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yer” karþýlýðýnda Tilimsân adý verildiði gö-
rüþü de vardýr. Bazý kaynaklarda Tilim-
sân’ýn bulunduðu yer için “aynü’l-hacer,
aynü’l-hût, aynü’l-muhâcir” gibi tabirler
kullanýlýr. Avrupa kaynaklarýnda þehrin adý
Tlemcen olarak geçer. Agadir, Tagrart, Ci-
dâr, Tilimsân ve Mansûre’den Tilimsân dý-
þýndakiler tarihî birer adlandýrma þeklin-
de kalmýþtýr.

En eski çaðlardan beri yerleþim yeri ol-
duðu anlaþýlan bölgede Romalýlar II. yüz-
yýlda bugünkü þehrin yakýnýndaki Agadir’i
kurdular ve buraya Latince “bahçeler” an-
lamýnda Pomaria adýný verdiler. 456 yýlýnda
Kuzey Afrika’daki Roma hâkimiyetini so-
na erdiren Vandal istilâsýnýn ardýndan Ber-
berî kabileleri arasýnda paylaþýlarak idare
edilen þehir daha sonra Agadir adýyla ta-
nýndý. Ýbn Haldûn’a göre Emevîler döne-
mindeki fetihler öncesinde burasý Berberî-
ler’in Zenâte kolundan Benî Ýfren ve Mað-
râve kabilelerinin yurdu idi. Agadir Kale-
si’ni Benî Ýfren inþa etti. Tilimsân ve çev-
resi, Emevîler devrinde 55-62 (675-681) yýl-
larý arasýnda Ýfrîkýye valiliði yapan Ebü’l-
Muhâcir Dînâr tarafýndan fethedildi. Da-
ha sonra Tilimsân, Hâricîler’in Sufriyye ko-
lunun merkezi oldu. Abbâsîler döneminde
devletin Kuzey Afrika’daki sýnýrlarýnýn en
uç noktasýný Tilimsân yakýnýndaki Þelif va-
disi oluþturuyordu. Sufriyye koluna men-
sup Benî Ýfren kabilesi, Ebû Kurre önder-
liðinde bütün Maðrib Hâricîleri’ni 154’te
(771) buradan hareketle toplayarak büyük
bir direniþ baþlattý.

Ýdrîsîler’in kurucusu I. Ýdrîs, 174 (790)
yýlýnda Zenâte Berberîleri’ni itaat altýna al-

mak için Maðrâve’nin reisi Muhammed b.
Hazer el-Maðrâvî’nin desteðiyle Tilimsân
ve çevresini ele geçirdi. Bir süre burada
kalýp þimdiki Tilimsân büyük camisinin te-
mellerini attý. Ardýndan kendisi Maðrib-i
Aksâ’ya giderken Tilimsân’a kardeþini vali
tayin etti. 199’da (814) II. Ýdrîs üç yýl bu-
rada kalarak büyük camiyi tamamladý. Fâ-
týmîler, Mehdiye’den doðuya doðru iler-
ledikleri sýrada 931 yýlýnda kendileriyle iþ
birliði yapan Tilimsân’a girerek Ýdrîsî vali-
sini uzaklaþtýrdýlar ve þehri 955 yýlýna ka-
dar ellerinde tuttular. Endülüs Emevî Ha-
lifesi III. Abdurrahman, Fâtýmî idaresin-
deki Maðrib-i Evsat’ý ele geçirip burasýný
bütün Zenâteliler’in emîri olan Benî Ýf-
ren’den Ya‘lâ b. Muhammed’e verdi, ken-
disini Tilimsân valisi yaptý. Ancak þehrin
valisi Fâtýmî kumandanlarýndan Cevher es-
Sýkýllî tarafýndan öldürülünce Maðrib’de
karýþýklýklar ortaya çýktý. Maðrib’in Fâtý-
mîler’in elinden çýkmasý ve ardýndan Benî
Hilâl Araplarý’nýn bölgeye akýn etmesiyle
Tilimsân hâkimiyet mücadelelerine sahne
oldu.

1080 yýlýnda Murâbýt Hükümdarý Yûsuf
b. Tâþfîn, Tilimsân ve çevresindeki Zenâ-
te Berberîleri’nin hâkimiyetine son verip
þehrin merkezini Agadir’den biraz daha
batýda kurduðu Tagrart’a taþýdý. Murâbýt-
lar’ýn önemli merkezlerinden olan bugün-
kü Moritanya, Fas ve Cezayir’in batýsý ile
Batý Sahrâ bölgesindeki yerler bir süre bu-
radan yönetildi. Tilimsân ismi de ilk defa
bu dönemde kullanýlmaya baþlandý ve ký-
sa zamanda Agadir ile Tagrart birleþerek
günümüzdeki ana þehrin teþekkülü ta-
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Cezayir’de bir þehir ve bu þehrin
merkez olduðu idarî birim.

