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TA‘N

nin ed-Dirâsâtü’l-Arabiyyetü’l-Ýslâmiyye
Fakültesi’ne doçent tayin edildi. 1995 yý-
lýnda profesörlüðe yükseltildikten sonra
Hulvân Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’n-
de Arap Dili ve Edebiyatý Bölümü baþkan-
lýðý yaptý. Kahire Arap Dil Kurumu’nda ve
Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye’deki Tahkýku’t-tü-
râs merkezinde uzman olarak, ayrýca Ma‘-
hedü’l-mahtûtâti’l-Arabiyye’deki Eðitim-
Kültür ve Ýlimler Dairesi Arap Kültür Hiz-
metleri Heyeti’nde üye sýfatýyla çalýþma-
larda bulundu. 23 Mart 1999’da vefat et-
ti. Mütevazi kiþiliðiyle tanýnan Tanâhî, ilmî
neþirleriyle meþhur olan Mahmûd Muham-
med Þâkir’in önde gelen talebelerinden
olup Mýsýr’ýn çaðdaþ âlim, edebiyatçý ve
yazarlarý hakkýnda geniþ mâlûmata sahip-
ti. 1970-1975 yýllarýnda, Arapça önemli
yazmalarýn fotokopi ve mikrofilmlerini sað-
lamak amacýyla Ma‘hedü’l-mahtûtâti’l-Ara-
biyye tarafýndan Türkiye, Fas, Yemen, Su-
udi Arabistan gibi ülkelerin kütüphanele-
rinde çalýþmak üzere görevlendirilen he-
yetlerde yer almýþtýr. Arap ve Ýslâm dünya-
sýndan birçok âlimle yakýn iliþki kurmuþ,
kongre ve sempozyumlara katýlmýþtýr.

Eserleri. Tanâhî’nin telif ve neþir olarak
otuz beþi aþkýn eserinden bazýlarý þunlar-
dýr: Telifleri: MedÅal ilâ târîÅi neþri’t-
türâ¦i’l-£Arabî (Kahire 1405/1984); el-Mû-
cez fî merâci£i’t-terâcim ve’l-büldân
ve’l-mu½annefât ve ta£rîfâti’l-£ulûm (Ka-
hire 1406/1985); Fehârisü Kitâbi’l-U½ûl
fi’n-na¼v li-Ebî Bekr Ýbni’s-Serrâc (Ka-
hire 1986); el-Kitâbü’l-ma¹bû£ bi-Mý½r
fi’l-šarni’t-tâsi£ £aþer-târîÅ ve ta¼lîl (Ka-
hire 1996); Kitâbü’l-Hilâl (Kahire 1996,
1999); Neþirleri: Mecdüddin Ýbnü’l-Esîr, en-
Nihâye fî ³arîbi’l-¼adî¦ ve’l-e¦er (Kahi-
re 1963-1965; Beyrut 1963; Lahor 1970; Ha-
lep, ts., Tâhir Ahmed ez-Zâvî ile birlikte);
Ýbnü’s-Sübkî, ªabašåtü’þ-Þâfi£iyyeti’l-
kübrâ (Kahire 1964-1976, Abdülfettâh Mu-
hammed el-Hulv ile birlikte); Takýyyüddin
el-Fâsî, el-£Ýšdü’¦-¦emîn fî târîÅi’l-bele-
di’l-emîn (VIII. cüz, Kahire 1969); Ahmed
b. Muhammed el-Herevî, Kitâbü’l-øarî-
beyn (I. cilt, Kahire 1970); Ýbn Mu‘tî, el-
Fu½ûlü’l-Åamsûn (Kahire 1977); Mecdüd-
din Ýbnü’l-Esîr, Menâlü’¹-¹âlib fî þer¼i
ªývâli’l-³arâßib (Dýmaþk-Mekke-Kahire
1400-1403/1980-1983; Kahire 1997); Ebû
Ali el-Fârisî, Kitâbü’þ-Þi£r / Þer¼u’l-eb-
yâti’l-müþkileti’l-i£râb (Kahire 1988); Ýb-
nü’þ-Þecerî, el-Emâlî (Kahire 1992); Mu-
hammed b. Hüseyin es-Sülemî, ¬ikrü’n-
nisveti’l-müte£abbidâti’½-½ûfiyyât (Ka-
hire 1993); Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-Cevzî, A£mâ-
rü’l-a£yân (Kahire 1994). Tanâhî’nin Kahi-

