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TENSÎK

Tenûh’un nesebinin Tenûh b. Mâlik b.
Fehm b. Teymüllât b. Esed b. Vebere b.
Sa‘lebe b. Hulvân b. Ýlhâf (Hâfî) b. Kudâa b.
Mâlik gibi tek bir kabileden geldiðini söy-
leyenler de vardýr (Mes‘ûdî, II, 106). Ýbn
Hazm’ýn Arap kabilelerinin kökeniyle ilgili,
“Bütün Arap kabileleri tek bir ataya bað-
lanýr, sadece Tenûh, Utuk ve Gassân hariç
... Tenûh üç kýsýmdan oluþur: Fehm; Ku-
dâa, Aclân, Teymüllât ve diðerlerinin kol-
larýndan oluþan Nizâr; Kinde, Lahm, Cü-
zâm ve Abdülkays gibi pek çok Arap ka-
bilesi mensuplarýndan meydana gelen Ah-
lâf” þeklindeki ifadeleri (Cemhere, s. 453,
461) Tenûh’un menþe ve terkibi konusun-
da rivayetlerdeki farklýlýk ve karýþýklýðýn se-
bebini açýklamaktadýr. Ýslâm tarihçileri ve
coðrafyacýlarý farklý dönemlerde Tenûh’u
Hîre, Hadr, Hama, Lazkiye ve Humus gibi
bölgelerin sakinleri olarak zikreder (Bek-
rî, II, 578; III, 847, 1049; Yâkut, II, 80, 135,
206, 330 vd.).

Zamanla Irak’a doðru ilerleyip Fýrat’ýn
batýsýnda, Hîre ve Enbâr civarýnda yerle-
þen Tenûh’un bu dönemde Hîre þehrinin
kurucusu Mâlik b. Fehm el-Ezdî (et-Tenû-
hî), kardeþi Amr b. Fehm el-Ezdî ve Cezî-
me el-Ebraþ el-Ezdî gibi (Taberî, I, 612-
613) üç meþhur hükümdarýndan bahse-
dilmektedir. Tenûhîler’in yaþadýðý bölgeler,
Cezîme’nin Tedmür Kraliçesi Zeyneb (Zeb-
bâ, Zenobia) tarafýndan öldürülmesinden
sonra kýz kardeþinin oðlu Amr b. Adî dola-
yýsýyla Lahmîler’in hâkimiyetine geçti. Otur-
duklarý bölge sebebile “sýnýr Araplarý” (Ara-
bü’d-dâhiye) diye adlandýrýlan Tenûhîler, III-
VII. (IX-XIII.) yüzyýllar arasýnda komþu Bi-
zans ve Sâsânî imparatorluklarý ile oldu-
ðu gibi Lahmî ve Gassânî krallýklarý ile ya-
kýn iliþki içinde oldu, özellikle Bizans ve Sâ-
sânîler arasýnda tampon vazifesi gördü.
Sâsânîler’in ilk hükümdarý I. Erdeþîr, Irak’ý
ele geçirince onun idaresinde kalmak is-
temeyen Tenûhîler’in Kudâa kökenlileri Su-
riye’ye göç ederek oradaki Kudâalýlar’la
birleþti. Ancak bir kýsmý Hîre’de kalýp Sâ-
sânîler’le ve Lahmîler’le iliþkilerini devam
ettirdi. Nitekim Sâsânî hükümdarýnýn Su-
riye’ye gönderilmek üzere Lahmî Kralý Nu‘-
mân’a verdiði iki süvari birliðinden Devser
adlý zümre Tenûh’tan oluþuyordu (a.g.e.,
II, 67; Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî, II, 138).