˜ ™

Cezayir’in kuzeybatýsýnda Fas sýnýrýna
yakýn bölgede yer alýr. Tilimsân (Tlemsen)
bölgedeki Fas, Vehrân, Vücde gibi þehir-
ler içinde ticaret yolu üzerindeki merkezî
konumuyla öne çýkmaktadýr. Modern dö-
nemdeki Cezayir þehri merkezli idarî tak-
simatýn oluþmasýndan çok önce Tilimsân,
bugün Orta Maðrib denilen tarihî Mað-
rib-i Evsat’ta Murâbýtlar’a ve Abdülvâdî-
ler’e baþþehirlik yapan çok önemli bir þe-
hirdi. Atlas daðlarýnýn bir kýsmýný oluþtu-
ran ve þehirle ayný adý taþýyan, 1842 m.
râkýma sahip Tilimsân daðýnýn kuzey ete-
ðinde 806 m. yükseklikteki noktada mey-
ve bahçeleri arasýnda kurulmuþ olup etra-
fý ormanlarla çevrilidir. Fas þehriyle Veh-
rân arasýnda ve Akdeniz’den Sahrâ’ya ge-
çiþ noktasýnda denize 50 km. kuþ uçuþu
mesafede bulunur. Bölgede “Maðrib’in in-
cisi” ve çok sayýda tarihî eserleri dolayýsýy-
la “müze þehir” diye bilinmektedir. V. (XI.)
yüzyýlda Ebû Ubeyd el-Bekrî ve VI. (XII.)
yüzyýlda Þerîf el-Ýdrîsî gibi Ýslâm coðraf-
yacýlarý buranýn hamamlarýndan ve su de-
ðirmenlerinden bahseder. Tilimsân keli-
mesinin menþei hakkýnda daha ziyade söz-
lü gelenekle aktarýlan farklý rivayetler ileri
sürülmektedir. Berberîce’de “su kaynaðý”
anlamýnda tilmas kelimesinin çoðulu ola-
rak tilimsândan geldiði görüþü en yaygýn
olanýdýr. Yine Berberîce’de Agadir (ambar)
ve Tagrart (çekirdek) diye isimlendirilen ta-
rihî iki þehrin arasýnda kurulup onlarla bir-
likte hepsine Tilimsân (tohum ambarý) de-
nildiði ileri sürülür. Coðrafî olarak denizle
karanýn, çölle daðlarýn kesiþme noktasýn-
da yer aldýðýndan, Berberîler’in Zenâte ko-
lu lehçesinde “toplanma” karþýlýðýnda ta-
lam ve “iki” anlamýnda sân kelimelerinin
birleþmesiyle “iki farklý özelliðin buluþtuðu
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sarmaya çalýþtý. Ardýndan yerine geçen
kardeþi I. Ebû Hammû Mûsâ yýkýlan sur-
larý onardý ve Merînîler’i Vücde’nin batýsý-
na kadar çekilmeye zorladý. Cezayir’in en
batýsýndaki bu þehirden en doðudaki Kos-
tantîne’ye kadar sýnýrlarýný geniþletti. Ab-
dülvâdîler þehirde saraylar, kütüphaneler,
okullar, hanlar yanýnda güzel bahçeler, bü-
yük parklar ve sulama için kanallar inþa et-
tiler. Bu dönemde ilim ve sanat çok geliþti.

Tilimsân, Abdülvâdîler döneminde En-
dülüs’e önemli ölçüde mühimmat ve as-
kerî yardým sevkeden þehirlerden biri ol-
du ve Nasrîler’in Ýspanyol iþgaline karþý di-
renmesine büyük katký saðladý. Esasen
Tilimsân’da Ebû Tâþfîn gibi Zeyyânî veli-
ahtlarýnýn çoðu eðitimlerini Elhamra Sa-
rayý’nda Nasrîler’in himayesinde tamam-
lýyordu. Gýrnata ile Tilimsân halký konuþ-
mada, giyimde ve daha birçok alanda ay-
ný özellikleri taþýyordu. Gemiyle iki günlük
mesafede bulunan Maðrib’deki Huneyn
ile Ýspanya tarafýndaki Mürsiye (Murcia) li-
manlarý en kýsa irtibat hattýný teþkil edi-
yordu. XIII. yüzyýlda Muvahhid hâkimiye-
tinin sona ererek birçok küçük emirliðin
oluþtuðu dönemde de Gýrnata ile irtibat
Tilimsân ile saðlanýyordu. Tilimsânlý meþ-
hur þair Ýbn Hamîs ömrünün büyük bir
kýsmýný Gýrnata Sarayý’nda geçirdi ve ora-
da vefat etti. Bu iliþkilerin temelinde, En-
dülüs’te Ýspanyol hýristiyan krallarýnýn sal-
dýrýlarýndan bunalýp Tilimsân’a gelen En-
dülüslü müslümanlarýn burada saraylar,
camiler, medreseler ve evler inþa ettirme-
si, þehri geride býraktýklarý medeniyetin
yeni yüzü haline getirip Tilimsân’a gerçek
bir baþþehir görünümü kazandýrmasý yatý-
yordu. Sadece Kurtuba (Cordoba) emirliðin-
den buraya göç edenlerin sayýsý 50.000’i
geçmiþti. Son Nasrî Sultaný Ebû Abdullah
es-Sagýr’in annesi de bütün saray erkâ-

nýyla birlikte Tilimsân’a sýðýndý ve burada
vefat etti.

