanların yanı sıra, IX. (XV.) yüzyılda Endülüs tarzı yeni bir mı-

zıka icat etmişlerdir. Yine bu asırda, İbn Haldun’un, “çağımızın en iyisi” dediği bûk 

(trompet) ile müveşşah şiir türü Endülüs musikisi ile birleşmiştir. Bu müvveşşahlar, 

şiir nazmına uygun olarak beşli kafiye şeklinde terennüm edilmiştir. Bu hâli ile Endü-

lüs musikisi, hem bölgedeki hem de Mağrib’teki musiki okullarında tedris edilmeye 

başlanmıştır.145  

Bu etkileşimin Endülüs ve Mağrib toplumu açısından olumsuz bir yansıması 

da olmuştur. O da, Meşrik’te yetiştirilen ve haşîş denilen bitkinin Endülüs toplumunda 

kullanılmaya başlanmasıdır. Kenevire benzeyen ve keyif verici nitelikte olan bu ot, 

önce Meşrik’ten Mısır’a, oradan da Mağrib’e ve Endelüs’e geçmiş, buralardaki musiki 

meclislerine girmiş ve bu meclise katılanlar tarafından kullanılmaya başlanmıştır.146 

Nasrî-Merînî arasındaki musiki ilişkisi tıp bilimine de katkı sağlamıştır. Mu-

siki, sinir hastalarının tedavisinde kullanılmıştır. Bu ilişki, tıbbın dışında, umran saha-

sında da kendisini göstermiştir. Şöyle ki; Endülüs’ten Mağrib’e geçen ve Bicâye’ye 

göç eden musikişinaslar için bu şehir, İşbiliye’ye benzer bir musiki şehri hâline geti-

rilmiştir.147 

Musiki dışında Benî Ahmer ile Merînîler arasında ortak olan bir başka eğlence 

türü de aslan ve boğa güreşleridir.148 Bu tür eğlence genellikle Mağrib’te olsa da En-

                     
144 İbn Haldun, Mukaddime, 398; Razûk, Dirâsât, 44; el-Hasan es-Sâih, el-Hadâratü’l-İslâmiyye fi’l-

Mağrib, 2. Baskı, (Dâru’l-Beydâ: Dâru’s-Sekâfe, 1986), 264, Bekrî el-‘Îd, el-Alâkâtü’s-sekâfiyye, 

157.  
145 İbn Haldun, Mukaddime, 394; Ahmed Sani ed-Devserî, el-Hayatü’l-ictimaiyye fi Gırnâta fi asri Dev-

leti Beni’l-Ahmer, (Abu Dabi: el-Mücme’u’s-Sekafî, 2004), 155. 
146 Devserî, el-Hayatü’l-ictimaiyye, 156. 
147 Razûk, Dirâsât, 44; Bekrî el-‘Îd, el-Alâkâtü’s-sekâfiyye, 158. 
148 Devserî boğa güreşlerinin ilk defa İspanya’da ortaya çıktığını, bu eğlence türünün Romalılar, Kar-

tacalılar veya Arapların eliyle İber Yarımadası’na girdiğini kaydetmektedir. Bk. Devserî, el-Hayatü’l-
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dülüs’te de yapılmıştır. İbnü’l-Hatîb’in, birisi aslanla boğa diğeri ise aslanla insan ara-

sında yapılan Gırnâta’daki iki güreşten bahsettiğine dair bir rivayet de mevcuttur.149 

Yine İbnü’l-Hatîb, diplomatik temaslar için Fas’ta bulunduğu sırada, Merînî Sultanı 

Ebû İnân’ın oğlunun sünnet töreni münasbetiyle tertip edilen bu güreşe katılmış ve bu 

sebeple bir kaside yazmıştır.150 Hasan Vezzân bu güreşlerden birisini şöyle nakleder: 

“Büyük bir meydanda, büyük sandıklar içerisinde ellerinde ok olan cesur kişiler bu-

lunurdu. Aslanlar ise meydanda serbest bırakılırdı. Sandıkların içerisindeki adamlar, 

sandıkların kapılarını açınca aslan oraya yönelirdi. Aslan kapıya yaklaşınca adamlar 

kapıyı kapatırdı. Sonra diğer bir sandıkta bulunan adamlar da aynı şeyi yaparlardı. 

Böylece aslan, boğa gibi kızgın bir hâle gelirdi. Sonra meydana bir boğa bırakılır ve 

aslanla boğa arasında büyük bir savaş başlardı. Bu savaşta eğer boğa, aslanı öldü-

rürse eğlence sona ererdi. Şayet aslan kazanırsa sandıklardaki adamlar meydana çı-

kar ve ellerindeki yaklaşık bir buçuk zira’ uzunluğunda olan oklarla aslanla düello 

yaparlardı. Meydandaki adamlar aslan karşısında yetersiz kalınca takviye adamlar 

gelirdi. Sultan da adamlara her düello için onar dinar ve yeni elbiseler verirdi.”151  

 

2.3.8. Mimari 

Mimari, yerleşik hayata geçmiş toplumların kullandığı ilk ve en eski sanat dal-

larındandır.152 Aynı zamanda mimari, insanların soğuktan, sıcaktan ve her türlü tehli-

keden korunma güdüleri sebebiyle ortaya çıkmıştır. Bu korunma içgüdüsü zamanla, 

insanların önem verdiği büyük yapılara ve bu yapıları inşa eden toplumların kültürünü 

temsil eden bir unsur hâline dönüşmüştür.  

Endülüs’te Müslümanların mimariye verdiği önem, İslâm’ın bu coğrafyaya 

girdiği dönemlere kadar gitmektedir. Endülüslü Müslümanlar, Eşbûne taraflarında bu-

lunan garnet, Mâleka’ya bağlı Mont-Mayor kentinden çıkarılan beyaz yakut, Kurtuba 

Dağı’ndan çıkarılan hematit, Endülüs’te bolca bulunan talk ve mıknatıs gibi taşları 

                     

ictimaiyye, 150.  
149 Tamdoğan, Merînîler Dönemi (592-869/1196-1465) Sosyo-Kültürel ve İktisadî Hayat, 158’deki 

520. dipnot. 
150 İbrahim Harekât, el-Mağrib abre’t-târîh, (Dâru’l-Beydâ: Dâru’r-Reşâdi’l-Hadîse, 2000), 2: 126. 
151 Hasan b. Muhammed el-Vezzân el-Fâsî, Vasfu İfrîkiyyâ, Trc. Abdurrahman Hamîde, (Mısır: Mek-

tebetü’l-Üsra, 2005), 295. 
152 İbn Haldun, Mukaddime, 377. 
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kullanarak İslâm mimarisinde yeni ve farklı bir yapı formunu ortaya koymuşlardır.153 