Bizans’ýn nüfuzundaki Suriye bölgesine
yerleþen diðer birçok Arap kabilesi gibi
Tenûhîler de zamanla Hýristiyanlýðý benim-
sedi. Lahmî Kralý Münzir döneminde Hî-
re’de Deyrhanne Manastýrý’ný yaptýran Te-
nûh’un Sâtý‘ kolu gibi Irak’taki Tenûhîler
arasýnda da bu din yayýldý (Bekrî, II, 578;
Yâkut, II, 507). Nu‘mân b. Amr b. Mâlik,

Amr b. Nu‘mân ve Havârî b. Nu‘mân adlý
üç hükümdarýyla IV. (X.) yüzyýlda Bizans’ýn
en yakýn müttefikleri arasýnda yer alan Te-
nûhîler, daha sonraki asýrlarda bu rolleri-
ni sýrasýyla Selîhîler’e ve Gassânîler’e kap-
týrdýysa da müslümanlarýn Suriye ve Irak
fetihleri dönemine kadar Bizans’ýn hýris-
tiyan müttefiki olarak kaldý (Mes‘ûdî, II,
106-107; Shahýd, Bizantium and the Arabs,
s. 366-372, 427-432, 455; Avcý, s. 24). Nite-
kim Mûte Savaþý’na Ebû Sebere el-Gas-
sânî kumandasýndaki Bizans ordusunda
Behrâ kabilesiyle birlikte katýldýklarý gibi
Hz. Peygamber’in Tebük Gazvesi sýrasýn-
da kabul ettiði Herakleios’un elçisi de Te-
nûhîler’e mensuptu (Müsned, III, 441; Ýbn
Asâkir, V, 15).

Fetihler döneminde Tenûhîler, Bizans’ýn
müttefiki olarak Ýslâm ordularýna karþý sa-
vaþan kabileler arasýnda yer aldý. Tenûhî-
ler, Dûmetülcendel’de (12/633) Behrâ, Kelb,
Gassân ve Dacâimler’le; Hâlid b. Saîd’in Su-
riye seferi sýrasýnda (13/634) Teymâ yakýn-
larýndaki Zîzâ’da Behrâ, Kelb, Selîh, Lahm,
Cüzâm ve Gassânîler’le birleþtilerse de mu-
kavemet göstermeden daðýldýlar ve Ýslâm’ý
kabul ederek Hâlid’e katýldýlar (Taberî, III,
378, 388-389). Yermük’te (15/636) Gassâ-
nîler’le beraber Ýslâm ordularýyla savaþan
Tenûhîler, Humus’un fethinde (16/637) Ebû
Ubeyde b. Cerrâh’ýn ve Hâlid b. Velîd’in
ordularýna karþý Rebîalýlar ve Bizans or-
dusuyla birleþmek istediler, ancak daha
sonra daðýldýlar. Tenûhîler, 17 (638) yýlýn-
da Suriye’yi geri alma teþebbüsünde bu-
lunan Herakleios’a katýlmayý düþündülerse
de Hz. Ömer’in bir ordu göndermesi üze-
rine savaþtan vazgeçtiler. Aðýr bir hezi-
mete uðrayan Bizans ordusuna katýlarak
Gassân ve Ýyâd kabileleriyle beraber He-
rakleios’un yanýnda yer almaya çalýþan Te-
nûhîler ise Antakya yakýnlarýndaki Bagrâs
geçidinde Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ýn gön-
derdiði Meysere b. Mesrûk tarafýndan ye-
nilgiye uðratýldýlar (Belâzürî, s. 235; Yâkut,
II, 80).

Ýslâmiyet’in ilk dönemlerinde kendileriy-
le cizye antlaþmasý yapýlan hýristiyan Arap-
lar arasýnda Tenûhîler de vardý. Hz. Ebû
Bekir devrinde Hîre’yi fetheden (12/633)
Hâlid b. Velîd oradaki Temîm, Tay ve Gas-
sânîler’le birlikte Tenûhîler’den de cizye
alýp halifeye gönderdi (Ebû Ubeyd Kasým
b. Sellâm, s. 101). Yermük Savaþý’nýn ar-
dýndan Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ýn Kýnnes-
rîn, Halep ve civarýný ele geçirmesi üzeri-
ne bölgedeki Tenûhîler’in bir kýsmý Ýslâ-
miyet’i kabul etti, Selîh gibi Hýristiyanlýk’-
ta kalanlar ise cizyeye baðlandý (16/637).
Genellikle Emevî taraftarý diðer hýristiyan
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Câhiliye devrinde
müþterek þecereyi benimseyen
müttefik bazý Arap kabilelerinin