XV. yüzyýlýn sonlarýnda Ýspanyollar, Nas-
rî hânedanýný yýktýktan sonra Kuzey Afri-
ka’ya geçip birçok yeri ele geçirerek ha-
rabeye çevirince Abdülvâdî hânedaný teh-
likenin farkýna vardý. Tilimsân’ýn 1511 yý-
lýnda iþgali üzerine Abdülvâdîler Cezayir,
Bicâye, Annâbe gibi þehirlerin çevresinde
etkili olan Oruç Reis’ten yardým istediler.
Oruç Reis 923’te (1517) þehri Ýspanyol iþ-
galinden kurtardý ve Sîdî Dâvûd Kapýsý’nda
halk tarafýndan coþkuyla karþýlandý. Ha-
pisteki Abdülvâdî emîri serbest býrakýldý.
Oruç Reis bir yýl burada kalarak Endülüs-
lü müslümanlarý korudu, Fas sultaný ile
görüþmeler yaptý. Fakat çok geçmeden
Zeyyânî hânedaný Oruç Reis’e karþý tavýr
aldý ve Ýspanyollar’la iþ birliði içine girdi.
Þarlken, kendisinden yardým isteyen Ab-
dülvâdî emîrine Vehrân’daki Marki de Co-
mares kumandasýnda 10.000 kiþilik bir
ordu gönderdi. Tilimsân’da bulunan Oruç
Reis ve adamlarý bu kalabalýk orduya kar-
þý savaþa giriþtiler, sonunda þehid olunca-
ya kadar çarpýþtýlar. Hýzýr Reis (Barbaros
Hayreddin) 1529’da Tilimsân’ý zaptedip bu-
ranýn idaresini II. Ebû Muhammed Ab-
dullah’a býraktý. Ancak Hýzýr Reis, 1534’-
te Tunus’ta Benî Hafs Devleti’yle iþ birliði
yapan Ýspanyollar’a yenilince Tilimsân emî-
ri de Ýspanyollar’la beraber hareket et-
meye baþladý ve 1541 yýlýna kadar Osman-
lýlar ile Ýspanyollar arasýnda iki yüzlü bir
siyaset takip etti. Ebû Muhammed Ab-
dullah ölünce Ýspanyol taraftarý Ebû Ab-
dullah ile Osmanlý taraftarý Ebû Ahmed
adlý iki oðlu arasýnda taht kavgasý çýktý.
Halk Ebû Ahmed’i emîr seçti; Ebû Abdul-
lah, Vehrân’daki Ýspanyollar’a sýðýndý. 1543’-
te Vehrân’dan hareket eden Ýspanyol or-
dusu ile Ebû Ahmed’in ordusu arasýnda-
ki savaþta Tilimsânlýlar yenilerek iç kaleye
sýðýndý; ahalinin önde gelenleri de Ebû Ab-
dullah’a itaat ettiklerini bildirdiler; bunun
üzerine Ýspanyollar iç kale hariç þehri ele
geçirdiler. Yirmi gün boyunca þehri yað-
malayan Ýspanyollar halka büyük iþkence-
ler uyguladýktan sonra geri çekildiler. Halk
Ebû Ahmed’i þehre alýp kardeþini kovun-
ca o da tekrar Ýspanyollar’a sýðýndý; onlar-
la bir defa daha saldýrýya geçtiyse de aðýr
bir yenilgiye uðradý. Ardýndan yakalanýp
öldürüldü. Daha sonra Fas Sultaný Abdullah
Tilimsân’a göz dikti. Harrân ve Abdülkadir
adlý oðullarýný 30.000 kiþilik bir ordunun
baþýnda buraya göndererek þehri kolay-
ca aldý; Ebû Ahmed Tilimsân’dan kaçtý.
960’ta (1553) Cezayir’den büyük bir ordu
sevkedilince Tilimsân þehri Sâlih Reis ku-

mamlandý. Murâbýtlar döneminde refah
seviyesi yükseldi. Muvahhid Devleti’nin ku-
rucusu Abdülmü’min el-Kûmî 540 (1145)
yýlýnda Tilimsân’ýn surlarýný yýkýp buranýn
halkýný katletti ve yerlerine baþkalarýnýn
gelip yerleþmesini teþvik etti. Ardýndan
Tagrart ve Agadir güçlendirildi, birinde
memurlar, diðerinde halk oturuyordu. Ti-
limsân stratejik konumu dolayýsýyla böl-
genin merkezi oldu; saraylar, büyük evler
ve saðlam surlar inþa ettirildi. Muvahhid-
ler burada darphâne kurup para bastýr-
dýklarý gibi kervansaraylar ve Akdeniz sa-
hilindeki Huneyn’e bir iskele inþa ettirdi-
ler; Akdeniz ile Bilâdüssûdan arasýnda ti-
careti canlandýrdýlar. Muvahhidler’in çeþit-
li kaleler yaptýrdýklarý Tilimsân, Maðrib-i
Evsat’ýn birinci derecede yönetim ve tica-
ret merkezi haline geldi. Ýki surla çevrili
þehrin iç kale kýsmýnda devlet görevlile-
ri ikamet ederken ikincisinde halk yaþa-
maktaydý.