re’de çýkan er-Risâle, el-Hilâl, el-Kâti-
bü’l-£Arabî, el-Mecelle, e¦-¡ešåfe der-
gileriyle Kahire ve Dýmaþk Arap Dil Kuru-
mu dergilerinde, Küveyt’teki el-£Arabî,
Maðrib’deki Da£vetü’l-¼aš, Mekke’deki
Arap Dili Fakültesi dergilerinde ilmî ma-
kaleleri yayýmlanmýþtýr. Mecelletü Ma£-
hedi’l-maÅ¹û¹âti’l-£Arabiyye’de (XLIII/1;
Kahire 1420/1999) ölümü dolayýsýyla Tanâ-
hî’nin çeþitli yönlerini ele alan yazýlar ya-
yýmlanmýþtýr (bk. bibl.).
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ÿMahmûd el-Arnaût
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TANBUR

(bk. TAMBUR).
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TANBÛRÎ CEMÝL BEY

(bk. CEMÝL BEY, Tanbûrî).
˜ ™

– —
TANCA
( ���� )

Fas’ýn kuzeybatýsýnda
tarihî bir þehir.

˜ ™

Cebelitârýk Boðazý’nýn sona erip Atlas
Okyanusu’nun baþladýðý nokta olan Spar-
tel Burnu’nun 10 km. kadar doðusunda
stratejik öneme sahip bir mevkide bulu-
nan Tanca’nýn (Fr. Tanger, Ýng. Tangier) Fe-
nikeliler tarafýndan milâttan önce 814 yý-
lýnda kurulduðu ve Fenikeliler’in ticaret
merkezlerinden olduðu bilinmektedir. Da-
ha sonra Kartaca ve Roma hâkimiyetinde
kaldý; V. yüzyýlda Ýspanya’dan sürülen Van-

rýca taassubu ve husumetiyle bilinen ve-
ya kendileri ta‘n edilen kimselerin ileri sür-
düðü ta‘n kabul edilmez. Aralarýnda nef-
ret ve haset olabileceði gerekçesiyle çað-
daþ olan kimselerin birbiri hakkýndaki ta‘ný
da muteber deðildir.
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ÿBünyamin Erul

– —
TANÂHÎ, Mahmûd Muhammed
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Mahmûd b. Muhammed
et-Tanâhî el-Mýsrî

(1935-1999)

Arap dili ve edebiyatý âlimi,
eðitimci, yazar ve nâþir.

˜ ™

Mýsýr’ýn Menûfiye þehrinde doðdu. Sekiz
yaþýnda iken Kahire’ye gitti. Hýfzýný tamam-
ladýktan sonra Ezher bünyesindeki lise-
den mezun oldu (1958). Ardýndan Kahire
Üniversitesi Dârülulûm Fakültesi Arap Dili
ve Edebiyatý Bölümü’nü bitirdi (1962). Ay-
ný fakültede, Ýbn Mu‘tî’in nahiv görüþü ve
el-Fu½ûlü’l-Åamsûn adlý eseriyle ilgili yük-
sek lisansýný (1972) ve Ýbnü’þ-Þecerî’nin el-
Emâli’n-na¼viyye’sini neþre hazýrlayarak
doktorasýný (1978) tamamladý. Çalýþma ha-
yatýna Kahire’deki Amerikan Üniversitesi’-
ne baðlý Ma‘hedü’d-dirâsâti’l-Arabiyye’de
asistan olarak baþladý. Ýki yýl sonra Câmia-
tü’d-düveli’l-Arabiyye’ye baðlý Ma‘hedü’l-
mahtûtâti’l-Arabiyye’ye uzman sýfatýyla ta-
yin edildi (1965). 1978 yýlýnda Mekke’deki
Kral Abdülazîz Üniversitesi Þeriat Fakülte-
si ed-Dirâsâtü’l-ulyâ el-Arabiyye’de (þim-
diki Ümmülkurâ Üniversitesi Arap Dili ve
Edebiyatý Fakültesi) doçentliðe getirildi.
1989’da bu görevinden istifa ederek Mý-
sýr’a döndü. 1991’de Kahire Üniversitesi’-
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leri yüzünden Tanca, Hâricîliði benimse-
yen Berberîler’in çýkardýðý isyanlara sah-
ne oldu. Ezârika ve Ýbâzî Hâricîleri’nin baþ-
lattýðý bir isyanda Tanca haraç âmili Ömer
b. Abdullah el-Murâdî öldürüldü (122/740).
Tanca’ya giren Hâricî lideri Meysere el-
Medgarî burada halifeliðini ilân etti. Ar-
dýndan isyancýlar Sûs Valisi Ýsmâil b. Ubey-
dullah’ý öldürdüler. Meysere’nin yenildiði
bir savaþtan sonra taraftarlarýnca öldü-
rülmesi üzerine Hâlid b. Humeyd ez-Ze-
nâtî’ye biat eden Hâricîler, Tanca’yý geri al-
mak için Kuzey Afrika’ya geçen Endülüs va-
lisini Vâdîþelif (Qued Chélif) mevkiinde aðýr
bir yenilgiye uðrattýlar (123/740). Tanca is-
yaný bütün Kuzey Afrika’da, hatta Endü-
lüs’te yanký buldu.