ortak adý.˜ ™

Tenûh kabileler birliðinin menþei, Ara-
bistan’ýn güneyindeki Tihâme bölgesinden
doðusundaki Bahreyn’e göç eden ve za-
manla diðer bölgelere yayýlan Arap kabi-
lelerine dayanmaktadýr. AÅbâru TenûÅ
ve ensâbühâ adlý eserin müellifi Hiþâm
b. Muhammed el-Kelbî’den naklen Tabe-
rî’nin aktardýðý rivayete göre Arap kabile-
lerinin güneyden kuzeye göçü sýrasýnda
Cehîme’nin iki önemli kolu Ezd ve Nimâre
yanýnda Kudâa’dan Fehm b. Teymüllât’ýn
iki alt kolu Mâlik ve Amr; Haykâr, Gatafân,
Zühr b. Hâris ve Subh b. Subeyh gibi kü-
çük kabileler Bahreyn’de bir araya gele-
rek yerleþmeye karar vermiþ, kendilerini
“tenûh” (karar kýlma, yerleþme) diye adlan-
dýrmýþ ve bu adla büyük bir kabile olduk-
larý izlenimini verip diðer kabilelere karþý
yardýmlaþma ittifaký (hilf) kurmuþlardýr.
Ýttifakýn üye kabilesi Teymüllât’tan Mâlik
b. Züheyr’in, kýz kardeþi Lemîs’i Cezîme b.
Mâlik (Cezîme el-Ebraþ) el-Ezdî ile evlendir-
mesi sonucu Cezîme’nin liderliðindeki Ezd
kabilesiyle birlikte Fehm kabilesinin Mâlik
ve Amr kollarý Tenûh’un müttefiki olmuþ,
böylece Tenûh adý farklý kollara mensup
Arap kabileleri için müþterek bir nesep
olarak kullanýlmaya baþlanmýþtýr (Taberî,
I, 609-610). Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî, Kudâa
kabilesinin yayýlmasý sýrasýnda Teymüllât
b. Esed b. Vebere, Benî Rufeyde ve Eþ‘a-
rîler’den bir grubun Bahreyn’e göçünden
bahseder ve ikamet yeri seçmek amacýy-
la kendisine baþvurulan Zerka bint Züheyr
adlý kâhinenin kehaneti ve karganýn iþa-
reti gibi masalýmsý karýþýk rivayetlere yer
verir (el-E³ånî, XIII, 86-91).
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da kaldýlar (Hitti, s. 486, 545, 678, 685; Ro-
nart, s. 518-519). Günümüzde Beyrut’un
Þâriuttenûhiyyîn semtinde oturan Tenû-
hîler bölgenin diðer Dürzî nüfusu gibi Sey-
yid Cemâleddin Abdullah et-Tenûhî’nin (ö.
884/1479) Abeyh’teki mezarýný hac ama-
cýyla ziyaret etmektedir. Ünlü âmâ filozof
ve þair Ebü’l-Alâ el-Maarrî, Kadî Ali b. Mu-
hammed et-Tenûhî, edip, þair ve kadý Ebû
Ali et-Tenûhî ve Ali b. Muhassin et-Tenûhî
bu kabile grubuna mensup önemli þahsi-
yetlerdendir.
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Ebü’l-Kåsým el-Kådî Alî b. Muhammed
b. Ebi’l-Fehm Dâvûd b. Ýbrâhîm

et-Tenûhî el-Kebîr el-Antâkî
(ö. 342/953)

Kadý, edip ve þair.
˜ ™

278 (892) yýlýnda Antakya’da doðdu. Ede-
biyatçýlýðýyla tanýnan oðlu Ebû Ali Muhas-
sin ve torunu Ali b. Muhassin’den ayýrt edil-
mesi için Tenûhî el-Kebîr olarak da anýlýr.
Eðitimine Antakya’da baþladý; Kur’ân-ý Ke-
rîm’i ve çok sayýda þiiri ezberledi, bu sýrada
yirmiye yakýn þiir yazdý. 306’da (918) Bað-
dat’a gidip Ebü’l-Hasan el-Kerhî gibi dö-
nemin önemli âlimlerinden ders aldý ve
Hanefî fýkhýnda uzmanlaþtý. Baðdat’ta Ha-

