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TIRNOVA

bilhassa Sebte ve civarýndaki sahil þehir-
lerinin Ýspanyol ve Portekizliler’in eline geç-
mesinden sonra ticarî ve askerî bakým-
dan önemli rol oynadý. Müslüman tarihçi-
ler bu þehrin adýný ilk defa Ýdrîsîler’in ilk
dönemleriyle ilgili olarak anmaktadýr. Ýbn
Ebû Zer‘, II. Ýdrîs’in ölümünün (213/828)
ardýndan ülkenin oðullarý arasýnda payla-
þýlmasý sýrasýnda Kasým’a düþen Sebte, Tan-
ca gibi þehirlerin arasýnda Týtvân’ý da sayar
(el-Enîsü’l-mu¹rib, s. 51). Daha sonra Ebû
Ubeyd el-Bekrî, Masmûde’den Benî Sü-
keyn’in merkezi olan Týtvân’ý daðýn eteðin-
de bol sularý ve deðirmenleriyle ünlü müs-
tahkem bir þehir diye tanýtýr (el-Mesâlik,
II, 814).

Týtvân 338 (949) yýlýnda Endülüs Eme-
vîleri’nin hâkimiyetine girdi. Bölgeye sefer
düzenleyen Fâtýmî kumandaný Bulukkîn
b. Zîrî, Endülüs Emevî kuvvetleri karþýsýn-
da geri çekilmek zorunda kaldý (369/979).
Ardýndan þehir Murâbýtlar’ýn hâkimiyetine
geçti. Sultan Tâþfîn b. Ali’nin hýristiyan bir-
liklerinin kumandaný Ýspanyol asýllý Rever-
ter, Muvahhidler’in önünden kaçarken Týt-
vân’a sýðýndý, bu sýrada onu kabul eden þe-
hir halkýndan 800 kiþi öldürüldü (544/1150).
Týtvân, Merînîler zamanýnda müstahkem
bir þehir haline getirildi. Ebû Ya‘kub Yûsuf
b. Ya‘kub en-Nâsýr, 685’te (1286) Câmiul-
kasba denilen mevkide þehir merkezini (ka-
saba) inþa ettirdi. Sultan Ebû Sâbit Âmir,
707’de (1308) Sebte fethi hazýrlýklarý sýra-
sýnda Týtvân’da büyük bir kale yaptýrdý. Ýs-
lâm tarihçileri onun zamanýnda þehrin bü-
yük bir imara tâbi tutulduðunu ve âdeta
yeniden kurulduðunu zikreder. Kaynaklar-
da, Týtvân Limaný’nda üstlenen denizcile-
rin Kastilya gemilerinin Akdeniz’de dola-
þýmýný engellemeleri ve ülkesi için bir teh-
dit oluþturmalarý gerekçesiyle Kral III. Hen-
ri’nin 1400 yýlý civarýnda Týtvân Limaný’na
saldýrdýðý, bu sýrada þehrin tahrip edildi-
ði, büyük bir katliamýn ardýndan çok sayý-
da müslümanýn esir alýndýðý, bu tahribat
dolayýsýyla ölü bir þehir haline gelen Týt-

vân’ýn doksan yýl kadar ýssýz kaldýðý belir-
tilmektedir (Selâvî, IV, 89-90). Ancak Por-
tekizli tarihçiler Gomes de Azurara ve Bal-
tazar de Osorio, bu tahribatýn 839’da (1435)
Portekiz egemenliðindeki Sebte hâkiminin
gönderdiði büyük bir ordu tarafýndan ger-
çekleþtirildiðini, þehrin surlarýnýn ve gü-
venliðini saðlayacak bütün yapýlarýnýn bu
sýrada yýkýldýðýný belirtir (Muhammed b.
Azzûz Hakîm, VII, 2401-2402).