Endülüslü mimarların Mağrib’e intikal etmesiyle Endülüs mimarisi, Mağrib 

mimarisine ve bu mimarinin gelişimine büyük katkılar sağlamıştır. Ayrıca Endülüslü 

mimarlar, bölgeler arasındaki dinî, askerî, siyasî, vb. ilişkilerin bir sonucu olarak Mağ-

rib’teki idare merkezlerinde ve sultanın emrinde çalışmaya başlamışlardır. Bu an-

lamda, Endülüslü mimar mühendis Ali b. el-Hâc, Merînî Sultanı Ebû Yakub Yusuf’un 

emriyle Rabat’ta bir su kemeri inşa etmiş ve yaklaşık 12 km. uzunluğunda olan bu 

kemer sayesinde su, Ayn-Ğubûle’den Ribâtu’l-Feth’e kadar ulaşmıştır.154  Ayrıca bu 

dönemde Endülüslü mimar Muhammed b. Ali el-İşbîlî, Sultan Ebû Yakub’un teşvik-

leriyle Fas’ta hükümet konağı, Selâ şehrinde ise sanat okulu inşa etmiştir.155 Yine, 

mimar Ahmed el-Ceyyânî, Merînî Sultanı Ebû Sabit döneminde, sultanın emriyle baş-

kent Fas’taki Karaviyyîn Camii’ne bir şadırvan ve çeşme yapmıştır.156  

Merînîler Devleti’nin ilk başkenti olan Fâsu’l-Kadîme, Ebû İnân el-Merînî 

Medresesi, Attârîn Medresesi, Misbâhiyye Medresesi, Endülüs Mescidi, II. İdris Zâvi-

yesi gibi eserleriyle Mağrib’te Endülüs mimarisini göstermesi bakımından önem arz 

etmektedir.157 

Merînîler Devleti mimariye çok önem vermiştir. Onlar mimaride kendilerine 

has yontma, oymacılık, nakış, duvarlara mozaik, fayans, ahşap kullanarak süsleme sa-

natlarını kullanmışlardır. Bunun yanında, Endülüs medreselerinde kullanılan ahşap, 

mermer, boyama ve tezhip sanatlarını özellikle yeni kurulan şehirlerde icra etmişler-

dir.158 Bu anlamda, Ebû Yusuf Yakub döneminde, Endülüslü mimar mühendisler ta-

rafından 764/1376 yılında kurulan Dâru’l-Beydâ şehri, iki devlet arasındaki mimari 

etkileşimin en büyük örneklerindendir.159 

Mimaride Endülüs’ten Mağrib’e yönelik etki olduğu gibi Mağrib’ten Endü-

lüs’e de bir tesir olmuştur. Mürsiye’de bulunan Menkût Sarayı, Endülüs mimarisinin 

yanında Mağrib tarzını da bünyesinde birleştirmiştir.160 Dolayısıyla Benî Ahmer-

                     
153 Ebû Abdullah b. Abdülaziz b. Muhammed el-Bekrî, el-Mesâlik ve’l-memâlik, thk. Cemal Talbe (Bey-

rut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2003), 2: 385. 
154 İbn Ebî Zer’ el-Fâsî, Enîs, 406. 
155 İbnü’l-Hatîb, İhâta, 2: 448; Bekrî el-‘Îd, el-Alâkâtü’s-sekâfiyye, 160. 
156 İbn Ebî Zer’, Enîs, 77; Bekrî el-‘Îd, el-Alâkâtü’s-sekâfiyye, 160. 
157 Da’vetü’l-Hak, “Muhammed Kemal Şebâne, el-Müdünü’s-sekâfiyyetü’l-İslâmiyye: Fâs”, Sayı: 253, 

erişim: 18 Mart 2019, http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/6549. 
158 es-Sâih, el-Hadâratü’l-İslâmiyye, 265. 
159 İbrahim Harekât, el-Mağrib abre’t-târîh, (Dâru’l-Beydâ: Dâru’r-Reşâdi’l-Hadîse, 2000), 2: 131-132. 
160 Bekrî el-‘Îd, el-Alâkâtü’s-sekâfiyye, 162-163. 
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Merînî kültürel ilişkilerin yanında etkileşimlerin de gerçekleştiği sonucu ortaya çık-

mıştır.  

 

2.3.9. Giyim-Kuşam 

Nasrî-Merînî devletleri arasındaki kültürel ilişkiler her iki coğrafyadaki insan-

ların giyim kuşamında da kendisini göstermiştir. Merînîlerin Endülüs’e geçmeye baş-

lamasıyla Endülüs’teki mimarlık, ilim, musiki ve bunun gibi daha nice alanlarda etki-

leşim olduğu gibi giyim-kuşamda da etkileşim gerçekleşmiştir. Endülüs’e giden Mağ-

riblilerin bölgeye götürdükleri yün, oldukça meşhur olmuştur. Hatta Mağrib’ten böl-

geye giden yünler, Merînîlere nispetle “merinos” adını almış ve bu isimle anılmıştır.161  

Merînî kadınlarının özellikle Fas ve Titvân şehirlerinde başlarını örtmede kul-

landıkları “mâlûta”, Endülüs’ten Mağrib’e geçen bir çeşit örtüdür. İspanyolca “mar-

lota” kelimesinin Mağrib’teki karşılığı olan mâlûta, IX. (XV.) yüzyılda Gırnâta toplu-

munda oldukça yaygın bir giysi türü olmuştu. Bu giysi Endülüs’te İspanyol süvarile-

rinin de kullandığı kenarlarında altın işleme bulunan, kısa yenli bir çeşitti.162 Endü-

lüs’ten Mağrib’e geçen bir diğer giyim aksesuarı da “bennîga”dır. Merînî kadınları, 

bilinen mendillerden daha geniş olan bu bennîgaları başlarına takarak saçlarının tama-

mını örtmek için kullanmışlardır.163 Yine, kadınların saçlarını örtmede kullandıkları 

“kenbûş” da Endülüs’ten Mağrib’e geçen bir diğer aksesuardır. İspanyolca aslı “cam-

buse” olan bu örtü, ipek ve ketenden yapılmıştır. Vikâye veya mindîllerin üstüne ko-

nularak yüzü örten kenbûşlar, Endülüs’ün etkisiyle Mağrib’in kuzeyinde yer alan bazı 

beldelerde yaygınlaşmış ve gelinlerin çeyizlerine konan başörtülerden birisi olmuş-

tur.164   

Endülüs’ten Mağrib’e geçen bir diğer kadın giysisi de “şerbîl”dir. Şerbîller, 

daha çok, İspanya’da hizmetçi ve cariyelerin giydiği, oradan Mağrib’e geçen bir ayak-

kabı türüdür. Bu ayakkabılar kadife kumaş üzerine altın iplik, ipek veya renkli deri 

                     
161 Tamdoğan, Merînîler Dönemi (592-869/1196-1465) Sosyo-Kültürel ve İktisadî Hayat, 119. 
162 Muhammed Makar, el-Libâsü’l-Mağribî min bidâyeti’d-Devleti’l-Merînîyye ile’l-asri’s-Sa’dî, (Ra-

bat: Vizâretü’l-Evkâf ve’ş-Şuûni’l-İslâmiyye, 1427/2006), 108. 
163 Muhammed Razûk, el-Endelüsiyyûn ve hicrâtühüm ile’l-Mağrib zılâle’l-karneyn 16-17, 3. Baskı, 

(Rabat: Efrîkiyye eş-Şark, 1998), 295. 
164 Ebu’l-Abbas Ahmed b. Yahya et-Tilemsâni el-Venşerîsî, Mi’yâru’l-mu’rib ve’l-câmi’u’l-Mağrib an 

fetâvâ ehli İfrîkiyye ve’l-Endelüs ve’l-Mağrib, (Beyrut: Dâru’l-Mağribi’l-İslâmî, 1981), 3: 100. 
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işlenmek suretiyle elde edilmiştir. Şerbîller o dönemde, Gırnâta ve Fas’ta oldukça yay-

gın bir şekilde kullanılmıştır.165  

Endülüs’ten Mağrib’e intikal eden bir diğer ayakkabı türü de “kabkâb”tır. To-

puk boyları 10 ila 23 santimetre arasında değişen bu ayakkabılar, limon ve üzüm ağaç-

larından yapıldığı gibi, sağlamlığı nedeniyle ekseriyetle dut ağacından da imal edilmiş, 

sedef veya mücevherle işlenerek süslenmiştir. Kabkâblar genellikle kadınlar tarafın-

dan hamama giderken giyilmiştir166.  