Tanca IX. yüzyýlýn baþlarýnda Ýdrîsîler’in
eline geçti. Endülüs Emevî Hükümdarý III.
Abdurrahman 314’te (926) Tanca ve Me-
lîle’yi (Melilla) kendi topraklarýna kattý.
Ancak Ýdrîsîler, Humeyd b. Yesâl kuman-
dasýndaki Fâtýmî ordusunun yardýmýyla
Tanca dahil atalarýna ait topraklarýn bü-
yük bir bölümünü geri aldýlar. Fâtýmîler’e
tâbi olarak hüküm süren Kasým Kennûn’un
vefatýnýn ardýndan (337/948) tahta çýkan
oðlu Ebü’l-Ayþ Ahmed, Fâtýmîler’den ayrý-
lýp Endülüs Emevî Halifesi III. Abdurrah-
man’a itaat ettiðini açýklamakla beraber
Tanca’yý ona vermedi. Bunun üzerine En-
dülüs Emevî kuvvetleri Tanca’yý zaptetti.
470’te (1077-78) Tanca’yý ele geçiren Mu-
râbýt Hükümdarý Yûsuf b. Tâþfîn, þehrin

limanýný Endülüs’te Kastilya kralýna karþý
kazandýðý Zellâka (Sagrajos) savaþý için ge-
çiþ noktasý olarak kullandý. Murâbýtlar’ýn
yýkýlýþýndan sonra Muvahhidler’in eline ge-
çen Tanca (542/ 1147) özellikle gemi yapý-
mý ve Endülüs’e asker sevkindeki önemi-
ni korudu. Þehrin limaný geniþletildi, tica-
ret ve sanayi geliþti. Ayný zamanda önem-
li bir ilim merkezi olan Tanca, Muvahhid-
ler’in yýkýlýþý esnasýnda Ebü’l-Haccâc Yû-
suf b. Muhammed el-Hemdânî’nin eline
geçti. Daha sonra Merînî Sultaný Ebû Yû-
suf Ya‘kub el-Mansûr üç aylýk bir kuþat-
manýn ardýndan þehri zaptetti (672/1273-
74). Tanca, Merînîler’in son yýllarýnda Por-
tekiz saldýrýlarýna mâruz kaldý.

