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MASMÜD E 
(ö~~l) 

Berberi kabilesi. 
_j 

Berberller'in Beranis koluna mensup 
olup Masmı1d b. Bernes b. Berr'in soyun
dan gelmektedir. Diğer Serberi kabilele
rinden farklı olarak tarih boyunca iki kü
çük alt kolu hariç yerleşik hayat sürmüş
tür. Farklı isimler altında küçük kabHelere 
ayrıldığı için bu kabilenin tamamına Ma
samide (MasmOdeliler) adı da verilmekte
dir. Masmı1de, meşhur Berberl kabilele
rinden Sanhaceve Zenateliler'le birlikte 
günümüzde Fas Krallığı'nın nüfusunu 
oluşturmaktadır ve Berberller'in nüfus 
bakımından en kalabalık gurubudur. Za
manımızda daha çok Şuluh adıyla tanı
nan kabilenin anayurdu Mulviya nehriyle 
Atlas Okyanusu arasında kalan ve tarih
te Mağrib-i Aksa olarak da bilinen bugün
kü Fas Krallığı'nın kuzeybatı bölgesidir. 
Yaşadıkları coğrafi alan, Akdeniz sahilin
deki Sebte'den (Ceuta) batıya doğru uza
nan dağların arasında kalan boğazlardaki 
ovalar, Atlas Okyanusu sahilindeki vadi
lerin çevreleri, güneydeki Sus pölgesine 
kadar uzanan Büyük Atlas ve Anti Atlas 
dağlarındaki kasaba ve köylerdir. Kabile
nin önemli yerleşim yerleri Sebte, Bad is, 
Miknas. Dimnat, Sale. Kı1z, Ağ mat ve 
Merakeş'tir. Bı1ne'de yaşayan Masmu
deliler de vardır. Kabile mensupları İdrl
sller. Fatımller. Murabıtlar, Muvahhidler, 
Hafsller ve M erinller zamanında devlet 
yönetiminde önemli görevler üstlenmiş
lerdir. 

İslamiyet'in ilk asırların da. Akdeniz sa
hilleriyle Batı Afrika'daki ilk müslüman 
sultanlık olan Gane arasındaki ticaret 
yollarının güvenliği Masmı1de kabilesi ta
rafından sağlanıyordu. Başlangıçta daha 
ziyade tarım ve hayvancılıkla geçinen 
Masmı1deliler. özellikle X. yüzyıldan sonra 
Atlas dağlarının yüksek bölgelerine çe
kilerek buralarda inşa ettikleri sağlam 
kaleleri n çevresinde yaşamaya başlamış
lardır. 

Masmı1de kabilesi Gumare. Bergavata 
ve kabilenin genel adını taşıyan Masmı1de 
adlı üç büyük kola ayrılmaktadır. Guma
re. kuzeyde Akdeniz sahilinden Sebı1 ile 
Vargla'ya kadar uzanan, özellikle Sebte 
ile Tan ca arasındaki boğazlarda, Akdeniz 
ovalarında ve Rif dağlarının yükseklerin
de yaşamıştır. Bergavata, Sebı1'dan Vadl
ümmürabl'ye kadar olan bütün Atiantik 
ovalarını, Masmı1de yurdunun merkezi 

konumundaki Sı1süledna veya Biladüta
mesna denilen yerlerdeki Sale, Azem
rnur ve Enfa'yı yurt edinmiştir. Mağrib-i 
Aksa'da VII. yüzyılda önemli bir güç ola
rak ortaya çıkan kabilenin bu kolu yakla
şık dört asır bölge tarihinde etkili olmuş
tur. Masmı1de ise güneyde Vadlümmü
rabl'den Anti Atlas dağ silsilesine kadar 
olan bölgede ikamet etmiştir. 

Kendi içinde küçük koliara ayrılan Gu
mare'nin başlıca yerleşim yerleri Nukı1r. 
Badis, Tıtvan, Sebte ve Kasr'dır. VIII. yüz
yılda Musa b. Nusayr'ın bölge valiliği sı
rasında İslamiyet'i kabul eden Gumareli
ler'den askeri birlikler oluşturulmuş ve 
bunlar İspanya'nın fethinde kullanılmış
tır. Gumareliler, bölgede yaygın mezhep 
olan Maliki mezhebi d ışında zaman za
man Sufriyye ve Şla gibi mezheplere yö
nelmişler, içlerinden bazıları daha da ile
ri giderek yeni din icat etme yoluna git
mişler ve bu yüzden sapıklıkla itharn edil
mişlerdir. Gumare kabilesi Muvahhidler'in 
Fas'a hakim olmasının ardından onlara 
katılarak Sebte'nin 541'de (1146-47) ele 
geçirilmesinde görev almıştır. Sapıklıkla 
suçlanan Bergavata ve Gumare kabilesi 
mensupları Murabıtlar ve Muvahhidler 
tarafından acımasızca öldürülüp yurtla
rına bedevi Araplar ve Zenateliler yerleş
tirilmiş. hayatta kalanlar da başka yerle
re sürülmüştür. 

