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TENCÎM

rýn ardýndan Endülüs’ten yeni gruplar gel-
meye baþladý. Þehrin kýsa sürede geliþ-
mesi ve önemli bir ticaret merkezi duru-
muna gelmesi komþu vilâyetlerden göçü
teþvik etti. Bu yeni þehre Fenikeliler’den
kalma þehirden ayýrmak için Tenesülhadî-
se ve deniz cihetinde kalan tarihî Tenes’e
Tenesülkadîme denildi (el-Mesâlik, II, 726).
Þehir surlarla çevrildi, içinde müstahkem
bir kale ve ulucami inþa edildi. Gözetleme
burçlarýna sahip surlarýn beþ kapýsý bulu-
nuyordu. Þehirde çok sayýda çarþý ve ha-
mam yapýldý. Bekrî þehri kuran Endülüs-
lü denizcilerden bazýlarýnýn ismini vermek-
tedir. Hz. Ali neslinden geldiklerini iddia
eden denizciler, kendilerini Endülüs’ten bu-
raya getiren ve þehrin kurucusu sayýlan Ýb-
râhim b. Muhammed’in Hz. Ali’ye ulaþan
soy kütüðünü þöyle naklederler: Ýbrâhim
b. Muhammed b. Süleyman b. Abdullah b.
Hasan b. Ali b. Ebû Tâlib.

Tenes’in güvenli bir liman þehri olmasý
deniz ticareti bakýmýndan önemini arttýr-
dý. Ayrýca iç bölgelerdeki verimli araziler-
de çeþitli hububat ve meyvelerin yetiþti-
rilmesi þehirde ticaret hayatýnýn canlan-
masýna yardýmcý oldu. Tenes’i surla çevrili
çok müstahkem bir þehir olarak niteleyen
Þerîf el-Ýdrîsî, Tenes yöresinde yetiþtirilen
meyvelerin civardaki yerleþim birimlerine
ihraç edildiðini kaydeder (Øýfatü’l-Ma³rib,
s. 92). Fakat hava þartlarýna uyum saðla-
yamamalarý, ayrýca bazý salgýn hastalýkla-
rýn ortaya çýkmasý yüzünden Endülüslüler’-
den bir kýsmýnýn geriye döndüðünden, ba-
zýlarýnýn civardaki Bicâye gibi þehirlere göç
ettiðinden bahsedilmektedir. Kaynaklar-
da buna karþýlýk Tenes’e önemli bir Berbe-
rî göçünün olduðu ve þehre 400 Berberî
ailesinin geldiði belirtilmektedir. Bu göç-
ler sýrasýnda þehrin iskân politikasýnda ba-
zý deðiþikliklerin meydana geldiði anlaþýl-
maktadýr. Nitekim yeni gelen Berberîler’in

Sûkuibrâhim denilen mahalleden yeni yer-
lerine nakledildiklerine dair bilgilere rast-
lanmaktadýr.

815 yýlýnda Ýdrîsîler’in hâkimiyetine ge-
çen Tenes önce Ýdrîsîler’le Fâtýmîler arasýn-
daki mücadeleye sahne oldu. Ardýndan En-
dülüs Emevîleri’nin, daha sonra Hammâ-
dîler’in eline geçti. 493’ten (1100) itibaren
Murâbýtlar’ýn, onlarýn yýkýlýþýnýn ardýndan
Muvahhidler’in hâkimiyetinde kaldý. 688’-
de (1289) Abdülvâdîler’in (Zeyyânîler) ege-
menliðine girdi. 1450’li yýllarda siyasî bir-
liðini kaybeden bölgede birbirleriyle müca-
dele eden pek çok mahallî emirlik ortaya
çýktý. Tenes þehri 1517’de Oruç Reis tara-
fýndan Osmanlý Devleti hâkimiyetine alýn-
dý. Bir süre sonra Barbaros Hayreddin Pa-
þa Tenes’e gelerek bir garnizon kurdu ve
baþýna bir kaid tayin edip buradaki Türk
hâkimiyetini saðlamlaþtýrdý. XVI ve XVII.
yüzyýllarda Akdeniz’in önemli bir ticaret
limaný olarak tanýnan Tenes XVIII. yüzyýl-
dan sonra bu önemini yitirmeye baþladý.
Bunun baþlýca sebebi Osmanlý hâkimiyeti-
ne karþý baþlatýlan mahallî isyanlardý. Ýstik-
rarýn kaybolmasý ve þehrin iç isyanlar sý-
rasýnda tahrip edilmesi de þehrin önemini
kaybetmesinin âmillerindendir.