Endülüs ve Mağrib’te kullanımı yaygın, bacakların yarısına kadar uzanan bir 

modele sahip olan çizme şeklindeki “huf”lar, yün ve deriden yapılmaktaydı. O dönem 

Merînî başkentinde imalatı çokça yaygındı.167 Fas çarşılarında büyük bir öneme sahip 

olan huflar, çok ses çıkardığı ve böylece erkeklerin dikkatini çektiği gerekçesiyle ya-

saklanmıştır. Bu yasağa rağmen üretime devam eden huf imalatçıları (harrâz) cezalan-

dırılmıştır.168      

Bu dönemdeki en yaygın Mağribli erkek kıyafeti “burnus” (bornoz)tur. İlk ola-

rak Endülüslü halkın giydiği ve selhâm (İspanyolcası Zulame) olarak bilinen burnus, 

Yahudi tacirler vasıtasıyla Mağrib’e geçmiştir. Başlıklı tek parça siyah elbise169 anla-

mına gelen burnuslar, Mağrib’te farklı kumaş ve yöntemler kullanılarak yeni bir form 

kazanmıştır.170 Özellikle Fas’taki malzemelerle üretilen çeşitleri İtalya ve İspanya’ya 

geçmiş, buralarda oldukça yaygınlaşmış, “Mağrib bornozu” olarak ün salmış ve En-

dülüs’teki kadın ve erkeklerin özellikle kış elbiseleri olmuştur.171 Günümüzde de 

Mağrib’te bornoz oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.  

Aynı şekilde “mi’zer” de, Mağrib’ten Endülüs’e geçen, hem erkek hem de ka-

dınların giydiği bir elbise türüdür. Şal, örtü gibi anlamlara gelen, İspanyolcaya “alma-

izer” olarak geçen ve ketenden imal edilen mi’zerler, daha çok, din adamları tarafından 

                     
165 Makar, el-Libâsü’l-Mağribî, 123-124. 
166 Makar, el-Libâsü’l-Mağribî, 124-125. 
167 Ebû Yahya Ubeydullah b. Ahmed ez-Zeccâlî el-Kurtubî, Emsâlü’l-avâm fi’l-Endelüs müstahracetün 

min kitâbihi reyyi’l-evâm ve mer’â’s-sevâm fî nüketi’l-havâssı ve’l-avâm, thk. Muhammed b. Şerîfe, 

(Mağrib: Menşûratü Vüzârati’d-Devleti’l-Müklife bi’ş-Şuûni’s-Sekâfiyyeti’t-Ta’lîmi’l-Aslî, ts.), 2: 

176-177; Makar, el-Libâsü’l-Mağribî, 127-128. 
168 Venşerîsî, Mi’yâr, 6: 420; Makar, el-Libâsü’l-Mağribî, 118. 
169 Hasan b. Muhammed el-Vezzân el-Fâsî, Vasfu İfrîkiyyâ, Trc. Muhammed Haccî, Muhammed el-

Ahdar, 2. Baskı (Beyrut: Dâru’l-Ğarbi’l-İslâmi, 1983), 1: 176. 
170 Razûk, el-Endelüsiyyûn, 293-294.  
171 Vezzân, Vasfu İfrîkiyyâ, 1: 177; Yusuf Şükrü Ferhat, Gırnâta fî zılli Benî Ahmer, (Beyrut: Dâru’l-

Cîl, 1413/1993), 109. 
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giyilmekteydi.172 Mi’zerin dışında ağırlıklı olarak belli bir grubun giydiği “şâşiyye” 

denilen bir elbise daha vardı. Üretim yeri olan Fas’a nispetle “fez”173 de denilen bu 

elbise, kırmızı bir kalensüvadan ibaretti. Şâşiyyeler daha çok, âlimler, talebeler, mah-

zen (ambar) muhafızları ve tüccarlar tarafından giyilmişti.174 Bu giysi günümüzde de 

giyilmeye devam etmektedir. 

Endülüs’ten Mağrib’e geçtikten sonraki dönemde sadece Afrika’nın kuzey ke-

simlerinde bulunan ve “belğa” denilen erkek ayakkabıları,175 daha çok aristokrat ke-

sim ve sultanlar tarafından giyilmişti.176  

Merînîler Devleti’nde “elbise”nin bazen manevî bir anlamı da vardı. Bu an-

lamda, Merînî sultanları devletlerarası hediyeleşmelerde, şair ve âlimlere taltif, ikram 

ve ihsanda bulunma aracı olarak kullanmışlardı. Merînî Sultanı Ebû İnân’ın, dostlu-

ğunu pekiştirmek için Benî Ahmer Sultanı Ebu’l-Haccâc I. Yusuf’a gönderdiği hedi-

yeler arasında çok değerli elbiseler de bulunmuştur. Bunun karşılığında I. Yusuf da 

Mağribli müttefikine, veziri İbnü’l-Hatîb’in kaleminden bir teşekkür mektubu gönder-

miştir.177     

  

2.3.10. Siyasî İltica 

Benî Ahmer ve Merînî devletlerinin, bilginlerine, şairlerine, ediplerine ve sa-

natçılarına tanıdıkları siyasî sığınma da Endülüs-Mağrib arasındaki kültürel ilişkilerin 

gelişmesine katkı sağlamıştır. Bu meyanda akla ilk gelen isim Lisanüddîn İbnü’l-

Hatîb’tir. Yukarıda da ifade edildiği üzere o, elçi olarak gittiği Fas’a daha sonra siyasî 

mülteci olarak gitmişti. Burada kaldığı zaman diliminde İbnü’l-Hatîb, Merînîlerde, 

edebiyat, fikir ve tarih alanlarında kendisine yer açmıştır. Merînîler ise İbnü’l-Hatîb’e, 

bütün vatandaşlarına verdiği hakları vererek onu desteklemiştir.178 İbnü’l-Hatîb tarih, 

seyahatname, şiir ve nesir gibi alanlarda, hiç de azımsanmayacak kadar eser telif ede-

                     
172 Makar, el-Libâsü’l-Mağribî, 167-168;  Roger Le Tourneau, Fâs fî asri Benî Merîn, Trc. Nikola 

Zeyyâde (Lübnan: Mektebetü Lübnan, 1967), 137; Tamdoğan, Merînîler Dönemi (592-869/1196-

1465) Sosyo-Kültürel ve İktisadî Hayat, 126. 
173 Le Tourneau, Fâs, 135. 
174 Razûk, Endelüsiyyûn, 296. 
175 Razûk, Endelüsiyyûn, 294. 
176 Tamdoğan, Merînîler Dönemi (592-869/1196-1465) Sosyo-Kültürel ve İktisadî Hayat, 126. 
177 Söz konusu mektup için bk. İbnü’l-Hatîb, Reyhâne, 1: 400-403; İbnü’l-Hatîb, Künâsetü’d-dükkân, 

127-128. 
178 Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 237. 
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rek yaşamını idame ettirdiği Merînî toplumuna ve kültürüne çok büyük katkılar sağ-

lamıştır.  