Muvahhidler’in zayýfladýðý bir dönemde
Tilimsân’da Benî Abdülvâd Berberîleri’nin
reisi Yaðmurasan b. Zeyyân tarafýndan
Abdülvâdîler (Zeyyânîler) hânedaný kurul-
du (632/1235). Üç asýrdan fazla hüküm sü-
ren bu hânedan döneminde Tilimsân ký-
sa sürelerle Merînîler, Sa‘dîler, Hafsîler ve
Ýspanyollar’ýn iþgaline uðradý. Bunlardan
özellikle Merînîler’in uzun süreli kuþatma-
sý önemlidir. Tilimsân, 1299 yýlý Mayýs ayýn-
dan 1307 yýlý ortalarýna kadar Benî Merîn
tarafýndan muhasara altýnda tutuldu. Ýbn
Haldûn’un bildirdiðine göre kuþatma es-
nasýnda 120.000 Tilimsânlý’nýn ölmesi pa-
hasýna þehir teslim edilmedi. 1248’de Ti-
limsân’a getirilen, Hz. Osman dönemin-
de çoðaltýlan yedi Kur’an nüshasýndan biri
bu muhasara sýrasýnda kayboldu. 1304-
1308 yýllarýnda hüküm süren I. Ebû Zey-
yân Muhammed kuþatmanýn yaralarýný
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idi Yûsuf Bey’i þehirden uzaklaþtýrýp ida-
reyi ellerine alýnca Cezayir dayýsý Ýbrâhim
bunlarýn üzerine yürüdü ve yönetimi tek-
rar ele geçirdi. Onun 1748 yýlýnda Kuloðul-
larý’ný cezalandýrmaya hazýrlandýðý bayram
günü âniden ölmesi üzerine zehirlendiði
iddialarý ileri sürüldü. 1790’dan itibaren
Cezayir’in batýsýnda giderek müridlerini
arttýran Derkaviyye þeyhi Müsteganim,
Muasker ile Vehrân hariç her tarafý zap-
tetti. 1805’te vuku bulan bu ayaklanma
sýrasýnda Tilimsân’daki Osmanlý muhafýz-
larý Meþver Kalesi’ne sýðýndý. Ýsyan, Veh-
rân’daki Garp sancaðý beyi Mukalleþ la-
kaplý Mehmed Bey tarafýndan aðýr bir þe-
kilde bastýrýldý. Tilimsân’da önemli görev-
lerde bulunan Osmanlýlar içinde zaman
zaman Cezayir beylerbeyi olan Yûsuf Pa-
þa ve 1553 yýlýnda Tilimsân beyi iken Ce-
zayir dayýsý olan Kýlýç Ali Paþa gibi önemli
þahsiyetler yetiþti.

Fransýz Sömürgeciliði. Tilimsân’daki
Fransýz iþgali iki aþamalý oldu. Osmanlý as-
kerlerinin ve Kuloðullarý’nýn Meþver Kale-
si’ne sýðýndýklarý bir dönemde Emîr Ab-
dülkadir el-Cezâirî 1833’te Tilimsân’ý ala-
rak kendi topraklarýna kattý. 1836’da Fran-
sýzlar her ne kadar þehri kýsmen ele ge-
çirdilerse de 1837 yýlý Mayýs ayýnda yapý-
lan Tâfnâ Antlaþmasý ile buralarý tekrar
Emîr Abdülkadir’e býraktýlar. Ancak 1842’-
de antlaþmayý yok sayýp ikinci iþgal döne-
mini baþlattýlar. Bu tarihten itibaren baþ-
ta Osmanlýlar Fransýz iþgalini kabul etme-
yen çok sayýda insan þehri terkedip fark-