Tenes 1843 yýlýnda Fransa tarafýndan
iþgal edildi. Fransýz kumandaný Bugeaud
ilk yerleþim merkezi olan eski Tenes’in ye-
rinde yeni bir inþaat baþlattý. Þehri tah-
kim etmek için sivil binalarýn yaný sýra as-
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Kur’ân-ý Kerîm’in Hz. Peygamber’e
parça parça indirilmesini

ifade eden terim
(bk. NÜZÛL).
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Cezayir’de tarihî bir þehir.
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Akdeniz sahilinde Cezayir þehrinin 204
km. batýsýnda, denize doðru uzanan Te-
nes burnunun doðu rüzgârlarýna karþý ko-
ruduðu bir koyun kenarýnda kurulmuþtur.
Bölgedeki ilk yerleþim merkezi Fenikeli-
ler’e ait Cartennae þehridir. Roma döne-
minde bir Roma kolonisi haline gelen þe-
hir daha sonra Vandallar’ýn eline geçti. Böl-
ge Emevîler zamanýnda müslümanlar ta-
rafýndan fethedildi. Ýslâm hâkimiyeti dö-
neminde Cartennae þehrinin yakýnýnda Ak-
deniz sahiline 2 km. kadar uzaklýkta Te-
nes þehrinin temelleri atýldý. Bu þehrin,
262 (875-76) yýlýnda Endülüs’teki Ýlbîre (El-
vira) ve Tüdmîr’den (Teodomiro) gelen
müslüman denizciler tarafýndan kuruldu-
ðu kaydedilmektedir. Ebû Ubeyd el-Bek-
rî, ticaret maksadýyla buraya gelen Endü-
lüslü denizcilerin kýþ aylarýnda hava mu-
halefeti yüzünden denize açýlamadýklarý
için kýþý sahildeki limanda geçirdiklerini,
bölge halký olan Berberîler’in teklifiyle ka-
lenin bulunduðu mevkide sahile yakýn bir
noktada yeni bir þehir kurduklarýný, bura-
da evler, çarþýlar yaptýklarýný söyler. Onla-
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sonra fazladan mal verip baþarýyý ödüllen-
dirmesini ifade eder. Bu kapsamda veri-
len mala nefel (çoðulu enfâl) denir. Nefel
kelimesi taþýnýr taþýnmaz, canlý cansýz bü-
tün savaþ ganimetlerini belirten genel bir
anlam taþýr. Kur’ân-ý Kerîm’de de bir âyet-
te (el-Enfâl 8/1) iki defa bu çerçevede kul-
lanýlmýþ ve ganimetle ilgili hükümleri içe-
ren sekizinci sûreye Enfâl adý verilmiþtir.
Fakat Hz. Peygamber’in konuyla ilgili ba-
zý uygulamalarýnýn anlatýldýðý rivayetlerde
kendisinin, bir askerî birliði savaþa gönde-
rirken humus ayrýldýktan sonra ganime-
tin geriye kalanýnýn dörtte birini tenfîl (ne-
fel olarak vereceðini vaad) ettiði, sefer dönü-
þünde tenfîlde bulunacak olursa yine hu-
musu düþüldükten sonra kalanýn üçte bi-
rini nefel olarak verdiði belirtilir (Ebû Dâ-
vûd, “Cihâd”, 146; Tirmizî, “Siyer”, 12; Ýbn
Mâce, “Cihâd”, 35; Dârimî, “Siyer”, 41-43).
Ýslâm hukukçularý da ictihadlarýna daya-
nak olan bu tür hadislerden hareketle ten-
fîl veya nefeli ganimetin özel bir bölümü
karþýlýðýnda kullanmýþlardýr (Serahsî, II,
593-594).

