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Portekiz' de 
eski bir İslam şehri. 

Bugün Beja adını taşıyan ve Portekiz'in 
aşağı Alentejo bölgesinde, Lizbon'un gü
neydoğusunda bulunan Bace şehrinin 

tarihi çok eskilere gitmektedir. Romalı
lar devrindeki adı Pax Julia olup İslam 
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fethinden sonra bu isim müslümanlar 
tarafından Bace şekline çevrilmişti r. 

Bace fethedildikten sonra Endülüs'ün 
askeri merkezlerinden biri haline ge
tirildi ve Tarık b. Ziyad buraya Mısır

lı askerleri yerleştirdi. Endülüs Emevi 
Hükümdan 1. Abdurrahman zamanında 
Ala b. Mugıs. Abbası Halifesi Mansür'la 
iş birliği yaparak Bace'de bir ayaklan
ma başlattıysa da Karmüne'de (Carmo
na) Abdurrahman'a yeniterek öldürüldü 
(146 / 763) ve Bace'ye de Filistinli asker
ler yerleştirildi. Tarihi boyunca birçok 
karışıklığa sahne olan Bace 844'te de
nizden gelen Vikingler'in hücumuna uğ 

radı. Daha sonra mahallf liderler mer
kezi yönetime karşı koymaya başladılar 
ve bölgenin önemli ailelerinden Tayfü
rfler bir süre burada hükümran oldular. 
Şehir 1 040'ta İşbfliye ' de (Sevi lla) hüküm 
süren Abbadfler'in eline geçti. 1161 ·de 
Portekizli ler tarafından zaptedilen Ba
ce'ye ardından Muvahhidler hakim ol
duysa da (ı 172) kısa bir süre sonra şe
hir tekrar ve son defa Portekizliler'in 
eline geçti. 

Bace bugün Portekiz'in en geniş idari 
biriminin merkezi olup nüfusu 19.643'
tür (1981) Bace'deki tarihi yapı lar ara
sında yer alan kalenin sağ tarafı ile ku
zeydeki Porta Maura kapısının ve buna 
bitişik surların Endülüs döneminden kal
dığı sanılmaktadır. Şehir müzesinde de 
İslami döneme ait bazı eserler bulun
maktadır. Abbadfler ' in son hükümdan 
Mu'temid b. Abbad burada doğmuş olup 
Endülüslü meşhur tarihçi İbn Sahibüssa
lat (Vl / XII yüzyıl) ile büyük hadis ve fıkıh 
alimi Ebü'I -Velid el-Bad (ö 474 / 1081) 
Bace asıll ıdırl ar. 
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Tunus'ta bir şehir. 
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Tunus şehrinin 1 00 km. kadar batısın 

da ve burayı Cezayir'e bağlayan yol üze
rinde bulunmaktadır. Geniş ve verimli 
bir araziye sahip olan çevresinde fazla 
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buğday yetiştiğinden Bacelkamh adıyla 
tanınmış ve Endülüs 'teki Bace (bugün 
Beja). Mısır'daki Bacelfeyyüm ve yine Tu
nus'taki Bacezzeyt ile Bacelkadime'den 
ayrılmıştır. Zirai önemi dolayısıyla ta
rih boyunca daima dikkati çeken bir yer 
olmuştur. Kartaca şehri Vaga'nın bu
lunduğu yerde kurulan Bace, VI. yüzyı l 

da Bizans imparatoru Justinianos ta
rafından yeniden imar edildi. VII. yüz
yılda önce Emevfler'in İfrikıyye valisi 
Züheyr b. Kays ei-Belevi ve sonra Has
san b. Nu'man tarafından fethedildi ve 
Emevi ordusu için önemli stratejik bir 
merkez oldu. Bace ·nin eski surlarına 

dikkat çeken Ya'kubi, Abbasi ordusun
dan burada kal anların ve Arap olmayan 
diğer milletlerden bazı grupların bölge
de yerleştiklerini belirterek kendi dev
rinde Bace'nin büyük bir şehir o lduğu

nu anlatır. 

Ağiebiier zamanında (800-909) şehir 

Tunus'un kuzeybatısında önemli bir mer
kez haline geldi. Daha sonra Fatımfler' in 

idaresi altına girdi ve 946'da Ebü Yezid 
Mahled b. Keydad en -Nükkeri kuman
dasındaki Serberi ordularının hücumu
na uğrayarak yağmalandı: ancak zirai 
üretimi sayesinde kısa zamanda geliş

mesini tamamladı. Xl. yüzyılda coğrafya
cı Bekri, Bace'nin ziraata uygun verimli 
bir araziye sahip olduğunu. iktisadi ha
reketliliğini, hanlarının çokluğunu anlat
maktadır. O dönemde buradan Afrika'
nın diğer taraflarına çok miktarda zirai 
mahsül ihraç edilirdi. Xl. yüzyılda Hila
liler'den bir grubun idaresine giren Sa
ce. daha sonra sırasıyla Hammadfler ve 
Hafsfler tarafından ele geçirildi. Afrika
lı Leon (Hasan ei-Vezzan). XVI. yüzyılın 

başlarında Bace halkının sade bir hayat 
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