lý yerlere gitti veya göçe zorlandý. Sömür-
ge idaresinin bazý önemli tarihî eserleri
yok etmesine raðmen Tilimsân, Cezayir
þehirleri içinde iþgalden en az etkilenen
yerlerden biridir. Fransýz sömürgeciliðiyle
beraber baðýmsýzlýða kadar en fazla göç
veren yer Tilimsân oldu ve buradan Fas’a
göçenlere çok büyük ayrýcalýklar tanýndý.
Baþlarýna nakib tayin edildiði gibi kendi-
lerinden öþür alýnmadý; önde gelenleri-
ne sultan tarafýndan her yýl hediyeler veril-
mekteydi. Ýkinci büyük göç dalgasý o dö-
nemde Osmanlý idaresindeki Suriye’ye ya-
pýldý. Bunlar çoðu Rahmâniyye tarikatýna
mensup yaklaþýk 3000 aileden meydana
geliyordu. 1911’deki göçte Trablusgarp’ýn
Ýtalya’nýn saldýrýsýna uðramasý, 1914 yýlýn-
dakinde Osmanlý halifesinin cihad çaðrýsý
etkili oldu. Göçleri durdurmak için Fransa
1903-1904 ve 1910-1912 yýllarýnda hacca
gidiþleri yasakladý. Tilimsân’daki Fransýz
hâkimiyeti Cezayir’in 1962’de baðýmsýzlý-
ðýný kazanmasýyla sona erdi.

Tarihî Eserler. Bâbüvehrân, Bâbülhadîd,
Bâbüsîdîbûmedyen, Bâbülciyâd, Bâbülkar-
madîn ve Bâbülhâmis isimli altý kapýsý bu-
lunan Tilimsân’ýn en önemli tarihî eserle-
rinden biri Meþver adlý iç kalesidir. Yað-
murasan b. Zeyyân’ýn yaptýrdýðý bu kale-
nin duvarlarý günümüze kadar muhafaza
edilmiþtir. Ancak sömürge idaresi döne-
mindeki þehir düzenlemesi esnasýnda is-
tinat duvarý dýþýnda pek fazla bir iz kal-
mamýþtýr. Meþver Kalesi ile ayný dönem-
de, 1269’da inþa edilen ve küçük bir yapý-
ya sahip olan Sîdî b. Hasan Camii’nin süs-
lemeleriyle dikkat çeken mihrabý önemli-
dir. Abdülvâdî Emîri I. Ebû Tâþfîn (1318-
1337) sadece Tilimsân’a beþ adet saray
inþa ettirmiþti. Ýnþaat sýrasýnda çalýþtýrdý-
ðý iþçiler Benî Merîn’e karþý gerçekleþtir-
diði savaþlarda ele geçirdiði esirlerdi ve
tamamýna yakýnýnda Merînî sanatýnýn özel-
likleri görülmekteydi. Ebü’l-Abbas Ahmed
(1430-1431) yýkýlan iç kale surlarýný yeni-
den yaptýrmýþtýr. Fransýz iþgali sonrasýn-
da burada yaþamaya devam eden Türk
soylu aileler 1870 yýlýndan itibaren baþka
yerlere gönderilmiþtir. Halen Tilimsân ve
çevresinde Bendimurâd ve Benhabîb gibi
soy adlarý taþýyan Türk kökenli aileler bu-
lunmaktadýr.

Merînîler, Tilimsân’a karþý yapýlan saldý-
rýlar esnasýnda genelde birliklerini þehre
5 km. mesafedeki baðlarýn arasýnda top-
lamaktaydý. Sultan Ebû Ya‘kub Yûsuf en-
Nâsýr 1299’da orada kurduðu bu kýþlaya
Mansûre adýný vermiþ, içine bir saray, bü-
yük bir cami ile 40 m. yüksekliðinde mi-

mandasýndaki Osmanlý ordusu tarafýndan
kesin biçimde ele geçirildi. Böylece üç asýr-
dan fazla süren Zeyyânî hâkimiyeti sona
ermiþ oldu.

Osmanlýlar’ýn Tilimsân’daki idaresi za-
man zaman kesintiye uðramakla birlikte
1833 yýlýna kadar devam etti. Özellikle Fas
sultanlarý fýrsat buldukça bu müstakil vi-
lâyeti almak istediler. Sa‘dî sultanlarýndan
Mevlây Muhammed eþ-Þeyh el-Mehdî, Ti-
limsân’ý zaptetme konusunda çok ýsrar-
lýydý. Sâlih Reis’in vefatý üzerine harekete
geçtiyse de ikinci defa beylerbeyi olarak
Cezayir’e gelen Hasan Paþa, 1557’de ku-
þatma altýndaki Tilimsân’a 14.000 kiþilik
bir ordu gönderip kaid Sefa’yý ve muha-
fýzlarý kurtardý. 1624 yýlýnda Cezayir bey-
lerbeyi olan Hüsrev Paþa, Kostantîne’den
Tilimsân’a kadar her tarafý gezerek ver-
giye baðladý. Ardýndan bir murâbýt halký
isyana teþvik edip Tilimsânlýlar’ý ayaklan-
dýrýnca üzerlerine 1200 kiþilik bir birlik gön-
derildi; kendisi etkisiz hale getirildiði gibi
etrafýndakiler de daðýtýldý. 1658’de Mevlây
Muhammed’in Tilimsân’ý alma giriþimi bu-
ranýn kaidi Çelebi’nin þehri iyi muhafaza-
sý sayesinde etkisiz kaldý. Mevlây Ýsmâil’in
en büyük hedefi de Tilimsân’ý ele geçir-
mekti. Bu amaçla 1673, 1681 ve 1693 yýl-
larýnda saldýrý düzenlediyse de Osmanlýlar
karþýsýnda baþarýlý olamadý.