Gýrnata’nýn düþüþünden sekiz yýl kadar
önce 888 veya 889 (1483 veya 1484) yýlýn-
da Endülüs’ten Kuzey Afrika’ya göç eden
kafileler Týtvân’ý ýssýz halde buldular. Onla-
rýn geliþinden itibaren þehir tekrar imar
edildi; Vattâsîler’in hâkimiyetindeki þe-
hir bu sýrada yeniden kuruldu. Gýrnata’nýn
1492’de düþmesinin ardýndan Runde (Ron-
da) ve Besta (Baza) gibi Endülüs þehrin-
den pek çok göçmenin Týtvân ve civarýna
geldiði bilinmektedir. Bunlarýn arasýnda
bulunan Ebü’l-Hasan Muhammed b. Ali el-
Manzarî, Vattâsîler’in Þefþâven Emîri Ali b.
Râþid tarafýndan 898’den itibaren (1493)
Týtvân’a kumandan tayin edildi. Burada
kendisine katýlan yerli halkla birlikte gü-
cünü arttýran Manzarî önce þehrin imarý-
ný ele alarak Endülüs tarzý camiler ve bina-
lar yaptýrdý, þehri kale ve surlarla tahkim
edip bir kale-þehir haline getirdi. Ardýn-
dan Portekizliler’in elindeki Sebte ve Tan-
ca’ya karþý seferler düzenlemeye baþladý.
Onun Portekizliler’e karþý elde ettiði baþa-
rýlar, 1500’lü yýllarýn baþýnda Endülüs’ten
göç etmek zorunda kalan müslümanlar-
dan önemli bir kýsmýný Týtvân’a yönlendir-
di. Binalarla donatýlan ve Gýrnata’ya ben-
zeyen Týtvân bölgenin önemli þehirlerin-
den biri haline geldi. Buraya Endülüs ya-
hudilerinden de gelenler oldu. Ebü’l-Ha-
san el-Manzarî’nin vefatýnýn ardýndan ye-
rine geçen yeðeninin 924’te (1518) ölü-
münden yedi yýl sonra þehrin yönetimi
Þefþâven Emîri Ýbrâhim b. Râþid’in kýz kar-
deþi Sittülhürre’ye verildi. 931-949 (1525-
1542) yýllarýnda Sittülhürre tarafýndan yö-
netilen Týtvân 949-975 (1542-1567) ara-
sýnda tekrar Manzarî ailesinin elinde kal-
dý. Ardýndan Sa‘dîler’in hâkimiyetinde bir
kültür ve sanat merkezi olarak bir müd-
det daha barýþ ve sükûn içinde yaþayan
þehir 1600’lü yýllardan sonra kabileler ara-
sýndaki mücadelelere sahne oldu. 1041-
1051 (1631-1641) arasýnda Ayyâþî’nin elin-
de kaldý. 1642’de Dilâiyye Zâviyesi’nin, 1072
(1662) yýlýnda Hýzýr b. Gaylân’ýn eline geç-
ti. 1078’den (1667) itibaren Filâlî egemen-
liðine girdi ve Mevlây Ýsmâil zamanýnda
kuzey bölgesi ordu merkezi haline getirildi.
1830’lu yýllarda Fransa tarafýndan iþgal
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Fas’ýn kuzeyinde
Akdeniz sahiline yakýn

tarihî bir þehir.
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Fas’ýn kuzeyinde Akdeniz’e paralel uza-
nan Rîf daðlarý sýrasýna ait Derse daðýnýn
eteðinde, milâttan önce III. yüzyýlda Kar-
tacalýlar’ýn bir ticaret merkezi olan ve da-
ha sonra Romalýlar tarafýndan tahrip edi-
len tarihî Tamûda þehrine 8 km. mesafe-
de düz bir plato üzerinde bu platoyu ya-
ran Martîl ýrmaðý kýyýsýnda kurulmuþtur.
Batý dillerinde Tetuan, Tétouan, Tetteguin
biçiminde geçer. Arapça kaynaklarda ge-
nellikle Týtvân þeklinde yazýlmakla beraber
Tîttâvân (Bekrî, II, 776) ve Tittâvin (Þerîf
el-Ýdrîsî, II, 531) olarak da kaydedildiði gö-
rülmektedir. Kelime “su kaynaklarý” (uyû-
nü’l-mâ’) anlamýnda olup bugün þehrin ba-
týsýndaki bir mahalle Hayyüluyûn adýný ta-
þýmaktadýr. Týtvân’ýn kuruluþu II. (VIII.) yüz-
yýlýn ikinci yarýsýna kadar çýkarýlmaktadýr.
Martîl ýrmaðýnýn denize döküldüðü yerde-
ki Týtvân Limaný korunaklý bir limandýr. Ak-
deniz sahiline 10 km. uzaklýktaki þehir Ce-
belitârýk Boðazý’na yakýn stratejik bir nok-
tada bulunmasý sebebiyle tarih boyunca,

Týtvân

þehrinden

bir görünüþ
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Çin sýnýrlarý içinde özerk bölge.