Masmı1deliler'in İslamiaşması Ukbe b. 
Nafi'in 62 (682) yılında Mağrib- i Aksa se
feriyle başlamıştır. Bu ilk seferin Mas
mılde üzerindeki tesiri Ukbe'nin geri dö
nüşü sebebiyle kısa sürmüş. Ukbe 88'de 
(707) Mağrib-i Aksa'yı tekrar ele geçirme
ye teşebbüs ettiğinde kendisi Der'a ve 
Tafılalt'ı alırken oğlunu Sus ve Masmı1de 
yurduna sevketmiştiL Masmı1deliler'e İ s
lamiyet'i öğretmek için yoğun gayret sar
fedilmiş. ilk olarak kabilenin Bergavata 
kolu Müslümanlığı kabul etmiştir. Büyük 
Atlas dağlarında yaşayan Masmı1de kolu 
ise daha sonraki tarihlerde İslamiyet'i be
nimsemiştir. İslam'ın bölgede yayıldığı 
yıllarda sayı, güç ve dine bağlılık bakımın
dan Masmı1deliler diğer kabilelerden dai
ma üstün bir konumda olmuştur. el-Mu
vatta'ın ravilerinden Yahya b. Yahya el
Leysl'nin dedesi olan Tanealı Keslr b. V es
I as b . Şemlal el-Masmı1dl, Tarık b. Zi
yad'ın saflarında İspanya'nın fethine ka
tılmıştır. 

Musa b. Nusayr idaresindeki Arap or
duları Mağrib-i Aksa'da Masmı1dediler'
den çok sayıda askertoplamıştır. İlk dö
nemde Endülüs'e yerleşen Berberller'in 
çoğunluğu Masmı1de kabilesine mensup-



tu. I. Hakem zamanında (796-822) ŞezQne 
(Sedona. Sidonia) ve Algeciras (ei-CezTretü 'l 
hadra) kadısı olan Abbas b. Nasih el-Mas
mü di bunların önde gelenlerindendir. 
MasmOdeliler ayrıca Portekiz'in güneyin
deki ldanha a Valha, ÜşbQne(Lizbon) Şen
terin (Santarem) ve Kulumriye (Coimbra) 
dahil birçok yeri yurt edinmiştir. 

İdrisiler'in çöküşü üzerine IV. (X.) yüz
yılda müstakil hale gelen MasmOdeliler 
kendi seçtikleri "amgar'' (şeyh) denilen re
isi eri tarafından idare edilmiştir. 449'da 
( 1 057) Sus'taki MasmQdeliler'in desteğini 
alan Murabıtlar Devleti'nin kurucusu Ab
dullah b. Yasin Ağmat'ı ele geçirdi, daha 
sonra Yusuf b. Taşfin 4S4 (1062) yılında 
burayı başşehir yaptı. Sanhaceliler ' le 
MasmQdeliler'in birlikte hareket etmesi
ni sağlayarak bunları Zenate kabilesinin 
boyunduruğundan kurtardı . 

MasmQdeliler. Muvahhid hanedanının 
kurulmasını sağlayan ve bir MasmGde ka
bil esi mensubu olan İbn Tümert'in S 1 S 
(1121) yılındaki isyanına kadar Murabıt
lar'a tabi idi. İbn TGmert. Hezrece ve Hes
küre gibi MasmGde'nin alt kollarını itaat 
altına alıp onlarla birlikte Lemtüneliler'e 
karşı savaştı. Sanhaceliler'in kumandasın
da savaşlara katılan MasmGdeliler, Mu
vahhidler Devleti'nin kurucusu İbn TQ
mert'e büyük destek vererek S 19 ( 1125) 
yılından itibaren Murabıt hakimiyetine 
baş kaldırdılar ve sayı bakımından onlar
dan çok üstün oldukları için müstakil ha
reket etmeye başladılar. Yedi yıl süren sa
vaşın ardından S41'de (1146) Fas şehri
ni, bir yıl sonra da Merakeş'i ve kısa za
manda bütün Mağrib-i Aksa'yı, İspanya'
daki müstakil emirlikleri Murabıtlar'dan 
alan çoğu MasmGde asıllı Muvahhidler. 
S47'de (1152) başlattıkları İfrikıye sefe
rini SS3'te (1158) tamamlayarak tarihte 
ilk defa bütün Mağrib'i tek hakimiyet al
tında topladılar. İspanya'da hıristiyanla
rın "Reconquista" adını verdikleri. Endü
lüs'ü müslümanlardan kurtarma hareke
tinin gecikmesinde etkili oldular. Bu ara
da Thnus'taki Mehdiye ve Erek'in (Alar
cas) hıristiyanlardan geri alınmasını sağ
ladılar. 

Bu kabilenin tarihte rol oynadığı en 
önemli hadise, MasmGde Devleti diye de 
adlandırılan Muvahhid hanedanının ku
ruluşunu sağlamasıdır. Bu sebeple 667'
de ( 1269) Zenate asıllı M eriniler hanedam 
tarafından yıkılıncaya kadar Muvahhid
ler'in tarihi aynı zamanda MasmOdeli
ler'in tarihidir. Ebu Hafs el-Hintati'nin so
yundan gelenlerin kurduğu Hafsi hane
danı da aslında MasmGde kökenlidir. 