İbnü’l-Hatîb Fas’ta sürgün hayatı yaşadığı dönemde el-Lemhatü’l-Bedriyye, 

Rakmu’l-Hulel, gibi tarih kitaplarının yanı sıra biyografi kitabı da yazmıştır. Henüz 

ergenlik çağına bile ulaşmamış olan Ebû Zeyyân’ı tahta çıkaran vezir Ebû Bekir b. 

Gazi’nin teşvikiyle, çocuk yaştaki birinin sultan olmasından rahatsız olan Merînî dev-

let ricalinin endişelerine cevap vermek için A’mâlü’l-a’lâm fî men bûyia kable’l-İh-

tilâm min mülûki’l-İslâm adlı eserini kaleme almış, çocuk yaşta sultan olanları tarihten 

örnekler vererek anlatmıştır. Bunun dışında İbnü'l-Hatîb, özellikle Nasrî Sultanı I. Yu-

suf ile Merînî Sultanı Ebû İnân arasındaki diplomatik ilişkileri ve bu iki devlet adamı-

nın birbirlerine yazdıkları siyasî mektupları aktardığı Künâsetü’d-Dükkân adlı kitabını 

telif etmiştir. Ayrıca İbnü’l-Hatîb, seyahatname türünde Mi’yâru’l-İhtiyâr, hatırat tü-

ründe de Nüfâzatü’l-Cerâb adlı eserleri kaleme almıştır.179 

İbnü’l-Hatîb’den başka siyasî sığınma hakkı elde eden bir başka âlim de İbn 

Merzûk el-Hatîb’tir. Tilemsân doğumlu olan İbn Merzûk, oldukça hareketli bir yaşam 

sürmüştür. O, Merînî Sultanı Ebu’l-Hasan’la beraber Tarîf seferine katılmıştır. Daha 

sonra bu savaşta esir düşen Merînî şehzadesini ve Ebu’l-Hasan’ın oğlu Ebû Taşfîn’in 

esaret hayatından kurtulmasını sağlamıştır. 752/1351 yılında Tilemsân yeniden Ab-

dülvâdî hanedanından Ebû Saîd Osman b. Abdurrahman ez-Zeyyânî ile kardeşi Ebû 

Sabit tarafından ele geçirilmiştir. Merînî sultanı Ebu’l-Hasan, şehri tekrar ele geçirmek 

için ordu toplamıştır. Bunun üzerine Ebû Saîd Osman, İbn Merzûk’u, Merînîlerle ara-

larındaki tartışmaları sonlandırmak için müzakere yapmak üzere görevlendirmiştir. 

Fakat Ebû Saîd’in kardeşi Ebû Sabit tarafından gerçekleştirilen bir operasyonla hapse 

atılmıştır.180 Altı ay kadar hapiste kalan İbn Merzûk, hapisten çıkınca Gırnâta’ya sı-

ğınmıştır. Burada Ebu’l-Haccâc I. Yusuf tarafından oldukça iyi karşılanmıştır. 

Gırnâta’da meşhur vezir İbnü’l-Hatîb, İbn Zemrek, İbn Kunfüz ve Şâtıbî gibi pek çok 

Endülüslü ilim adamından ders almıştır. Daha sonraki hayatında da Nasrî başkentin-

deki bir medresede hadis dersleri vermiş ve buradaki bir mescidde hatiplik yapmıştır 

(753/1352).181     

                     
179 Parlak, Lisânüddîn İbnü’l-Hatîb’in Siyasî Kişiliği ve Tarihçiliği, 87-97. 
180 İbn Ferhûn el-Mâlikî, ed-Dîbâcü’l-müzehheb fî ma’rifeti ulemâi a’yâni’l-mezheb, thk. Muhammed 

el-Ahmedî (Kahire: Dâru’t-Türâs, 1973), 2: 294; Saffet Köse, “İbn Merzûk el-Hatîb”, Türkiye Di-

yanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 1999), 20: 186-187.  
181 İbn Ferhûn, Dîbâc, 2: 295; Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 238; Köse, “İbn Merzûk el-Hatîb”, 20: 187. 
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2.4. İKTİSADÎ İLİŞKİLER 

Muvahhidlerin son dönemlerinde, siyasi otoritenin kaybedilmesi ve istikrarın 

bozulmasıyla Mağrib’te, özellikle Fas’ta savaşlar, isyanlar, yol kesme olayları artmış 

ve Merînîlerin tarih sahnesine çıkış noktasını bu olaylar teşkil etmişti. Onlar, liderleri 

Osman b. Abdülhak önderliğinde 617/1220 yılında devletlerinin kurulduğunu ilan 

ederken, savaş ve isyanlarla halkın huzur ve sükûnetinin sağlanamaması, ticaretle 

meşgul olan kimselerin, yol kesenler ve eşkıyalar yüzünden güvende olmadıklarını 

öne sürerek Muvahhidlerin artık devlet olma fonksiyonlarını kaybettiğini deklare et-

mişlerdi. Bunun için de Merînîler, kuruluş aşamasındaki mücadelelerini Muvahhidlere 

karşı değil, bozguncu kabilelere karşı gerçekleştirmişlerdi.182 Onlar ele geçirdikleri 

yeni yerlerden yol ve ticaret emniyetini sağlama karşılığında biat alarak bölgedeki 

hâkimiyetlerini giderek artırmışlardı. Fas, Merînî başkenti olduktan sonra buraya bağ-

ladıkları şehirlerin arasında yol güvenliğini sağlamak için “gurabâ” denilen güvenlik 

timlerini göreve getirmişler ve on iki mil arayla karakollar (hıyâm) kurmuşlardır.183  

Merînîler deniz aşırı ticareti başkent Fas’ın yanı sıra Tilemsân, Vehrân184, 

Tanca, Rîf, ve Sebte gibi şehirler vasıtasıyla gerçekleştirmişti. Bunlardan Cebelitârık 

Boğazı’nın Mağrib yakasında bulunan Sebte, Merînî deniz ticaretinde diğer şehirlere 

nazaran daha çok öne çıkmıştı. Çünkü bu şehir, Merînîlerin Güney Avrupa ve Endü-

lüsle bağlantısını sağlamış, Mağrib-Avrupa arasındaki ithalat ve ihracatın aktif olarak 

gerçekleşmesinde önemli bir rol oynamıştı.185     

Benî Ahmer Devleti’nde ise, ziraat ve sanayinin ilerlemesi, ticarî faaliyetlerin 

gelişmesine yol açmıştı.186 Bunun yanında Nasrîlerin jeopolitik konumu da ticaretin 

gelişmesinde etkili olmuştur. Zira Gırnâta Sultanlığı, Avrupa Kıtası’nda yer alması ve 

İslâm devletlerine komşu olması hasebiyle Endülüs-Mağrib ticaretinde kilit bir nok-

tada yer almıştı.  

                     
182 İbn Haldun, el-İber, 7: 226; Nâsırî; İstiksâ, 3: 9-10; Yiğit, Endülüs ve Kuzey Afrika Devletleri, 158. 
183 Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 292; Müzâhim Alâvî eş-Şâhirî, el-Evdâ’u’l-iktisâdiyye fi’l-Mağrib alâ 

asri’l-Merîniyyîn, (Bağdat: Dâru’s-Sekâfeti’l-Âmme, 2001), 137. 
184 Vehrân: Tilemsân’a yaklaşık 33 km uzaklıkta, Akdeniz kıyısında şehirdir. Yâkut b. Abdullah Ha-

mevî, Mu’cemu’l-buldân, (Beyrut: Dâru’s-Sâdır, 1977), 5: 443. 
185 Le Tourneau, Fâs, 165; Muhammed Zenîber, el-Mağrib fi’l-asri’l-vasît: ed-devle, el-medîne, el-ik-

tisâd, (Dârul-Beydâ: Matba’atu’n-Necâhi’l-Cedîde, 1999), 371. 
186 Ferhat, Gırnâta, 126. 
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Nasrîler, komşu devletlerle olan ticaretlerini daha çok antlaşmalar üzerinden 

yapmışlardı. Benî Ahmer 678/1275’te İtalya, 695/1286’da Aragon ile antlaşma imza-

lamıştı. Ayrıca, 768/1367’de Benî Ahmer Sultanı V. Muhammed, Aragon Kralı IV. 