I. FÝZÝKÎ ve BEÞERÎ COÐRAFYA
II. TARÝH
III. BÖLGEDE ÝSLÂMÝYET
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Tibet (Xizang), aslýnda coðrafî bir mekân
(plato) adý olup bugün Çin Halk Cumhuriye-
ti’nin güneybatý sýnýrýnda yer alan özerk böl-
genin ismidir. Yüzölçümü 2.200.000 km²,
nüfusu 2000 yýlý sayýmýna göre 2.616.329
idi. Toplam nüfuslarý 4.590.000 (1990) olan
Tibetliler’in büyük kýsmý daðýnýk halde baþ-
ka idarî bölgelerde, bir kýsmý da yurt dý-
þýnda (350.000’i Hindistan’da) yaþamakta-
dýr. Tibet’in baþþehri denizden 3630 m.
yükseklikteki Lhasa’dýr (Lasa, 2000 yýlýn-
da nüfusu 109.936 idi). Diðer önemli þe-
hirleri Xigatze (Shigatse), Gyantse, Qamdo
(Chamdo) ve Nedong’dur.

I. FÝZÝKÎ ve BEÞERÎ COÐRAFYA

Üzerinde yer yer daðlar yükselen Tibet
yeryüzünün en yüksek platosudur (ortala-
ma 4000 m.) ve Himalaya, Karakurum, Ku-
enlun gibi yine yeryüzünün en yüksek dað-
larýyla çevrilmiþtir. Everest zirvesi (8842 m.)
Nepal sýnýrý üzerinde bulunur. Bundan do-
layý bölgeye coðrafya literatüründe “dün-
yanýn çatýsý” denilmektedir. Kurak ve az ya-
ðýþlý bir bölge olan Tibet’te yaðýþýn yýllýk or-
talamasý batýda 200 mm., güneyde 400
mm. civarýndadýr. Kýþýn þiddetli soðuk ve
kar fýrtýnalarý, yazýn kum fýrtýnalarý ile dün-
yanýn en zor yaþanýlan iklimine sahiptir;
bu sebeple nüfus yoðunluðu çok azdýr. Ti-
bet platosunun kuzeyinde herhangi bir
aðaçsý bitki görülmez. Yazýn bir miktar ot-
su bitki çýkar; kara arpa, buðday ve fasulye

yetiþir. Doðu kýsmýný vahþi ormanlar kap-
lar. Tibet’in en büyük ýrmaðý dBus Gtsang
bölgesinde, Himalaya ve Kailas daðlarý ara-
sýndaki dar uzun bir vadiyi takip ederek
platonun güney kýsmýný doðu-batý istika-
metinde kesip geçen Ya Lu Gtsang Po’dur.
Ayrýca buradan Ýndus nehrinin kaynaðý
olan Sengge ve Glang Po ýrmaklarý akar.
Asya’nýn en büyük üç nehri olan Yangçe,
Mekong ve Saluen’in kaynaklarý sayýlan Bri
Chu, Lancangjiang ve Nujiang da Tibet’in
doðusundan çýkar. Tibet bir göller ülkesi-
dir. En çok bilinen göller arasýnda Gnam
Mtsho (Namuhu), Yar Drog Gyu Mtsho ve
Ma Pham Mtsho baþta gelir. Halkýn kul-
landýðý dil Çin-Tibet dillerinin Tibet-Birman
grubuna dahil Tibetçe’dir. Bazý Sanskrit
hece iþaretleri örnek alýnarak VII. yüzyýlýn
ilk yarýsýnda icat edilen ve sonradan üç de-
fa düzeltilen Tibet yazýsý soldan saða doð-
ru yazýlýr. Tibetliler, Budizm’in Mahayana
mezhebine baðlýdýr. Bütün bölgede çok
miktarda Budist manastýrý bulunmakta-
dýr. Ýktisadî faaliyetlere hem tarým hem
hayvancýlýk hâkimdir; tarým baþlýca Ya Lu
Gtsang Po havzasýnda yoðunlaþmýþtýr. Hay-
vancýlýkta Tibet’e has, þiddetli soðuða da-
yanýklý yak (bir öküz türü) ve Tibet koyun-
larý egemendir. Yak derisinden çadýr, ayak-
kabý ve giysi yapýmýnda yararlanýlýr. Sanayi
üretimi gýda, tekstil, deri, kereste, kim-
ya, inþaat malzemeleri ve taþ kömürü sek-
törlerine daðýlmýþtýr. Ticaret pek geliþmiþ
deðildir. Çin sýnýrlarýndaki en fakir bölge sa-
yýlan Tibet her yýl hükümetin büyük mik-
tarda yardýmýna muhtaç kalmaktadýr.