Tilimsân halký Türkler, Araplar ve Endü-
lüslüler’den oluþmaktaydý. Kuloðullarý her
üçünün karýþýmýndan meydana gelen bir
toplumdu. Kuloðullarý 1746’da Tilimsân ka-
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med b. Ýbrâhim b. Ahmed el-Abderî ile
Habbâk diye bilinen Muhammed b. Ah-
med b. Ebû Yahyâ, Kadirî tarikatýný Sah-
râaltý Afrikasý’nda yayan Muhammed b.
Abdülkerîm el-Megýlî ve meþhur kelâm âli-
mi Muhammed b. Yûsuf es-Senûsî sayý-
labilir. 1926’da kurduðu Kuzey Afrika Yýl-
dýzý adlý teþkilâtla mücadeleye baþlayan,
Cezayir baðýmsýzlýk hareketinin öncülerin-
den Messali Hâc, Tilimsân doðumlu olup
Türk kökenli bir aileden gelmektedir.

1850 yýlýnda Fransýzlar tarafýndan ken-
dilerine sadýk kalacak müslüman din gö-
revlileri yetiþtirmek için Cezayir ve Kostan-
tîne þehirleriyle Tilimsân’da üç medrese
açýlmýþtýr. Baðýmsýzlýk sonrasý baþlayan eði-
tim hamleleri sýrasýnda temelleri 1984’te
atýlan enstitü 1998’de üniversiteye dönüþ-
türülmüþtür. Bugün Tilimsân Ebû Bekir
Belkaid Üniversitesi adýyla ülkenin baþta
gelen yüksek öðretim kurumlarýndan bi-
ridir. Þehirde yaþayan yahudiler için bura-
sý Maðrib’in Kudüs’ü kabul ediliyordu. Bu
topluluk XIV. yüzyýlýn sonuna kadar þehrin
çevresinde yaþamýþ, 1393 yýlýnda ilk defa
haham Ephraïm Enkaoua’ya surlarýn içi-
ne girme izni verilmiþ, o tarihten Fransýz
iþgaline kadar sur içindeki bir mahallede
kapalý bir topluluk olarak varlýðýný sürdür-
müþtür.

Arap-Endülüs mûsikisinin en iyi icra edil-
diði Cezayir þehri Tilimsân olup burada
yetiþen müzisyenler ülke müziðini temsil
ediyordu; bu anlamda Gýrnata müziðinin
vârisi gibidir. XVII. yüzyýlda Ben Messâib’in
öncülüðünde þekillenen Endülüs kökenli
“havzî” mûsikisinin ana merkezi de Tilim-
sân olup her yýl burada festival düzenlen-
mektedir. Ayrýca Tilimsân ve çevresinde
bir tür kahramanlýk ve savaþ müziði olan

“allâvî” yaþatýlmaktadýr. Þehirde tabii ve
tarihî kýrk beþ ayrý mekân bulunmaktadýr.
Huneyn, Tilimsân ve Nedrûme’deki (Ned-
roma) Murâbýtlar dönemine ait camiler,
Ubbâd Medresesi, sonradan müzeye çev-
rilen Sîdî Belhasan Camii, Sîdî Halvî Ca-
mii, Meþver Sarayý, Benî Senûs Camii, Me-
rînîler’ce kurulan, adýna “medîne, arzu’l-
cidâr” denilen Mansûre’nin heybetli ka-
lýntýlarý, Aynüfezze maðaralarý, Agadir Mi-
naresi ve Lâlle Setti yaylasý belli baþlýlarý-
dýr.

Tilimsân’da sahâbeden Sîdî Vehhâb’ýn,
X. yüzyýlda yaþayan velîlerden Sîdî Dâ-
vûd’un, Sîdî el-Halvî’nin ve özellikle En-
dülüs asýllý olup þehre gelerek yerleþen
Sîdî Ebû Medyen’in kabirlerine büyük say-
gý gösterilmektedir. Þehirdeki halk genel-
de sanatkârlar, tüccarlar, öðrenciler ve as-
kerler olmak üzere dört sýnýfa mensup-
tur.

