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Mali Cumhuriyeti’nde tarihî bir þehir.
˜ ™

Ayný adý taþýyan idarî bölümün merke-
zi olan Tinbüktü (Timbüktü) þehri, Mali’nin
orta kesimlerinde Nijer nehrinin büklüm
yaptýðý yerde nehrin sol kýyýsýna 10 km.
kadar uzaklýkta kurulmuþtur. Þehrin tari-
hi XI. yüzyýlýn sonlarýna kadar iner. Adýný,
Tevârikler’in yaz aylarýnda hayvanlarýný ot-
latmak için Nijer nehri kenarýnda kurduk-
larý çadýrlarda yaþayan Büktü adýndaki yaþ-
lý bir kadýndan aldýðý söylenir. Çadýrlarýn ye-
rinde kurulan köy ticarî bir kavþakta bu-
lunmasý dolayýsýyla giderek büyümüþ ve
XIV. yüzyýlda bölgenin önemli bir þehri ha-
line gelmiþtir. Büyük Sahrâ’nýn güney ucun-
da yer alan Tinbüktü’den ilk defa Ýbn Bat-
tûta bahseder. 754 (1353) yýlýnda buraya
gelen ve hâkimlerinin Berberî Sanhâce ka-
bilesinden Missûfe Berberîleri olduðunu
söyleyen Ýbn Battûta þehrin adýný Tinbûktû
(�� ��!�) þeklinde yazmaktadýr. Bazý Arap-
ça kaynaklarda Timbükt olarak geçen isim,
Abraham Cresques’in 1376’da çizdiði Ka-
talan Atlasý’nda Tenbuch biçiminde kayde-
dilmiþ, Ýngilizce’ye Timbaktu, Fransýzca’ya
Tombouctou diye geçmiþtir. Þehir Tadme-
ka, Gät, Fizan, Gao ve Kânim yoluyla Mýsýr,
Hoggar (Haccâr) yoluyla Tunus, Sicilmâse
yoluyla Fas, Mali yoluyla Batý Sudan’a bað-
lanmaktadýr.

Murâbýtlar döneminde (1056-1147) Ýs-
lâm dini Batý Sudan’da yayýldý; Tinbüktü
ve Cenne þehirleri önemli merkezler hali-
ne geldi. Mali Sultaný Mense Mûsâ, sultan-
lýðýnýn sýnýrlarýna kattýðý Tinbüktü’yü (729/
1329) önemli bir Ýslâm medeniyeti mer-
kezine dönüþtürdü. Komþu ülkelerdeki Mâ-
likî fakihlerini ülkesine çaðýrmak suretiyle
ilmî hareketi canlandýrmaya çalýþtý. Onun
zamanýnda Tinbüktü bölgedeki büyük þe-
hirlerden biri, ayný zamanda önemli bir
ilim merkezi oldu. Sultan, 1324’te hac dö-
nüþünde Mekke’den getirdiði Endülüs asýl-
lý mimar Ebû Ýshak Ýbrâhim es-Sâhilî el-
Gýrnâtî’ye Tinbüktü’de Arap mimarisi tar-
zýnda Cingareybîr (Djinger-ber) Camii’ni ve
Madugu Sarayý’ný inþa ettirerek bu üslû-
bu ülkesine soktu. Bu yýllarda tüccarlarýn
yaný sýra Fas’taki ilim merkezlerinden ve Mý-
sýr’dan pek çok âlim Tinbüktü’ye gelip yer-
leþti. Mense Süleyman zamanýnda (1341-
1360) daha da geliþen Tinbüktü 1430 yý-
lýna kadar Mali Sultanlýðý’nýn hâkimiyetin-
de kaldý. Parlak dönemlerinden birini ya-
þadýðý bu devirde yaþlý bir haným tarafýn-
dan Tinbüktü Üniversitesi olarak da bilinen
Sankore Camii ve XIV. yüzyýlýn sonlarýna
doðru Þeyh el-Muhtâr Hamâhullah tara-
fýndan Sîdî Yahyâ et-Tâdilissî adýna Sîdî
Yahyâ (Muhammed Naddah) Camii yaptýrýldý.
Ýmam el-Hâc el-Akýb 1577-1578’de bu üç
camiyi yeniden inþa ettirdi veya önemli ek-
lemeler gerçekleþtirdi.