II. TARÝH

VII. yüzyýlda Srong Btsan Sgam Po adýn-
da yetenekli bir kral ve onun çok bilgili
veziri mGar Stong Btsan’ýn gayretleriyle
Sanskritçe öðrenmek üzere Hindistan’a
öðrenciler gönderildi. Bu öðrenciler dön-
dükten sonra Tibet yazýsýný icat ettiler, kül-
türel ve askerî konularda çeþitli yenilikler
yaptýlar. Sonuçta Tibet dönemin Asya’sýn-

edilen Tilimsân ve Vehrân halký yoðun bi-
çimde Týtvân’a göç etti. 1860’ta Týtvân’ý
iþgal eden Ýspanyollar 1862 yýlýnda yapýlan
antlaþmayla þehri boþalttýlar. Ýspanya
1913’te Týtvân dahil bölgeyi tekrar iþgal
etti. Ayný yýl içinde kralýn Kuzey Maðrib ve-
kili sýfatýyla görevlendirdiði Mevlây Mehdî
b. Ýsmâil ve ardýndan onun oðlu tarafýn-
dan idare edilen þehir Ýspanya’nýn Nisan
1956’da Maðrib’in istiklâlini tanýmasýyla
birlikte Fas’a ilhak edildi. Ebü’l-Abbas
Ahmed b. Muhammed er-Ruhûnî £Um-
detü’r-râvîn fî târîÅi Tý¹¹âvîn, Muham-
med Dâvûd TârîÅu Tý¹vân (Týtvân 1959)
ve Abdülazîz es-Suûd Tý¹vân Åilâle’l-šar-
ni’t-tâsi£ £aþer (Týtvân 1996) adýyla birer
eser kaleme almýþlardýr.

Týtvân’da bugün daha çok Arapça konu-
þan Berberîler, Araplar ve az sayýda Ýspan-
yol ve yahudi yaþamaktadýr. Eski þehri üç
taraftan çeviren ve yedi kapýsý bulunan, 5
km. uzunluðunda ve 1,20 m. yüksekliðin-
deki bir sur kuþatýr. Týtvân, Endülüs / Gýr-
nata tarzý tarihî binalarý ve muhteþem süs-
lemeleriyle 1998’de dünya insanlýk kültür
mirasý olarak kabul edilmiþtir. Þehirde bir
üniversite (Câmiatü Abdilmelik es-Sa‘dî) ve
havaalaný bulunmaktadýr; ayrýca Fas’ýn en
zengin kütüphanelere sahip þehirlerinden
biridir. Týtvân’da deniz ticareti yanýnda sa-
nayi de geliþmiþtir (kâðýt, çimento sanayii).
Martîl nehrinin suladýðý þehrin çevresin-
deki verimli arazileriyle (portakal, badem
ve nar bahçeleri) önemli bir tarým ticaret
merkezi olan Týtvân, Fas’ýn büyük þehirle-
rinden olup nüfusu 2004 yýlýnda 320.539
olarak tesbit edilmiþtir. Bu nüfus 2010 yý-
lýnýn baþlarýnda 352.000 civarýnda tahmin
edilmektedir.
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