Tilimsân’da, geçmiþte Bilâdüssûdan ola-
rak bilinen günümüz Batý Afrikasý’ndaki
müslüman toplumlarla Akdeniz’in kuze-
yinde baþta Endülüs olmak üzere hýristi-
yan Katalan Krallýðý, Cenova, Piza, Vene-
dik, Napoli gibi çok sayýda krallýkla ticarî
iliþkiler kurulmuþtur. Yaðmurasan b. Zey-
yân devrinde Tilimsân’da binlerce Avru-
palý tüccar ikamet etmeye baþlamýþtý. Sah-
râ bölgesinden getirilen altýn, köle, fildiþi,
deve kuþu tüyü, zamk ve amber gibi pek
çok ticaret malýna karþý Avrupa’dan sev-
kedilen dokumalar, tahýl, süs eþyalarý, si-
lâhlar ve özellikle Ýslâm dünyasýndan ge-
len kitaplarýn ticareti yapýlmaktaydý. 180
(797) yýlýnda Abbâsî Halifesi Hârûnürreþîd
adýna Tilimsân’da para basýlmýþ, Osman-
lý Padiþahý II. Selim zamanýnda dört köþe-
li ve 15 karat ayarýnda, üzerinde padiþa-

nare inþa ettirmiþ, 1302’de burayý surla
çevirtmiþtir. Bu kýþla, þehrin surlarý, yýký-
lan caminin yarý harabe halindeki mina-
resi ve diðer kale kalýntýlarý günümüze ka-
dar korunmuþtur. Tilimsân’ýn tarihî do-
kusunda Berberî, Arap, Endülüs, Türk ve
Fransýz dönemlerinin etkisi görülür. Ýç-
lerinde en etkin olaný Endülüs sanatýdýr.
Tilimsân, Cezayir þehirleri içinde mahallî
âdetlerini, dinî bayramlarýn ve halk tören-
lerinin geçmiþle özdeþleþen kutlamalarýný
en iyi muhafaza eden þehirdir. Tilimsân’-
daki el-Câmiu’l-Kebîr’i 1082’de Yûsuf b.
Tâþfîn inþa ettirmiþ, oðlu Ali burayý yeni-
den yaptýrarak geniþletmiþtir. Yaðmura-
san camiye bir bölümle 25 m. yüksekliðin-
de bir minare ilâve etmiþtir. Sîdî Bûmed-
yen Camii, XIV. yüzyýlda Merînî Sultaný Ebû
Ya‘kub Yûsuf tarafýndan Endülüs mimari
tarzýnda inþa edilen bir eserdir. Minaresi
tuðla ve çok renkli seramikle süslenmiþtir.

Tilimsân’da günümüze herhangi bir izi
kalmayan Tâþfîniyye, Haldûniyye ve Ub-
bâd medreseleri gibi önemli eðitim ku-
rumlarý bulunuyordu. 1370’te Tilimsân ile
Fas þehri arasýnda baþlayan savaþ sýrasýn-
da Ýbn Haldûn bizzat þehre gelerek Ab-
dülvâdî Emîri II. Ebû Hammû’ya iltica et-
miþ, kendisine verilen saray hâcibliði gö-
revini kabul etmiþ ve Biskre þehrine gidip
Arap kabilelerinden asker toplanmasýna
yardým etmiþtir. Ýbn Haldûn, Tilimsân’a
uðradýðý farklý zamanlarda Sîdî Ebû Med-
yen Camii’ne yakýn Ubbâd mahallesinde-
ki Haldûniyye Medresesi’nde ders verirdi.
XV. yüzyýlda Tilimsân Maðrib’in en önemli
merkezlerinden biri olmuþ, buradaki beþ
ayrý medresede çok sayýda müslüman gen-
ci eðitim görmüþtür. Sarayda kendilerine
itibar edildiði için âlimler ve sanatkârlar
buraya akýn ediyordu. Þehirde yetiþen âlim-
ler arasýnda Tilimsân kadýlýðý da yapan fa-
kih Ukbânî, matematikçilerden Muham-

Mansûre’nin

içinde 40 m.

yüksekliðindeki

yýkýk minare

Sîdî Ebû Medyen

Camii’nden

bir görünüþ
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Ebü’r-Rebî‘ Afîfüddîn Süleymân
b. Þemsiddîn Alî

b. Abdillâh
el-Kûmî et-Tilimsânî

(ö. 690/1291)

Ekberiyye mektebine mensup
sûfî müellif.

˜ ™

610’da (1213) Cezayir’in Tilimsân þeh-
rinde doðdu. Aslen Berberî olup Tilim-
sân’ýn batý kesiminde yerleþmiþ bulunan
Kûme kabilesinin Benî Âbid kolundandýr.
Bazý kaynaklarda yer alan, Kûmî nisbe-
sinin Kûfî þeklinde okunup Kûfe doðumlu
olduðuna, 613 (1216) veya 616’da (1219)
dünyaya geldiðine, babasýnýn Kûfe’den Ti-
limsân þehrine göç ettiðine dair bilgiler
doðru deðildir (Ömer Mûsâ Bâþâ, s. 200-
201). Tilimsân’da bir süre tasavvufî çev-
relere devam ettikten sonra mürþid ara-
mak için ülkesinden ayrýldý. Anadolu’ya git-
tiðinde Konya’da Sadreddin Konevî’nin ders
halkasýna dahil oldu. Konya’da kýrk defa
halvete girdi (Safedî, XV, 408); ancak Ze-
hebî bu rivayeti abartýlý bulmaktadýr (Târî-
Åu’l-Ýslâm, s. 407). Konevî’nin 643 (1245-
1246) yýlýnda Þam’dan ikinci defa Mýsýr’a
gittiði seyahate katýldý. Kahire’de Þeyhüþ-
þüyûh Þemseddin el-Eykî’nin sahibi oldu-
ðu Saîdü’s-süadâ (Salâhiyye) Hankahý’nda
Eykî’nin de hocasý olan Sadreddin Konevî
ile birlikte kaldý (Kütübî, II, 73). Konevî’nin
diðer talebesi Saîdüddin el-Ferganî ile be-
raber hocalarýnýn Ýbnü’l-Fârýz’ýn el-Æa½î-
detü’t-tâßiyye’sini Farsça olarak þerhet-
tiði derslerini takip etti. Muhammed Ab-
dürraûf el-Münâvî, Tilimsânî’nin Kahire’-
de Konevî ile birlikte anne tarafýndan de-
desi olan Ýbn Seb‘în ile tanýþtýðýný rivayet