Muvahhidler'in 609'da (1212) İkab (Las 
Navas de Tolosa) savaşında ispanya hıristi
yanlarına yenilmesi üzerine MasmGde, 
Mağrib-i Aksa'da bağımsızlığını ilan eden 
Meriniler'in saldırısına uğradı. Atlas dağ
larında yaşayan MasmOdeliler bu idari 
boşluktan istifade ederek müstakil hale 
geldiler. Burada yaşayanlar. kuruluşunda 
faal olarak görev aldıkları Muvahhidler'in 
iktidarlarının ilkyarısı hariç tarih boyunca 
bölgeye hakim iktidarların genelde baskı
sına uğramadılar. Sa'di ve Filali hanedan
ları da dağlık bölgelerdeki MasmGdeliler'i 
yeteri kadar kendilerine bağlayamadılar. 
Ancak onların mahalli idarecilerin etra
fında toplanmasını önleyip dini şahsiyet
lere yöneiterek nüfuzları altında kalma
larını sağladılar. Filaliler, Mevlay Reşid dö
neminde ilk defa Sus ve Atlas bölgesini 
hakimiyetleri altına aldılar. Sadece Tazer
valt'ta Seyyidi Hişam'ın kurduğu müsta
kil MasmGde emirliği, merkezi Iliğ olan 
bölgede XVIII. yüzyıl sonundan 1886'ya 
kadar hakimiyetini sürdürdü. Bu tarih
ten itibaren MasmGdeliler'in adı kaybol
maya başladı. Kabilenin Fransız işgal i sıra
sında Sultan Mevlay Hasan 'ın ölümünün 
ardından doğuda bazı büyük aileler tara
fından idare edildiği anlaşılmaktadır. Rif 
bölgesinin 1926 yılına kadar önce İspan
yollar'a, ardından Fransızlar'a karşı ba
ğımsızlık mücadelesi vermesi, yukarı At
las Masmudelileri'nin 1934-193S'te Fran
sız işgaline direnmesi bölge halkının ba
ğımsızlığa düşkün olduğunu göstermek
tedir. MasmGde ismine günümüzde 
Fas'ın kuzeyinde Kasrülkebir civarında kü
çük bir kabile adı olarak rastlanmaktaysa 
da ülkenin güneyinde bu isim tamamen 
unutulmuştur. 

İbn Haldun. ziraat ve hayvancılık yapa
rak geçinen ve küçük köylerde taştan ev
lerde oturan Atlas MasmQdelileri'nin kale 
ve hisarlarından bahsetmektedir. Mas
mOdeliler'in yaşadığı dağlık bölgelerde 
İbn Tümert'in kabrinin bulunduğu Tin
mellel dışında başka şehir bulunmamak
tadır. Ovalarda ise Yusuf b. Taşfin'in 4S4'
te ( 1 062) kurduğu Merakeş, kuzeyde Ağ
mat ve Nefis, güneyde İgli ve Tama
rurt'un yanı sıra ikinci derecede öneme 
sahip kuzeyde Şafşave (Şişave). Afifan, do
ğuda Haha ve Tadnast bulunmaktadır. 

Büyük ticaret yolları Ağ mat'tan başlayıp 
Fas. Sicilmase, Sus. Beni Magüs ve İgli 
yurdunu geçerek buraya ulaşıyordu. Böl
genin belli başlı ürünleri ceviz. incir. nar. 
üzüm. erik, armut, portakal, zeytin ve ba
demdir. MasmOdeliler Haha'daki orman
ları oluşturan , bölgeye özgü "arkan" de-
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nilen ağaçtan yağ üretiyor, demir, bakır 
ve gümüş madenierini işletiyordu. Sus 
bölgesinde ise şeker kamışından şeker 
üretimi yapılıyordu . İbn Haldün ayrıca is
lam'ın burada yayıldığı ilk asırdan itiba
ren Masmüde'nin dinlerine sıkı sıkıya 
bağlı olduğunu kaydeder. Masmüde ko
lundan imam Malik'in el-Muvatta'ının 
ravileri arasında bulunan Yahya b. Yahya 
ei-Leysi gibi çok sayıda önemli şahsiyet 
yetişmiş, bunlar Endülüs Emevi idaresin
de rol oynamıştır. 
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MASNÜ 

(bk. MEVZÜ). 
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Dünyanın en yaygın 
ve kısmen gizli loca örgütlenmesi, 

Hür ve Kabul Edilmiş 
Masonlar Topluluğu'nun 
öğreti ve uygulamalan. 

_j 

ı 
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Mason kelimesi Fransızca "duvar usta
sı" anlamındaki maçondan gelir; mason
lara farmason veyafranmason da (franc 
maçon: serbest duvarcı) denir. Masonlu
ğun son iki yüzyıllık geçmişi genel olarak 
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