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OSMANLI YÖNETİMİNDE FAS 

Önder MALLI* 

Osmanlı tarihinde Fas’ın önemli bir yeri olduğu bilinen gerçektir. Bu makalede kısaca Fas’ın 

tarihinden, Osmanlı’nın Fas’a etkilerinden bahsedilecektir. Bu makalede Fas’ın Osmanlı hâkimiyetine 

girişinden bağımsızlığına kadar olan süreç genel hatlarıyla incelenmektedir. Arapça ismi “El-Memleke 

El-Mağribiyye” Türkçe manası “Batı Krallığı” olan Fas, kısaca “El-Mağrip” olarak da bilinir.  Fas 

topraklarındaki bilinen ilk yerleşim M.Ö. 8000’li yıllara dayanır. O tarihten bugüne Fas birçok 

medeniyete ev sahipliği yapmış ve buna bağlı olarak birçok devletin yönetimi altına girmiştir. 

Bunlardan bazılarına değinmek gerekirse; Berberiler, Romalılar, Emeviler örnek verilebilir. 8. 

yüzyılda Arapların, Kuzey Afrika’yı fethini takiben bazı Müslüman hanedanları Fas’ı yönetmeye 

başlamıştır. 

İspanyollar Endülüs’ü Araplardan geri aldığında (1492) Fas’ı da ele geçirmek istediler. Bu 

durum karşısında çaresiz kalan Fas yönetimi, Osmanlı’dan yardım istedi. Yapılan yardımlar 

sonucunda Fas yönetimi Osmanlı hâkimiyeti altına girdi ve vergi vermeye başladı.  Kısa bir süre sonra 

dönemin Fas kralı “Muhammed Mütevekkil Alellah” bu durumdan rahatsız olmuş olacak ki 60 bin 

kişilik bir ordu ile 15 bin kişi olan Osmanlı ordusunun üzerine yürüdü (1576) ve bunun sonucunda “El 

Raken” savaşı gerçekleşmiş oldu. Sayıca çok üstün olmasına rağmen Fas kralı mağlubiyete uğradı ve 

Merakeş’e kaçtı. Yönetimde oluşan boşluk neticesinde Abdülmelik tahta getirildi. Bu dönemde Kral 

Abdülmelik Osmanlı’ya bağlı kaldı ve herhangi bir itaatsizlik ya da ihanet girişiminde bulunmadı.  

Abdülmelik’in ölümünden sonra yönetimi “Ebûl-Abbâs Ahmed” devraldı. Yeni Kral, Abdülmelik’in 

ölümünü ve tahta kendisinin geçtiğini İstanbul’a bildirmesi için bir elçi gönderdi. Yapılan ziyarette 

Osmanlı Padişahı tebrik hediyesi olarak krala kılıç ve Kuran-ı Kerim armağan etti. Verilen hediyeleri 

az bulan elçi teşekkür cevabını geciktirdi bu olayda iki devletin arasının açılmasına sebep oldu. Yine 

bu olaydan sebep Fas’a Kılıç Ali Paşa komutasında bir donanma yollandı. Durum karşısında Ebûl-

Abbâs Ahmed İstanbul’a kıymetli hediyeler göndererek bir nevi özür dilemiş oldu ve donanma geri 

çağırıldı. Ebûl-Abbâs Ahmed’in halifelik unvanını istemesinden sebep yine bu tarz gerginlikler 

yaşanmaya devam etti. Ancak karşılıklı gidip gelen elçiler sayesinde anlaşmaya varıldı. 

Fransa, İngiltere, İspanya, Almanya Fas’ı işgal etmek isteyen ülkelerin başında geliyordu. O 

dönem birçok cephede savaşan Osmanlı, Fas’ın işgali hususunda varlık gösteremedi. Yoğun çaba ve 

çekişmeler sonucu ülkenin kuzeyini İspanyollar, geriye kalan kısmını ise Fransızlar işgal etti. Diğer 

yandan İkinci Dünya Savaşı sonunda Fas’ta bağımsızlık için mücadele başlatıldı. Mücadelenin hız 

kazanması sebebiyle Fransızlar halkın direncini kırmak için direnişin kilit ismi olan Kral V. 

Muhammed’i sürgüne yolladı. Ancak beklenenin aksine mücadele daha çok büyüdü ve iki yıl boyunca 

sürecek olan iç savaşa sebep oldu. Kral’ın tekrar tahta çıkması ile savaş sona erdi ve 1956 yılında Fas 

bağımsızlığını ilan etti. Bugün Fas “Parlamenter Monarşi” ile yönetilmektedir ve ülkenin başkenti 

Rabat’tır. 
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