1415’te Sebte’yi ele geçiren Portekizli-
ler, 1437, 1458 ve 1464 yýllarýnda düzenle-
dikleri saldýrýlarda alamadýklarý Tanca’yý 28
Aðustos 1471’de iþgal ettiler. Portekiz
yönetimi, müslüman halkýn büyük kýsmý-
nýn ayrýldýðý þehri daha ziyade boðazýn
kontrolünü saðlayan askerî bir liman ola-
rak kullandý. Bu arada Tanca Ulucamii ki-
liseye çevrilirken önemli yapýlarýn bazýlarý
yýkýldý ve onlarýn yerine kiliseler ve Portekiz
tarzý sivil ve askerî binalar yapýldý. Büyük
ölçüde deðiþikliðe uðrayan Tanca, Porte-
kiz Ýspanya tacý ile birleþtirilince sözde Ýs-
panya’ya geçti (1581-1640). Portekiz’in Ýs-
panya’dan baðýmsýzlýðýný ilân etmesinin ar-
dýndan 1640’ta yeniden Portekiz’e baðlan-
dý. Ýþgal altýnda olmasý dolayýsýyla Endü-
lüs’ten gelen müslüman muhacirlerin il-
tifat etmediði Tanca ayný dönemde Endü-
lüs yahudilerinin yoðun göçüne sahne ol-
du. 1640-1661 yýllarý arasýnda Portekiz yö-
netiminde kalan Tanca, 1661’de Ýngiltere
Kralý II. Charles’in Braganza prensesiyle
evliliði sonucu çeyiz olarak Ýngiltere’ye in-
tikal etti. Portekiz garnizonu ülkesine dö-
nerken bir Ýngiliz birliði oraya yerleþti. Þeh-
rin surlarýný tamir ettiren Ýngiliz yönetimi
on sekiz hisar yaptýrarak tahkimatý güçlen-
dirdi.

Bölge olaylarýnýn kilit noktasýnda olan ve
bölgedeki direniþ güçleri tarafýndan sü-
rekli saldýrýlara uðrayan Tanca, Fas Filâlî
Sultaný Mevlây Ýsmâil döneminde yeniden
müslümanlarýn eline geçti (1095/1684).
Þehri tahliye etmek zorunda kalan Ýngiliz-
ler buradan ayrýlýrken þehrin büyük lima-
nýný, önemli istihkamlarý, önceden mevcut
olan veya kendi yaptýklarý binalarýn çoðunu
dinamitlerle tahrip ettiler. Tanca’nýn fâtihi
Ali b. Abdullah er-Rîfî þehirde önemli imar
faaliyetleri gerçekleþtirdi. Portekiz iþgali
sýrasýnda camileri kiliseye çevrilmiþ veya
yýkýlmýþ olan þehirde kiliseye çevrilen ulu-
cami baþta olmak üzere çok sayýda cami-

dallar’ýn, VI. yüzyýlda Bizanslýlar’ýn eline geç-
ti. Ýslâm öncesi dönemde Tinga (Tingis, Tin-
jis) adýný taþýyan ve Sebte’de (Ceuta) otu-
ran Bizans Valisi Julianos tarafýndan yöne-
tilen þehri Emevîler devrinde Ýfrîkýye Vali-
si Ukbe b. Nâfi‘ barýþ yoluyla fethetti (62/
681-82). Berberî isyanlarý ve Ukbe’nin bir
yýl sonra isyancýlar tarafýndan öldürülme-
sinin ardýndan birkaç defa el deðiþtirdi. Ýf-
rîkýye ve Maðrib Valisi Mûsâ b. Nusayr,
Tanca’yý 89 (708) yýlýnda tekrar ele geçir-
di. Mûsâ, Maðrib-i Aksâ’da Sûsüednâ böl-
gesinin idarî ve askerî merkezi olan Tan-
ca þehrinin valiliðine âzatlý kölesi Târýk b.
Ziyâd’ý getirdi. Onun emrine 17.000 Arap,
12.000 Berberî askeri verdi, ayrýca yanýn-
da Berberîler’e Kur’an ve dinî meseleleri
öðretmek üzere din âlimleri býraktý. Böl-
genin idarî merkezi ve Mûsâ b. Nusayr’ýn
ordularýnýn Atlas Okyanusu ile Cebelitârýk
sahillerinin temas sahasýndaki ilk askerî
üssü olan Tanca Kuzey Afrika, Endülüs ve
Batý Akdeniz tarihinde önemli rol oynadý.
Ýlk yýllarda þehir bölgede Ýslâmî teblið ve
eðitimin merkezi haline getirildi ve özel-
likle Endülüs fethini gerçekleþtirecek bir-
liklerin toplanma noktasý oldu. Nitekim
Tanca Limaný’na Endülüs’e gidecek asker-
leri taþýmak için altmýþ geminin demirledi-
ði bildirilmektedir. Endülüs fetihleri esna-
sýnda þehir Mûsâ’nýn büyük oðlu Abdüla-
zîz tarafýndan yönetildi.