Tinbüktü 1430’da Tevârikler’in eline geç-
ti ve 1468 yýlýna kadar onlarda kaldý. Þehri
Tevârikler’den alan Sünnî Ali Ber yirmi dört
yýl süren hükümdarlýðý sýrasýnda (1468-
1492) þehirde büyük tahribat yaptý; âlim-
ler ve halk üzerinde baský uyguladý. Bu yüz-
den halkýn yaný sýra çok sayýda âlim ve tüc-
car baþka þehirlere göç etti. Ali Ber’in ay-
ný aileden Songay Sultaný Askiya Muham-
med tarafýndan devrilmesinden sonra Tin-
büktü eski canlýlýðýný tekrar kazanmaya
baþladý, þehirden ayrýlanlarýn pek çoðu ge-
ri döndü. Böylece Tinbüktü yeniden Batý
Afrika’nýn en hareketli ilim ve kültür mer-
kezi haline geldi. Ayný zamanda ekono-
mik geliþme saðlandý ve halkýn refah sevi-
yesi yükseldi. Tarihî dokusuyla dikkat çe-
ken Tinbüktü bir asýrdan fazla Songay Sul-
tanlýðý’nýn idaresinde kaldý. Þehrin nüfusu-
nun XVI. yüzyýlýn baþýnda 70.000 ile 100.000
arasýnda olduðu tahmin edilmektedir. San-
kore Camii’nin bünyesindeki medrese baþ-
ta olmak üzere þehrin çeþitli yerlerindeki
180 medresede 25.000 öðrencinin eðitim
gördüðü belirtilmektedir. Tinbüktü med-
reseleri Kahire ve Fas medreseleriyle yakýn
münasebet içindeydi. 1504 ve 1512 yýlla-

taya çýkar. Bununla birlikte insanýn melek-
le þeytan arasýnda bir konumda bulunma-
sý yüzünden inkâr yoluna saptýðý takdirde
aþaðýlarýn aþaðýsý seviyesine düþmektedir.
5. âyette en alt noktaya düþürme fiilinin
Allah’a nisbet edilmesi, insanýn O’nun ta-
rafýndan yaratýlmasýný ifade eden bir ön-
ceki âyetin üslûbuyla uyum saðlamaya yö-
nelik olup kulun irade ve isteði olmadan
Cenâb-ý Hakk’ýn onu kötü yola sevketme-
si söz konusu deðildir. Sûrenin 6. âyetin-
de iman edip yararlý iþler yapanlar bunlar-
dan farklý olarak ebedî mutlulukla müjde-
lenmiþtir. Sûrenin son iki âyetinde insa-
nýn sorumluluk duygusunu en güçlü biçim-
de etkileyen âhiret hayatý, herkesin dün-
yada yaptýðýnýn karþýlýðýný bulacaðý ebe-
diyet âlemi hatýrlatýlmakta, zihni ve gönlü
gerçeklere açýk olan insanlar tarafýndan o
günün hiçbir bahane ile inkâr edilemeye-
ceði, ayrýca en âdil hükmün Allah tarafýn-
dan verileceði vurgulu biçimde ifade edil-
mektedir.

Yatsý namazýnda Tîn sûresini okuduðu
rivayet edilen Hz. Peygamber þöyle bu-
yurmuþtur: “ve’t-Tîn ve’z-zeytûn sûresini
okuyup, ‘Allah hüküm verenlerin en üstü-
nü deðil midir?’ meâlindeki âyete gelen
kimse, ‘Evet, öyledir, ben O’na gönülden
baðlananlardaným’ desin” (Tirmizî, “Tefsîr”,
95). Bazý tefsirlerde yer alan, “Allah, Tîn sû-
resini okuyan kimseye dünyada kaldýðý
sürece âfiyet ve güçlü imandan oluþan iki
özellik verir, öldüðünde de bu sûreyi oku-
yanlarýn sayýsý kadar sevap ihsan eder”
meâlindeki hadisin (Zemahþerî, VI, 402;
Beyzâvî, IV, 432) mevzû olduðu kaydedil-
miþtir (Muhammed et-Trablusî, II, 728).
Ýdrîsiyye tarikatýnýn kurucusu Ahmed b.
Ýdrîs’e Tefsîrü sûreti’t-Tîn ile (Millî Ktp.,
nr. 4407, vr. 11b-13b) Ve’t-Tîni Sûresinin
Tefsiri (Süleymaniye Ktp., Osman Huldi
Öztürkler, nr. 10, vr. 8) adýyla iki risâle nis-
bet edilmektedir. Muhtâr Sâlim, e¹-ªýb-
bü’l-Ýslâmî beyne’l-£aš¢de ve’l-ibdâ£
adlý eserinde (Beyrut 1408/1988, s. 385-
391) Tîn sûresine atýfta bulunarak incirle
zeytinin besleyici ve tedavi edici özellikle-
rini anlatmýþtýr. Emanullah Polat, Tîn Sû-
resinin Tefsîri ve Sûre Iþýðýnda Kutsal
Zaman ve Mekân Mefhumu adýyla yük-
sek lisans tezi hazýrlamýþ (2000, MÜ Sos-
yal Bilimler Enstitüsü), Emin Iþýk “Tîn Sû-
resi Üzerine Bir Tefsir Denemesi” adlý bir
makale yazmýþtýr (Kur’an Mesajý Ýlmî Araþ-
týrmalar Dergisi, I/2 [1997], s. 76-80).
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çok âlim Sa‘dî baþþehrine götürüldü. On
dört yýl Merakeþ’te kalan ve orada Mâlikî
fýkhý okutmaya devam eden Ahmed Bâ-
bâ, 1017’de (1608) Tinbüktü’ye döndü ve
Sankore Medresesi’nin baþýna geçti. Ah-
med Bâbâ ayný zamanda Tinbüktü’deki
seksen özel kütüphanenin en büyüðüne
sahipti ve toplam 1600 cilt kitabý vardý.