Pedro ve Merînî Sultanı Ebû İnân’la bir başka ticarî antlaşma imzalamıştı. Söz konusu 

antlaşmaya göre Katalan tüccarlar, bütün Benî Ahmer ve Merînî topraklarında rahatça 

ve güvenli bir şekilde ticaret yapacaklar, buna mukabil, Nasrîler ve Merînîler, Katalan 

tüccarları ağır vergilerle mükellef tutmayacaklardı. I. Yusuf döneminde, 835/1431 yı-

lında Kastilya ile de benzer ticarî antlaşmalar imzalanmıştı.187 

Mağribü’l-Aksâ’dan Endülüs’e giden ticaret gemileri, ağırlıkları, hacimleri ve 

cinsleri farklı olmasına rağmen, genellikle, o dönem Avrupa ve Mağrib arasındaki ti-

carî ulaşım merkezi olan Elmeriyye Limanı’nı kullanmışlardı. Müslümanların elinde 

olması hasebiyle Merînîler ve Nasrîler bu limana büyük önem vermişlerdi. Her iki 

devlet için önemli olan hem Elmeriyye Limanı’nın hem de bu liman sayesinde ger-

çekleştirdikleri dış ticaretlerinin güvenliğini sağlama konusunda büyük bir titizlik gös-

termişlerdi. Bu bağlamda, Merînîler ve özellikle Nasrîler, Endülüs’teki Hıristiyan dev-

letlerle yaptıkları ticarî ve siyasî antlaşmalarda, Müslüman tüccarlara zarar verilme-

mesi, emniyetlerinin sağlanması, tüccarların söz konusu devletlerin topraklarında ti-

caret serbestisine sahip olmaları gibi maddelerin yer almasını sağlamışlardı.188 Bu du-

rum tıpkı siyasî ve askerî ilişkilerde olduğu gibi, her iki devletin ticarî ilişkilerde de 

beraber hareket ettiklerini göstermiştir. 

Benî Ahmer ile Merînîlerin ticarî ilişkileri, Hıristiyan devletlerle olduğu kadar 

kendi aralarında da oldukça gelişmiştir. Merînîler, Benî Ahmer’den pirinç alaşımı, as-

kerî araçlar, demir bıçaklar, altın makaslar, çeyiz eşyaları, altın işlemeli ipek elbise ve 

kumaşlar ithal etmişlerdir. Zağferan, altın çömlek, Mâleka inciri ve Basta bademi, 

“kanliye” olarak bilinen yaban eşeği de Endülüs’ten Mağrib’e geçen ithal ürünlerden-

dir.189 Ayrıca, Merînîler, Elmeriyye’den beyaz bir mermer döşeme malzemesi de ithal 

etmişlerdir. Bu anlamda, Merînî Sultanı Ebu’l-Hasan, ithal edilen 143 kantar (yaklaşık 

sekiz ton) ağırlığındaki bu mermer döşemeyi Misbâhiyye Medresesi’nin inşasında 

                     
187 Tûhî, Mezâhir, 286-287. 
188 Abdülaziz Salim, Târîhu medîneti Elmeriyye el-İslâmiyye, (İskenderiye: Müessesetü Şebâbi’l-

Câmia, 1984), 172-173; Harîrî, Târîhu’l-Mağrib, 295.   
189 İbn Battûta, Tuhfetü’n-nüzzâr, 2: 682; Salim, Târîhu medîneti Elmeriyye, 171; Şâhirî, el-Evdâ’u’l-

iktisâdiyye, 176. 
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kullanmıştı.190       

Benî Ahmer Devleti’nin Merînîlerden ithal ettikleri ürünlerin başında Mağ-

rib’te yetişen hububat yer almıştır. Yine, Mağrib hurması, muz ve şeker kamışı 

Merînîler bölgesinden ithal edilen ürünlerdendi. Bunların dışında Benî Ahmer Devleti, 

Merînîlerden pamuk, pirinç, zeytin, dut, portakal ve üzüm de ithal etmiştir.191   

Nasrî-Merînî arasındaki bu ihracat-ithalat faaliyetleri, aynı zamanda başka bir 

etkileşime sebep olmuştur. Söz gelimi, Endülüslüler, Mağrib’te ağaç dikimi yaptıktan 

sonra ağaçların yetişmesi için buraya sulama kanalları açmışlar,192 Mağrib’ten ithal 

ettikleri zeytini ve şeker kamışını, aslında buraya diktikleri ağaçlardan temin etmişler-

dir.193 Bunun yanında, Mağrib’teki sebze ve meyvelerin daha verimli olması için ça-

lışmışlar, ipek böceğinin nasıl yetiştirileceğini Mağriblilere öğretmişlerdir.194  

Zirai etkileşimin dışında Endülüslü tüccarlar Mağrib’teki çarşılarda dükkânlar 

açmışlardır. Meşhur Afrika seyyahlarından Hasan Vezzân, Fas’taki yün ve kumaş tüc-

carlarının tamamının Endülüslü olduğunu kaydetmiştir.195  Ayrıca Endülüslüler Mağ-

rib’te ipek, dokuma ve çorap üretim merkezlerinin yanı sıra Selâ ve Ribâtü’l-Feth’te 

silah üretim sanayisi kurmuşlardır.196 

 

2.5. DİNÎ İLİŞKİLER 

Nasrî-Merînî toplumları arasındaki dinî ilişkiler daha çok Hz. Peygamber’in 

doğum günü olan Mevlid-i Nebî üzerinden gelişmiştir.  

Mevlid ilk defa Fâtımîler tarafından kutlanmaya başlanmıştır. Hz. Peygam-

ber’in doğum günü olan mevlid, ilk defa Fâtımî lider Muiz-Lidînillâh döneminden 

(362-365/972-975) itibaren resmen kutlanmaya başlanmıştır.197 Mağrib’te ise Mevlid 

kutlamaları, VII. (XIII.) asrın başlarında kadı ve muhaddis Ebu’l-Abbas Ahmed b. 

                     
190 Salim, Târîhu medîneti Elmeriyye, 165-166. 
191 Ferhat, Gırnâta, 119-120; Şâhirî, el-Evdâ’u’l-iktisâdiyye, 176-177. 
192 Muhammed Abduh Hatamleh, el-Endelüs: et-târih ve’l-hadâra ve’l-mihne, (Umman: Metâbi’u’d-

Düstûru’t-Ticâriyye, 2000), 911. 
193 Vezzân, Vasfu İfrîkiyyâ, 1: 117. 
194 Razûk, Endelüsiyyûn, 266. 
195 Vezzân, Vasfu İfrîkiyyâ, 1: 241. 
196 Hatamleh, Endelüs, 911-912. 
197 Ahmet Özel, “Mevlid”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (Ankara: TDV Yayınları, 

2004), 29: 475. 
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Muhammed el-Azefî tarafından başlamıştır. O, Müslümanların beraber yaşadıkları Hı-

ristiyanların dinî kutlamalarından etkilendiklerini görmüştür. Abdülhâdî et-Tâzî bu 

durum hakkında, Müslümanların, Hıristiyanların dinî günlerini kutladıklarını, onların 

yaptığı yiyecekleri ve çeşitli renklerdeki hurmalı, üzümlü, kestaneli kekler ve maketler 

yaptıklarını, noel için ağaç hazırladıklarını, Hz. İsa ve Hz. Yahya’nın doğum gününü 

kutladıklarını kaydetmiştir.198 Bu durum karşısında Ebu’l-Abbas Ahmed el-Azefî “ed-

Dürru’l-munazzam fî mevlidi’n-nebiyyi’l-muazzam” adında bir eser kaleme almış; fa-

kat bu eseri tamamlayamamıştır. Söz konusu eseri oğlu Ebu’l-Kasım Muhammed b. 