Mûsâ b. Nusayr’dan sonraki Kuzey Af-
rika valilerinin kavmiyetçi politika izleme-
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ÿNadir Özkuyumcu

– —
TANCÎ, Muhammed

( ���Àא���	
�� )

Muhammed b. Muhammed
b. Tâvît et-Tancî

(1918-1974)

Ýlmî neþirleriyle tanýnan
çok yönlü âlim.

˜ ™

Týtvân ile Tanca arasýnda bir yerleþim
merkezi olup adýný bir kabileden alan Vad-
ras’ta doðdu. Aile ismi olan Ýbn Tâvît ter-
kibindeki Tâvît kelimesinin mahallî söy-
leyiþle Sâbit’ten geldiðini Tancî’nin bizzat
kendisi ifade etmiþtir (krþ. Muhammed b.
Þerîfe, s. 90-91). Tancî’nin babasý ile dört
amcasý Ýspanyol sömürgecilerine karþý on
iki yýl boyunca savaþmýþ, iki amcasý þehid
olmuþ, babasý bir ara kadýlýk görevine ge-
tirilmiþ, daha sonra Tanca’ya gelmiþ, aile-
nin baðlý bulunduðu Nâsýriyye tarikatýnýn
mensubu olarak zâhidâne bir hayat sür-
müþ ve ilimle meþgul olmuþtur. Muham-
med et-Tancî ilk eðitimini babasýndan aldý,
hýfzýný tamamladý, temel ilimlere ait bazý

manzum metinleri ezberledi. Daha sonra
amcazadesi Muhammed b. Tâvît et-Týtvâ-
nî ile birlikte Karaviyyîn ilim çevresinden
faydalanmak için Fas’a gitti. Fas’ta Sey-
yidî Abdülazîz Ýbnü’l-Hayyât, Tâyi‘ b. Hâc,
Seyyidî Cevâd es-Sakalî ve Seyyidî Muham-
med el-Ýlmî (el-Alemî) gibi âlimlerden ders
aldý. Özellikle astronomi alanýnda zengin
bilgi ve tecrübelere sahip bulunan Muham-
med el-Ýlmî’nin derslerine uzun zaman de-
vam etti, ondan matematik ve astrono-
mi öðrendi ve kitaplarýnýn istinsah edilme-
sine yardým etti.

1936 yýlýnda Fas’tan ayrýlarak Týtvân’a gi-
den Muhammed et-Tancî burada iki yýl ka-
dar öðretmenlik yaptý, ardýndan ilim tah-
sili için Kahire’ye gitti (1939), Kahire Üni-
versitesi (Câmiatü Fuâdi’l-evvel) Edebiyat Fa-
kültesi’nin Tarih Bölümü’ne kaydoldu, fa-
kat bir süre sonra Arap Dili Bölümü’ne geç-
ti. 1943’te mezun olanlardan ilk beþ kiþi
içinde yer aldý ve Kral Fârûk’tan ödül ka-
zandý. Yüksek lisans çalýþmasý olarak Ah-
med Emîn kendisine Ýbn Haldûn’un Mu-
šaddime’sinin ilmî neþrini önerdi. Böyle-
ce Muhammed et-Tancî eski eserlerin tah-
kik ve neþri dünyasýna girdi ve bu faaliyet
hayatýnýn sonuna kadar ilmî çalýþmalarý-
nýn en önemli alanýný teþkil etti. 1945’te
Kahire’de pedagojik formasyon aldý. Kahi-
re’de bulunduðu uzun yýllar boyunca eser
tahkikiyle ilgili çalýþmalara katýldý; bu þe-
hirdeki yazmalar enstitüsünün kuruluþu,
kataloglarýnýn düzenlenmesi vb. hususlar-
da yardýmcý oldu. Muhtemelen 1950 yýlýn-
da el-Câmiatü’l-Arabiyye’nin teþkil ettiði
yazma eserleri inceleme komisyonuna alý-
narak Ýstanbul’a gönderildi. Bu dönemden
itibaren Tancî’nin önünde yeni ufuklar açýl-
dý ve Ýslâm ilimleriyle ilgili birçok eseri ta-
nýma fýrsatý buldu (M. Gennûn el-Hasenî,
s. 118-120). 1951’de Ýstanbul’da düzen-
lenen XXII. Milletlerarasý Müsteþrikler
Kongresi’ne katýldý; baþta Hellmut Ritter
ve Irak ulemâsýndan Ýzzet Hasan olmak
üzere çeþitli ilim adamlarýyla tanýþtý. 1953’-