san b. Ahmed el-Kirmânî, Ahmed b. Ha-
bîb el-Halebî, Muhammed b. Hýsn el-Âlû-
sî gibi âlimlerden hadis dinledi; bu sýrada
yirmi binden fazla hadis ezberlediði söy-
lenir (Süyûtî, II, 187). Tenûhî fýkýh, kelâm,
mantýk, hendese, ilm-i hey’et, ilm-i nücûm,
dil ve edebiyat alanlarýnda söz sahibi ol-
du. Nahiv sahasýnda derinleþmiþ olduðu
yönündeki görüþün “ilm-i nücûm” terkibi-
nin bazý kaynaklarda yanlýþlýkla “ilm-i na-
hiv” þeklinde yazýlmasý veya yanlýþ okun-
masýndan kaynaklandýðý sanýlmaktadýr (Dî-
vânü’l-ÆåŠî, neþredenin giriþi, s. 39). Bas-
ra, Ahvaz, Hûzistan ve Tüster gibi yerler-
de kadýlýk yapan Tenûhî bir ara görevin-
den alýndýysa da kendisi için methiye yaz-
dýðý Seyfüddevle’den ricada bulunmasý üze-
rine tekrar kadýlýða getirildi. Cündiþâpûr,
Humus gibi þehirlerdeki kadýlýklarýndan
sonra Basra’da vefat etti. Tenûhî’nin et-
kili bir þahsiyet olmasýnda bilhassa fýkýh ve
hadis alanýndaki derin bilgisinin yaný sýra
þairliðinin ve önemli bölgelerde kadýlýk yap-
masýnýn da büyük payý vardýr. Özellikle
kendisini “Reyhânetü’n-nüdemâ” sýfatýyla
anarak öven Büveyhî Veziri Mühellebî ta-
rafýndan himaye görmüþ, döneminin âlim
ve edebiyatçýlarý arasýnda vezire en yakýn
kiþi olmuþtur. Tenûhî pek çok þiir ve kasi-
de yazmýþ, teþbih sanatý konusundaki ma-
haretiyle temayüz etmiþtir. Döneminde ya-
þayan þairlerin aksine þiirlerindeki pasto-
ral tasvirleri medihte bir vasýta þeklinde
kullanmak yerine ana tema olarak daha
çok tabiat tasvirini öne çýkarmýþtýr.

Eserleri. Kaynaklarda Tenûhî’ye ait pek
çok eser zikredilmekteyse de bunlar gü-
nümüze ulaþmamýþtýr. Ýbn Taðrîberdî’nin
ona nisbet ettiði el-Ferec ba£de’þ-þidde
kendisine deðil oðlu Ebû Ali et-Tenûhî’ye
aittir. 1. Dîvân. Kaynaklarda ona izâfe edi-
len divan bugün mevcut olmayýp bu dö-
nemdeki bazý þiirleri çeþitli kaynaklara par-
çalar halinde intikal etmiþtir. Hilâl Nâcî söz
konusu þiirleri bir araya getirmiþ, hayatý
ve eserleri hakkýnda bilgi verdiði bir giriþ-
le birlikte “Dîvânü’l-Kadî et-Tenûpî el-Kebîr”
adlý makalesinde yayýmlamýþtýr (bk. bibl.).
Daha sonra Nûrî Hammûdî el-Kaysî ile bir-
likte tesbit ettikleri þiirleri el-Müstedrek
£alâ ½unnâ£i’d-devâvîn adlý çalýþmalarý
içinde “el-Müstedrek .alâ Dîvâni’t-Tenû-
pî” baþlýðýyla neþretmiþlerdir (Beyrut 1994,
s. 307-312). Bundan baþka Yemen’i ve Te-
nûh’u öven 600 beyitlik bir kasidesinin bu-
lunduðu ifade edilmekteyse de (Ömer Fer-
ruh, II, 448) bu kasidenin Di‘bil el-Huzâî’-
ye ait olmasý ihtimaline dikkat çekilmek-
tedir. Tenûhî’nin ezberlediði belirtilen bu