Ahmed el-Azefî ikmal etmiştir. Zamanla bu uygulama Mağrib’te yaygınlaşmış ve En-

dülüs’e intikal etmiştir.199        

Mağrib’te Mevlid uygulamasını başlatan ilk kişi Merînî Sultanı Ebû Yusuf Ya-

kub b. Abdülhak’tır. Ondan sonra oğlu Ebû Yakub b. Yusuf Mevlid uygulamasını 

Mağrib’in geneline yaymıştır. Merînî Sultanı Ebu’l-Hasan döneminde ise Mevlid’e 

verilen önem artmış ve bu gün tören hâline gelmiştir.200 Mevlid kutlamalarına toplu-

mun her kesiminden insan en güzel kıyafetlerini giyerek ve en değerli ziynetlerini ta-

karak katılmış, gelenlere güzel kokular ve buhurlar ikram edilmiş, kutlamalar için çe-

şitli yemekler ve tatlılar hazırlanmıştır.201   

Merînîlerde Mevlid kutlamaları Kur’an okunmasıyla başlamış, bu gecenin 

önemini ve faziletini anlatan methiyeler ve kasidelerin okunmasıyla devam etmiştir. 

Kasideler bitince Hz. Peygamber’in mucizeleri anlatılmış ve Mağrib’in daha önce hiç 

görmediği202 bir şekilde bolca salavât getirilmiştir. Sabah namazından sonra Mevlid 

için özel hazırlanan yiyecekler halka ikram edilmiştir. Sultan da bu günün şerefine 

fakihlere, imamlara, hatiplere ve talebelere ihsanlarda bulunmuştur.203    

Merînî halkı Mevlid-i Nebî’yi dinî bir bayram gibi kutlamışlardır. Bu günlerde 

                     
198 Da’vetü’l-Hak, “Abdülhâdî et-Tâzî, Limâzâ ‘îdu’l-mevlidi’n-nebevî fi’l-ğarbi’l-İslâmî ve’l-

esbâbü’l-letî kânet verâe inşâihi” Sayı: 277, erişim: 26 Mart 2019, http://www.ha-

bous.gov.ma/daouat-alhaq/item/6549. 
199 Özel, “Mevlid”, 29: 476. 
200 Muhammed b. Merzûk et-Tilemsânî, el-Müsnedü’s-sahîhu’l-hasen fî maâsiri ve mehâsini mevlânâ 

Ebi’l-Hasen, thk. Maria Jesus, (Cezayir: eş-Şeriketü’l-Vataniyye, 1981), 152; Muhammed el-

Menûnî, Varakât an hadârati’l-Merîniyyîn, (Dâru’l-Beydâ: Matba’atü’n-Necâhi’l-Cedîde, 2000), 

521-522.   
201 İbn Merzûk, el-Müsnedü’s-sahîh, 153. 
202 İbn Merzûk, el-Müsnedü’s-sahîh, 154. 
203 Menûnî, Varakât, 523. 
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çocuklarını Kur’an kurslarına göndermişler, davul, kös ve trompet gibi aletler eşli-

ğinde küçük çocukları sünnet ettirmişlerdir.204 

Benî Ahmer Devleti’nde ise Mevlid törenleri Sultan Ebu’l-Haccâc I. Yusuf 

zamanından itibaren Merînî sultanlarını bu günde yaptıklarını taklit ederek205 kutlan-

maya başlanmıştır. Benî Ahmer’in tüm devlet ricalinin katıldığı ve birkaç gün süren 

Mevlid törenleri mescidler, camiler, zaviyeler ve el-Hamrâ Sarayı’nda gerçekleşmiş-

tir. Nasrîlerde Mevlid kutlamaları, Merînîlerle benzer şekilde, bu mekânlarda bir araya 

gelip Kur’an okunarak ve Hz. Peygamber’e çokça salavât getirilerek îfâ edilmiştir.206 

Nasrî sultanları da tıpkı Merînî sultanlarının yaptığı gibi Mevlid törenlerinde fakihlere, 

şairlere, seyyahlara ve talebelere ihsanlarda bulunmuşlardır.207 Bunlara sultanların dı-

şında, Gırnâta halkı da ihsanlarda bulunmuşlar, Mevlid münasebetiyle en güzel elbi-

selerini giymişlerdir.208 

Endülüs’te Mevlid törenleri Sultan V. Muhammed zamanında edebî şölenlere 

dönüşmüştür. Bu dönemde, Hz. Peygamber’i methetmek için yazılan, “îdiyyât” diye 

de bilinen “mevlidiyyeler” okunmuştur.209 Mevlidiyye türündeki kasideler ayrıca, 

Mağrib-Endülüs hattında edebî anlamda yeni bir etkileşimin de kapısını açmıştır. Ünü 

her tarafa ulaşan ve günümüze kadar gelen Bûsîrî’nin “Kasîdetü’l-Bürde”si, Ahmed 

b. Ahmed et-Tüceybî’nin “Eş’âr fi’n-Nebeviyyât”’ı, Abdurrahman b. Sabit el-

Miknâsî’nin “Kasîdetü’l-Mevlidiyye”’si, Ebû Abdullah Muhammed b. Kasım es-Say-

rafî’nin “Kasâidü Mevlidiyyât”’ı bu türe örnek olarak verilebilir.210        

Endülüslü devlet adamı ve fakih olan İbn Merzûk, Gırnâta’daki Mevlid töre-

ninde bir kaside okumuş ve bunun mukabilinde Sultan V. Muhammed, ona ihsanda 

bulunmuştur. Söz konusu kasidenin bazı beyitleri şu şekildedir: 

Resulün doğduğu gecede İlah, nice rahmet ve nimet dağıttı. 

Şanlı peygamberler O’nun gönderileceğini müjdeledi, 

Kâhinler de önceden haber verdi. 

                     
204 Menûnî, Varakât, 524-525. 
205 İbn Haldun, Ta’rîf, 89. 
206 Devserî, el-Hayatü’l-ictimaiyye, 160. 
207 Devserî, el-Hayatü’l-ictimaiyye, 160. 
208 Devserî, el-Hayatü’l-ictimaiyye, 165. 
209 Menûnî, Varakât, 537; Devserî, el-Hayatü’l-ictimaiyye, 160. 
210 Menûnî, Varakât, 532-533. 
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Uzuvlardaki ruhlar gibi kâinata dalan kadere, 

Bir müjde olsun diye bu gecede bolca cömertlik yap! 

İslâm o geceyle nurunu doğuruyor, 

Küfrün ise her tarafı kararttığı ortaya çıktı. 