eder. Ýbn Seb‘în, kendisine yöneltilen bir
soru üzerine Konevî’nin tevhid ilminde mu-
hakkik sûfîlerden sayýldýðýný, Afîf et-Tilim-
sânî denilen gencin ise bu hususta Kone-
vî’den daha mahir olduðunu söylemiþtir
(Ýbnü’l-Ýmâd, V, 412; M. Abdürraûf el-Mü-
nâvî, II, 89).

Tilimsânî, Kahire’den ailesiyle birlikte ay-
rýldýktan sonra 665-670 (1267-1271) yýllarý
arasýnda Þam’a gidip Kasiyûn daðý etek-
lerindeki Sâlihiye’de ikamet etmeye baþ-
ladý. Kaldýðý mahalle günümüzde Afîf di-
ye anýlmaktadýr. Memlük Sultaný Kalavun
zamanýnda hazine vergilerinin toplanma-
sýndan sorumlu bir göreve tayin edildi.
Bir yandan da tasavvufî faaliyetlerine de-
vam etti. Ömrünün sonuna kadar hazine-
darlýk görevinde bulunan Tilimsânî 5 Re-
ceb 690’da (4 Temmuz 1291) Dýmaþk’ta
vefat etti ve Sûfiye Kabristaný’na defnedil-
di. Öldüðü gün kendisini ziyarete gelip ha-
lini soran Þeyh Burhâneddin el-Kütübî’ye,
“Ýyiyim; Allah’ý bilen kimse O’ndan nasýl kor-
kar? Ben de Allah’ý bildiðimden beri O’ndan
korkmadým. Allah’a kavuþtuðumdan dola-
yý mutluyum” þeklinde karþýlýk verdiði be-
lirtilmektedir (Ýbnü’l-Ýmâd, V, 412). Kendi-
si gibi þair olan, Þâbbüzzarîf lakabýyla meþ-
hur Þemseddin Muhammed adlý tek oð-
lunun Saîdü’s-suadâ Hankahý’nda ikamet
ettiði sýrada 661’de (1263) doðduðu, 688’-
de (1289) babasýyla birlikte gittiði Dýmaþk’-
ta vefat edip Sûfiye Kabristaný’na defne-
dildiði rivayet edilmektedir (Ömer Ferruh,
III, 656; Þâbbüzzarîf et-Tilimsânî, neþrede-
nin giriþi, s. 6). Kýsa bir süre önce de kar-
deþini kaybeden ve arkasýndan tek oðlu-
nun ölümüyle sarsýlan Afîfüddin her ikisi
için acý dolu bir mersiye yazmýþtýr (Dîvân,
s. 17). Þâbbüzzarîf’in þiirlerinin babasýnýn
þiirlerinden daha güzel olduðu söylenmek-
tedir.

hýn adýnýn yazýldýðý 974 (1566) tarihli pa-
ralar kesilmiþtir. Tilimsân þehrindeki Ze-
nâte-Messaji Hac Havaalaný uluslar arasý
uçuþlara açýk olup önde gelen havaalan-
larýndan biridir. Üzüm baðlarý ve zeytin
aðaçlarý ile çevrilen Tilimsân dericilik, ha-
lýcýlýk ve dokumacýlýk ürünleriyle meþhur-
dur. Günümüzde ayný adý taþýyan idarî bi-
rimin merkezi olan Tilimsân þehrinin nü-
fusu 1987’de 110.242, 1998’de 120.155
ve 2010 yýlýnda 122.122 idi. Þehir 2011
yýlýnda Ýslâm Kültür Baþkenti seçilmiþ ve
bu amaçla pek çok faaliyet düzenlenme-
si planlanmýþtýr.
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475 (1082) yýlýnda
inþa edilmeye baþlanan,

XIII. yüzyýlda yapýlan ilâvelerle
son þeklini alan,

Murâbýtlar ve Muvahhidler
dönemine ait cami

(bk. MAÐRÝB [Sanat] ).
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