Arap kabileleri gibi Tenûhîler Sýffîn’de (37/
657) Muâviye b. Ebû Süfyân ve Mercirâ-
hit’te (64/684) Kelbîler’le beraber I. Mer-
vân’ýn safýnda yer aldýlar; Emevî yöneti-
minin önemli askerî unsurunu teþkil eden
cündün Kýnnesrîn ve Halep kolunu oluþ-
turdular. Evs, Hazrec, Ezd, Teym, Kinde
ve Kinâne kabileleriyle birlikte Tenûhîler
de Emevîler’in Ýfrîkýye valisi Ukbe b. Nâfi‘
tarafýndan 50 (670) yýlýnda ordugâh þeh-
ri olarak kurulan Kayrevan’a yerleþtirildi.
Emevîler döneminde kabileler arasýndaki
tartýþmalara katýlmamakla birlikte Tenû-
hîler, gücünü Kuzey Arabistan menþeli ka-
bilelerden alarak hilâfete gelen son Emevî
hükümdarý II. Mervân’ýn Kayslýlar’dan mü-
teþekkil ordusuyla Kýnnesrîn ve Hunâsýra
bölgesinden geçiþi sýrasýnda ona saldýr-
dýlar ve son askerî kuvvetlerini daðýttýlar
(127/745). Abbâsîler’in iktidara geçmesi
Suriye’de iskân edilmiþ pek çok Arap ka-
bilesi gibi Tenûhîler için de düþüþü tem-
sil etti. Ya‘kubî’nin aktardýðý rivayete gö-
re Abbâsî Halifesi Mehdî-Billâh’ýn Suriye
seferi sýrasýnda (165/781-82) Kýnnesrîn ve-
ya Halep civarýnda yaklaþýk 5000 süvari-
den oluþan Tenûhîler kendisini hediyeler
ve süslü elbiselerle karþýladýlar; fakat on-
larýn hýristiyan olduðunu öðrenen halife
kendilerini Ýslâm’ý kabul etmeye zorladý
(Ya‘kubî, II, 398-399; krþ. Ýbnü’l-Adîm, I,
46; Ýbnü’l-Ýbrî, s. 12). Abbâsîler’in merkezî
yönetiminin zayýfladýðý dönemlerde bölge-
lerde vuku bulan isyanlardan biri de Yû-
suf b. Ýbrâhim et-Tenûhî liderliðinde Te-
nûhîler’in Kýnnesrîn’de çýkardýðý isyandýr
(249/863); Abbâsî kumandaný Ebü’s-Sâc bu
isyaný bastýrdý (Ya‘kubî, II, 497).

Gerek Beyrut, Sayda ve Trablus gibi Ak-
deniz þehirlerine yapýlan Bizans saldýrýlarý-
ný, gerekse hilâfet merkezinin Suriye’den
Irak’a nakledilmesinin ardýndan merkezî
idarenin zayýflamasýyla ortaya çýkan iç is-
yanlarý önlemek amacýyla Abbâsîler tara-
fýndan bölgeye yerleþtirilen Arap kabilele-
ri arasýnda Tenûhîler de vardý. Bunlar, böl-
genin IX. yüzyýlýn sonlarýnda Tolunoðulla-
rý’nýn hâkimiyetine geçmesiyle yayýlma im-
kâný bulan Ýsmâilî-Karmatî hareketine ka-
týldýlar. V. (XI.) yüzyýlýn baþlarýnda Dürzîli-
ðin kurucusu Hamza b. Ali’nin daveti üze-
rine Dürzîliðe giren Lübnanlý Tenûhîler bu
mezhebin dört önemli grubundan birini
oluþturdu. Daha sonraki dönemlerde böl-
gede Haçlýlar’a, Frenkler’e ve Moðollar’a
karþý yapýlan savaþlara katýldýlar. Memlük-
ler adýna bölgeyi yöneten Tenûhîler (Buh-
turlar), 1516’da bölgenin Osmanlý hâkimi-
yetine geçmesiyle bu görevi Osmanlýlar
adýna Ma‘noðullarý’na devretmek zorun-
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