O ki, Allah’ın bir nişanesidir, 

Nurlarının, en açık bir şekilde şüphe karanlığını ortadan kaldıran...211 

Benî Ahmer Devleti’nin meşhur veziri Lisânüddîn İbnü’l-Hatîb de Mevlid tö-

reni münasebetiyle meşhur kasidesini yazmıştır. Söz konusu kasidenin bazı beyitleri 

ise şu şekildedir: 

Ey Arap ve acem bütün mahlukatın en şereflisi! 

Ey güzeller güzeli! 

Sana geldim. Beni kabul et, tut elimden, 

Ve beni hapsolduğum büyük yangından kurtar. 

Sana geldim. Beni bağışla ve bana ihsanda bulun,  

Belki beni karşılaşma ve haşir gününün korkusundan kurtarırsın. 

Ey umudum! Beni ateşlerden koru, 

Umulur ki ben,  kimseye minnet etmeden kurtulmayı başarırım. 

Arşın ilâhı sana salât etsin, 

Çeşitli güzelliklerle bezenen ağaçta yusufçuklar terennüm ettiği müddetçe. 

Arşın ilâhı sana salât etsin, 

Bahçe dallarının üzerindeki güvercinler şakıdığı müddetçe…212 

 Dinî anlamda Benî Ahmer ile Merînîler arasındaki ilişkiler sadece mevlidle sı-

nırlı kalmamış, buna türbe ziyaretleri de eklenmiştir. Benî Ahmer veziri İbnü’l-Hatîb, 

748-763/1347-1362 yılları arasında Mağrib’e yaptığı seyahatler esnasında Hintâte 

Bölgesi’nde medfun bulunan Merînî Sultanı Ebu’l-Hasan’ın (ö. 752/1351) türbesini 

de ziyaret etmiştir. O, bu türbenin hastalara şifa olduğuna inanıldığı için ziyaretçisinin 

                     
211 Makkârî, Ezhâr, 2: 48-49. Kasidenin tamamı için bk. Makkârî, Ezhâr, 2: 42-51 
212 Makkârî, Ezhâr, 1: 317-318. Kasidenin tamamı için bk. Makkârî, Ezhâr, 1: 316-318. 
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çok olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca halkın bu türbeye olan ilgisini, Ebu’l-Hasan’ın 

adaletli, bilge, namaza ve oruca riayet eden, çokça sadaka veren, tebasıyla ilgilenen ve 

fakirlere karşı merhametli bir sultana bağlamıştır. Burada Kur’an okumuş ve dua et-

miştir.213 Türbeden ayrılmadan önce Ebu’l-Hasan’a ithaf ettiği methiye türünde de bir 

şiir yazmıştır.214  

  

                     
213 Ebû Abdullah Lisânüddîn Muhammed b. Abdullah İbnü'l-Hatîb, Nüfâzatü’l-cerâb fî ‘ulâleti’l-iğ-

tirâb, (Dâru’l-Beydâ: Dâru’n-Neşri’l-Mağribî, 1985), 49. 
214 Söz konusu şiir için bk. Makkârî, Nefh, 6: 217-219. 
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SONUÇ 

Endülüs, hem İslâm tarihi, hem de İslâm medeniyet tarihi açısından oldukça 

büyük bir önemi haizdir. Ülkemizde Endülüs denildiğinde ilk akla gelen, genellikle 

Endülüs Emevîleri ve el-Hamrâ Sarayı olmuştur. Hâlbuki ikisi arasında dört asra yakın 

bir zaman dilimi bulunmaktadır. Söz konusu zaman aralığında Endülüs’te iki defa 

Mülûku’t-tavâif, Murâbıtlar ve Muvahhidler olmak üzere dört farklı dönem yaşanmış-

tır. Burada da Endülüs’ün son dönemi Benî Ahmer’e dikkat çekilmiştir. 

Aynı dönemde ve yakın coğrafyalarda yaşayan devletlerin çeşitli yönlerden 

birbirleriyle ilişki içerisinde olmaları, birbirlerinden çeşitli yönden etkilenmeleri tabii 

bir durumdur. XII. yy’dan XV. yy’a kadar hüküm süren Endülüs’teki Benî Ahmer 

(Nasrîler) ile Mağrib’teki Merînîler devletleri arasında da doğal bir etkileşim süreci 

yaşanmıştır. 

Benî Ahmer ve Merînîler arasındaki ilişkiler, ilk olarak askerî alanda başla-

mıştır. İber Yarımadası’ndaki tek Müslüman güç olan Benî Ahmer Devleti, kendisini 

yok etmek isteyen Haçlılara karşı mücadele edebilmek için müttefik arayışlarına gir-

miş ve Mağrib’teki devletlere müracaat etmiştir. Burada öncelikle kendisine en yakın 

noktada bulunan, aynı zamanda kendilerini Muvahhidlerin Endülüs cihadının varisi 

olarak gören Merînîler’den daha yakın bir karşılık görmüştür. Böylelikle bu iki devlet 

Hıristiyanlara karşı cihad faaliyetlerinde birlikte hareket etmişlerdir.  

Benî Ahmer ve Merînîler arasındaki yoğun askerî ilişkiler, iki devletin muta-

bakatıyla yaklaşık bir asır yaşayacak olan “Meşîhatü’l-ğuzât” teşkilatıyla sonuçlan-

mıştır. İki devlet arasındaki etkileşim konuları zamanla çeşitlenmiştir. Bu etkileşimin 

gerçekleşmesinde özellikle tüccarlar, ilim adamları ve seyyahlar bu etkileşimin ger-

çekleşmesinde büyük rol oynamışlardır. Bu gruplar ticaret, ilim tahsili ve seyahat gibi 

vesilelerle gittikleri yerlere kendi kültürlerini de götürmüşlerdir. Sonuçta ortaya çıkan 

etkileşim kültürel, sosyal yaşam, dinî yaşantı ve anlayış, giyim-kuşam vb. konularda, 

kısacası hayatın çok farklı yöneleriyle ilgili olarak gerçekleşmiştir.  

Diğer yandan, her iki devletin yaklaşık aynı tarihlerde Muvahhidler Dev-

leti’nden kopmuş olması, köken olarak Mağrib asıllı Berberî, Müslüman ve Mâlikî 

mezhebinden oluşları söz konusu etkileşimleri kolaylaştırmıştır. Dolayısıyla Merînîler 

ve Nasrîler din, siyaset ve devlet geleneği anlamında ortak bir kültürün beslediği dev-

letler olarak birbirlerinin tamamlayıcıları olmuşlardır. 
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Devletler arasında önemli bir etkileşim olmakla birlikte, birbirlerine olan etki-

leri her zaman aynı seviyede olmamıştır. Genellikle gelişmişlik düzeyi daha yüksek 

olan devletlerin, kendisinden nispeten alt seviyede olan devletlere etkisi daha fazla 

olmaktadır. Bu anlamda, Endülüs kültür ve medeniyetinin Mağrib’e olan etkisinin, 

Mağrib kültür ve medeniyetinin Endülüs’e etkisinden daha belirgin olduğu görülmek-

tedir. Bunda Endülüs’ün kültürel anlamda Mağrib’e nazaran daha ileride olmasının 

etkisi büyüktür. Mağribli ilim adamları tahsil için Endülüs’ün Gırnâta, Rûnde ve İşbi-

liye gibi belli başlı merkezlerine gitmiştir. Ancak, Mağrib de askerî ve siyasî anlamda 

Endülüslülere göre daha üstün durumdaydı ve bu yönleriyle Endülüs’ü etkilemek-

teydi. Dolayısıyla Endülüslüler de genellikle askerî, siyasî ve ekonomik beklentilerle 

Mağrib’e gitmişlerdir. 