yi tamir veya inþa ettirdi. Dârülmahzen,
dârüssultan, dârülhükm, beytülmâl ve kýþ-
la gibi resmî binalar yaptýrdý. Limaný ve
surlarý onarýp yeni burçlar inþa ettirerek
savunmayý güçlendirdi. Mevlây Ýsmâil, Mað-
rib iç limanlarýna girmelerini yasakladýðý
yabancý ülke temsilcilerinin Týtvân (Tetuan)
yerine Tanca’da ikametini kararlaþtýrdý.
Böylece þehir XVIII. yüzyýlýn baþlarýnda
Fas’ýn diplomatik merkezi haline geldi.
Ancak giderek taht iddiacýlarýnýn sýðýnaðý
olan, 1828’de Ýngiliz ablukasýna mâruz ka-
lan Tanca 1844’te Fransýz donanmasý ta-
rafýndan tahrip ve iþgal edildi. Ayný yýl için-
de tahliye edilen ve güçlü Avrupa ülkeleri
arasýnda rekabet konusu olan þehir Kara
Afrikasý pazarlarýna açýlan bir kapý duru-
mundaydý. Vergi muafiyeti ve himaye hak-
ký baþta olmak üzere yabancýlara geniþ
imtiyazlar verildi. Mülk almalarýna, bina
yapmalarýna ve okul açmalarýna müsaade
edildi.

1912’de anlaþmayla özel bir statü veri-
len Tanca, 1923’te büyük devletlerin tem-
sil edildiði bir meclis tarafýndan yönetilen
ülkelerarasý bir bölge haline getirildi. II.
Dünya Savaþý sýrasýnda Ýspanya denetimi-
ne geçen þehir 1945’te tekrar ülkelerara-
sý bölge ilân edildi. 1956’da Fas’ýn baðým-
sýzlýðýný kazanmasýnýn ardýndan Fas’a bað-
landý. 1962’den itibaren kralýn yazlýk ika-
metgâhý olarak kullanýlan Tanca günümüz-
de ülkenin önemli ticarî, sýnaî ve ilmî mer-
kezlerinden biridir. Ýki üniversite (Ameri-
kan Üniversitesi, Kuzey Afrika Üniversite-
si) bulunan Tanca’da dokumacýlýk ve ba-
lýkçýlýk geliþmiþtir. Ayný zamanda bir tu-
rizm þehridir; uzunluðu 2 kilometreyi bu-
lan surlarýnýn içindeki eski kesimleri gör-
meye gelen turistler için önemli bir mer-
kezdir. 2004’te 629.800 olan nüfusu 2009
itibariyle 700.000’i aþmýþ bulunmaktadýr.
Þehirde yetiþen ve Tancî (günümüzde Tan-
câvî) nisbesini taþýyan meþhur kimselerin
baþýnda eski þehrin ortasýnda kabri bulu-
nan ünlü seyyah Ýbn Battûta gelmektedir.
1996-1997 Ýbn Battûta yýlý ilân edilmiþ,
Ýbn Battûta adýna bir müze kurulmuþtur
(DÝA, XIX, 363). 1953-1974 yýllarý arasýnda
ülkemizin bazý üniversitelerinde Ýslâmî ilim-
ler alanýnda dersler veren ve çok sayýda
akademisyenin yetiþmesine yardýmcý olan
Muhammed Tancî de Tanca asýllýdýr.
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