Olaðan paylar dýþýnda ganimetten veri-
len ilâve mal olmalarý ve orduyu savaþa
teþvik amacýnda birleþmeleri yönüyle ne-
fel ile “seleb” arasýnda benzerlik bulun-
maktadýr. Bundan dolayý selebin nefele da-
hil olduðu ve, “Bir düþman askerini öldü-
ren onun selebine sahip olur” hadisiyle be-
lirlenen hükmün de (Buhârî, “Pumus”, 18;
Müslim, “Cihâd”, 41) bir tür tenfîl sayýldý-
ðý yorumlarý yapýlmýþtýr (el-Muva¹¹aß, “Ci-
hâd”, 19; Ýbn Mâce, “Cihâd”, 29; Ebû Yû-
suf, s, 45-47; Ebû Ubeyd, s. 425-426; Ta-
berî, IX, 169-170; Ýbn Abdülber, s. 215; Se-
rahsî, II, 594). Fakat seleb, “savaþta öldü-
rülen düþman askerinin üzerinde bulunan
þahsî eþyasý ve bineði” anlamýnda özel bir
ganimet türünü ifade etmekte; zamaný,
miktarý, iþlemleri ve hak sahiplerinin özel-
likleri açýsýndan nefelden ayrýlmaktadýr (bk.
SELEB). Nefel ile “radh” arasýnda da fark
vardýr (krþ. Taberî, IX, 171). Sözlükte “az
miktarda baðýþta bulunma ve bu nitelik-
teki mal” anlamýna gelen radh terim ola-
rak “savaþta hizmeti geçen, fakat savaþ-
maya ehil sayýlmadýklarý için ganimette hak
sahibi olamayan kadýn, çocuk, köle ve gay-
ri müslim gibi kimselere hizmetleri karþý-
lýðýnda verilen bir miktar mal” demektir.

Amr b. Þuayb’ýn rivayeti doðrultusunda
(Ýbn Mâce, “Cihâd”, 35; baþka rivayetler
için bk. Ebû Ubeyd, s. 450-451) Hz. Pey-
gamber’den sonra tenfîl uygulamasýna gi-
dilemeyeceðini ileri süren küçük bir azýn-
lýða karþýlýk fakihlerin çoðunluðu ödül va-
adinin Resûl-i Ekrem’den sonra da geçer-

li olduðunu kabul etmiþtir. Ancak tenfîlin
hangi durumlarda ve savaþýn hangi aþa-
masýnda yapýlabileceði konusunda görüþ
ayrýlýklarý ortaya çýkmýþtýr. Hanefî, Þâfiî ve
Mâlikîler düþmanýn daha kuvvetli olmasý,
harekât sýrasýnda özel birliklerin kullanýl-
masýna ihtiyaç duyulmasý, stratejik yerle-
rin ele geçirilmesi veya mutlaka korunma-
sý gibi zorunluluklarýn bulunmasý halinde
tenfîl yapýlabileceðini söylemiþlerdir. Bu-
na karþýlýk Evzâî, Süfyân es-Sevrî, Ca‘ferî-
ler, Zeydîler, Hanbelîler ve Zâhirîler savaþ
ortamýnda iken orduyu teþvik ilkesinin her
zaman geçerli olmasýndan (el-Enfâl 8/65)
hareketle tenfîlin her durumda yapýlabile-
ceði görüþünü benimsemiþlerdir.