Endülüslü ulema Mağrib’e ilmî yolculuklar yapmış ve gittikleri yerlerde hadis, 

fıkıh, tasavvuf ve nahiv halkaları kurmuşlardır. Daha önce anavatanlarında tedris et-

tikleri ilimleri Mağrib’e taşımışlardır. Burada da kurdukları ilim halkalarıyla talebe 

yetiştirmişler, bu arada çeşitli eserler kaleme alarak ilim dünyasına katkıda bulunmuş-

lardır. Endülüs, İslâmî ilimlerin yanı sıra özellikle nahiv, mimarî, hat, musiki ve gi-

yim-kuşam gibi alanlarda da Mağrib’e göre daha gelişmiş olması sebebiyle Mağrib’i 

ciddi anlamda etkilemiştir. Benî Ahmer ile Merînîler arasındaki bu karşılıklı etkileşim 

sayesinde Endülüs Mağrib’i, Mağrib de Endülüs’ü etkilemiştir.  

Benî Ahmer ile Merînîler arasında özellikle askerî alanda gerçekleşen ilişkiler 

neticesinde Gırnâta Sultanlığı, Hıristiyan saldırılarına karşı bir müddet daha dayan-

mıştır. Merînîlerin askerî destekleri sayesinde Benî Ahmer Devleti, küçük bir coğraf-

yada yaklaşık iki buçuk asır ayakta kalmayı başarmıştır. Böylece Endülüs’teki Müs-

lümanların siyasi varlıkları XV. yüzyıl sonlarına kadar devam etmiştir. Ayrıca, Müs-

lümanların Endülüs’te siyasî olarak varlığının devam etmesi, Haçlıların Mağrib’i işgal 

ve sömürgeleştirme planlarını da geciktirmiştir. Bu durum, miladî XVI. yüzyıl başla-

rında Osmanlı Devleti’nin bölgeye gelerek işgale karşı durmasına kadar zaman kazan-

dırmıştır. Sonuçta Osmanlıların bölgedeki varlığı sayesinde Mağrib’in sömürgeleşti-

rilmesi XIX. asır ortalarına kadar önlenmiş ve böylelikle bölgenin Müslüman kimliği-

nin korunmasına önemli bir katkı sağlanmıştır.   
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EKLER 

Ek-1: Benî Ahmer Devleti Sultanları 

 

I. Muhammed el-Gâlib- Billâh 
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II. Muhammed el-Fakîh (671/1273) 

III. Muhammed el-Mahlû‘ (701/1302) 
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Ebu’l-Velîd I. İsmail (713/1314) 
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(birinci saltanat) (755/1354) 

II. İsmail Ebü’l-Velîd (760/1359) 

VI. Muhammed el-Gâlib- Billâh 

(761/1360) 

V. Muhammed el-Ganî- Billâh 

(ikinci saltanat) (763/1362) 

II. Yusuf el-Müstağnî-Billâh 

(793/1391) 

III. Yusuf en-Nâsr-Lidînillâh 

(birinci saltanat) (794/1392) 

VII. Muhammed (794/1392) 

III. Yusuf en-Nâsr- Lidînillâh 

(ikinci saltanat) (810/1408) 

VIII. Muhammed el-Mütemessik 

(birinci saltanat) (820/1417) 

IX. Muhammed el-Gâlib- Billâh 

 

 

 

(birinci saltanat) (822/1419) 

VIII. Muhammed el-Mütemessik 

(ikinci saltanat) (831/1427) 

IX. Muhammed el-Gâlib- Billâh 

(birinci saltanat) (833/1429) 

IV. Yusuf Ebu’l-Haccâc (835/1432) 

IX. Muhammed el-Gâlib-Billâh 

(üçüncü saltanat) (836/1432) 

X. Muhammed el-Ahnef 

(birinci saltanat) (849/1445) 

V. Yusuf (birinci saltanat) (850/1446) 

X. Muhammed el-Ahnef (ikinci salta-

nat) (850/1446) 

IX. Muhammed el-Gهlib- Billâh 

(dördüncü saltanat) (851/1447) 

Sa‘d b. Ali el-Müstaîn - Billâh 

(birinci saltanat) (857/1453) 

V. Yusuf (ikinci saltanat) (866/1462) 

Sa‘d b. Ali el-Müstaîn - Billâh 

(ikinci saltanat) (866/1462) 

Ebü’l-Hasan Ali (870/1465) 

XI. Muhammed Ebû Abdullah es-Sagîr 

(birinci saltanat) (887-888/1482-1483) 

XII. Muhammed ez-Zağal (890/1485) 

XI. Muhammed Ebû Abdullah es-Sagîr 

(ikinci saltanat) (891-897/1486-1492) 

  



116 

 

Ek-2: Merînîler Devleti Sultanları 

 

Abdülhak b. Mahyû   (592/1196) 

Ebû Saîd I. Osman   (614/1217) 

Muhammed b. Abdülhak (637/1239-

40) 

Ebû Yahya Ebû Bekir (642/1244-45) 

Ömer b. Ebû Yahya  (656/1258) 

Ebû Yusuf Yakub  (656/1258) 

Ebû Yakub Yusuf  (685/1286) 

Ebû Sabit Âmir  (706/1306-1307) 

Ebu’r-Rebî’ Süleyman (708/1308-

1309) 

Ebû Saîd II. Osman  (710/1310) 

Ebu’l-Hasan Ali  (731/1331) 

Ebû İnân Fâris  (749/1348) 

Ebû Zeyyân I. Muhammed (759/1358) 

Ebû Bekir es-Saîd  (759/1358) 

Ebû Salim İbrahim (760/1359) 

Ebû Âmir Taşfîn el-Müvesves 

(762/1361) 

Abdülhalîm b. Ebû Ali (Sicilmâs’de) 

(762/1361) 

Ebû Zeyyân II. Muhammed (763/1362) 

Ebû Fâris I. Abdülaziz (767/1366) 

Ebû Zeyyân III. Muhammed 

(774/1372-73) 

Ebu’l-Abbas I. Ahmed (775/1373-74) 

Abdurrahman b. Ebû Yeflûsen  

(Merrâkeş) (776/-784/1374-1382) 

Musa b. Ebû İnân  (786/1384) 

Ebû Zeyyân IV. Muhammed 

(788/1386) 

Ebû Zeyyân V. Muhammed (788/1386) 

Ebu’l-Abbas II. Ahmed (789/1387) 

II. Abdülaziz b. II. Ahmed (796/1394) 

Ebû Âmir Abdullah b. II. Ahmed 

(799/1397) 

Ebû Saîd III. Osman  (800/1398) 

Abdullah (Sîdî Abbû) b. II. Ahmed 

(823/1420) 

Ebû Muhammed II. Abdülhak 

 (823-869/1420-1465) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

Ek-3: Merînîler Devleti Siyasî Haritası1 

 

 
 

 

 

  

                     
1 Nazmi Emin, “En Uzak Batı-Mağrip el-Aksa-Fas”, erişim: 23.04.2019, http://www.nazmie-

min.com/en-uzak-bati-magrib-el-aksa-fas/ 
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Ek-4: Benî Ahmer Devleti Siyasî Haritası2 

 

 

 

 

 

 

 

                     
2 Mehmet Özdemir, Endülüs Müslümanları Siyasi Tarih, (Ankara: TDV Yayınları, 2016), 243. 