Savaþýn hangi aþamasýnda tenfîlin câiz
olacaðý konusunda ise üç ictihad mevcut-
tur. Ulemânýn çoðunluðuna göre tenfîl sa-
vaþýn her aþamasýnda yapýlabilir. Savaþ baþ-
lamadan önce bazý eylemlerin açýkça belir-
lenip bunlarý yerine getirenlere fazladan
ganimet hissesi verileceðini vaad etme
þeklindeki uygulamayý mekruh sayan Mâ-
likîler’e göre tenfîl ancak savaþýn ardýndan
söz konusu olabilir. Bu yaklaþýmýn arka-
sýnda böyle bir vaadin askerdeki dinî duy-
gularý zayýflatacaðý, niyetini dünyalýk he-
deflere kaydýracaðý ve daha çok kazanma
hýrsýyla kendisini tehlikeye atacaðý gerek-
çeleri bulunmaktadýr (Sahnûn, II, 30, 31).
Ýbn Hazm da tenfîlin ganimetin elde edil-
mesinden sonra yapýlmasýnýn daha uygun
olacaðýný düþünmektedir (el-Mu¼allâ, V,
406). Üçüncü ictihadýn sahibi olan Ebû Ha-
nîfe ve Süfyân es-Sevrî savaþýn sonuçla-
nýp ganimetin ele geçirilmesinin ardýndan
yapýlacak tenfîli doðru bulmamýþtýr. Bu
görüþ bazý rivayetler yanýnda (meselâ bk.
Müsned, II, 184, 213; Ebû Dâvûd, “Cihâd”,
121; Nesâî, “Hibe”, 1) savaþtan sonra teþ-
vike ihtiyaç kalmadýðý, herkesin ortak gay-
retiyle kazanýlan ganimette herkesin eþit
hakký bulunduðu, askerin bir kýsmýna ay-
rýca ganimet tahsisinin diðerlerinin hak-
larýnda eksilme meydana getireceði ge-
rekçelerine dayanmaktadýr. Ebû Hanîfe,
Asr-ý saâdet’te savaþýn bitiminin ardýndan
tenfîl yapýldýðýna dair rivayetleri Resûl-i
Ekrem’in bunu ya ganimetin humus kýs-
mýndan ya kendi hissesi olan humusun
beþte birinden ya da taksime tâbi tutul-
mayan kendi özel hakkýndan (sâfi) yahut
fey gelirlerinden yapmýþ olmasýyla yorum-
lamýþtýr. Nitekim Hz. Ömer ile Ýbn Abbas
da savaþtan sonra tenfîl yapýlamayacaðý
kanaatindedir (Serahsî, II, 596-623, 792).
Mezhep imamlarýnýn bu yaklaþýmýný de-
ðerlendiren Hanefîler, savaþýn bitiminden
sonraki ödüllendirmeleri mümkün görmek-

kerî binalar yaptýrdý. Bugünkü modern Te-
nes þehri Fransýzlar’ýn kurduðu þehirdir.
Bu þehrin bulunduðu yerde tarihî Tenes’in
bazý kalýntýlarýna rastlanmaktadýr. Endü-
lüslü müslümanlar tarafýndan tesis edilen
Tenesülhadîse, Fransýzlar’a ait semtin ku-
ruluþundan itibaren önemini kaybetmekle
birlikte sakinlerinin çoðu orada kaldý. Bâ-
bülbahr burcu, Sîdî Muayze Camii de de-
nilen ve Ebû Ubeyd el-Bekrî zamanýnda (ö.
487/1094) mevcut olan Mescidü’l-câmi‘,
Mescidü Sîdî Bel-Abbas, Mescidü Lâle Azî-
ze ve kale þehirdeki en önemli tarihî eser-
lerdir. Günümüzde Cezayir’in idarî birimle-
rinden Þelif’in sýnýrlarý içinde kalan Tenes
þehri 30.000 dolayýnda bir nüfusa sahip-
tir. Tenes’te yetiþen veya buraya nisbetle
anýlan þahsiyetlerin en meþhuru, XV. yüz-
yýl edip ve tarihçilerinden olup Na¾mü’d-
dürer ve’l-£išyân fî beyâni þerefi Benî
Zeyyân adlý eseriyle tanýnan Ebû Abdul-
lah Muhammed b. Abdullah b. Abdülcelîl
et-Tenesî’dir.
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Savaþtan önce askeri teþvik etmek
ya da büyük yararlýlýk

gösterenleri savaþtan sonra
ödüllendirmek amacýyla
ganimet paylarý yanýnda

fazladan mal vermeyi ifade eden
fýkýh terimi.
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Sözlükte “fazladan mal vermek, baðýþta
bulunmak, ganimet” gibi anlamlara gelen
nefl kökünden türeyen tenfîl, fýkýh terimi
olarak yetkililerin savaþta üstün baþarý ve-
ya büyük yararlýlýklar gösterilmesini teþvik
amacýyla askere ganimetteki olaðan paya
ilâve olarak bir mal vermeyi vaad etmesi-
ni veya böyle bir vaad olmaksýzýn savaþtan

TENFÎL