Tinbüktü Paþalýðý döneminde Bilâdüs-
sûdan ve Ýslâm dünyasýnýn birçok bölge-
siyle yakýn iliþkiler kuruldu; bu iliþkiler ilmî
harekete de yansýdý. Malililer tahsil ama-
cýyla Maðrib ülkeleri ve Mýsýr’daki medre-
selere giderken Arap ve Berberî asýllý âlim-
ler Tinbüktü gibi ilim merkezlerinde dinî
ilimleri okuttu. Ancak Tinbüktü paþalýk dö-
neminde önemli sýkýntýlar yaþadý. Maðrib-
li paþalarýn zulmü, Tevârik saldýrýlarý, özel-
likle paþalýðýn son dönemlerinde paþalýk
mücadelesi yüzünden meydana gelen iç
savaþlarda önemli tahribata mâruz kaldý.
Ayrýca salgýn hastalýklarda çok sayýda in-
san öldü. Diðer taraftan XVI. yüzyýldan iti-
baren Aravan ve Velâte þehirleri, Kadiriy-
ye ve Ticâniyye tarikatlarýnýn güçlü olduðu
bölgenin yeni dinî merkezleri haline gel-
di. Tinbüktü eski önemini bir ölçüde kay-
betse de bazý paþalar buradaki ilmî ve di-
nî hayatý canlý tuttular. Merakeþ’in idare-
sindeki Bilâdüssûdan’ýn büyük kadýsý bura-
da oturmaya devam etti. TârîÅu’l-Fettâþ
ve TârîÅu’s-Sûdân gibi bölge tarihine da-
ir iki önemli eserin müellifleri bu dönem-
de yaþadý.

Merakeþli askerlerin yerli kadýnlarla ev-
liliðinden doðan ve “arma” denilen çocuk-
larý Ebü’l-Mahallî liderliðinde 1163’te (1750)
Tinbüktü’de yönetimi ele geçirdiler. Onla-
rýn zamanýnda emîrlerle halkýn temsilci-
si konumundaki kadýlar arasýnda belli bir
uyum ortamý oluþtu. 1760’ta Tevârikler’in
zaptettiði Tinbüktü on yýl sonra Segu Bam-
baralarý’nýn hâkimiyetine girdi. Tevârikler
1792’de yönetimi tekrar aldýlar. Bu devir-
de Tinbüktü yeni bir kalkýnma dönemine
girdi ve çok sayýda tüccar þehre gelmeye
baþladý. 1833’te Ahmedü Lobbo (Seku Ama-
dü) tarafýndan kurulan Mâsînâ Sultanlýðý,

1860’lý yýllarda üçüncü Tekrûr Devleti’nin
kurucusu el-Hâc Ömer’in oðlu Ahmed el-
Kebîr el-Medenî’nin (Ahmed Tall) egemen-
liðine geçti. 1894’te Fransýz iþgal ordusu
þehri Batý Afrika sömürgesine ilhak etti.
Tinbüktü’nün hýristiyanlarýn hâkimiyetine
girmesi müslümanlar üzerinde derin izler
býraktý ve büyük yankýlar uyandýrdý. Dev-
let iþlerinde çalýþanlarýn çocuklarýna dinî
eðitim vermek üzere Tinbüktü’de bir okul
açan Fransýzlar (1910) Þehri Ýslâm dünya-
sýndan koparmaya çalýþtýlar. Ancak Tin-
büktülü âlimler Cezayir ve Mýsýrlý âlimler-
le irtibatlarýný devam ettirdiler.

Mali’nin baðýmsýzlýðýný kazanmasýnýn ar-
dýndan Tinbüktü yeniden Ýslâm kültürü-
nün merkezi haline getirildi. Tinbüktü ve
ülkenin kuzey bölgesindeki bütün okullar-
da Arapça zorunlu dil kabul edildi. Mali’de
tarihî yazmalarýn bulunduðu en önemli
kütüphane, Tinbüktü’de 1970’te Birleþmiþ
Milletler Eðitim ve Kültür Teþkilâtý’nýn gi-
riþimiyle Centre de Documentation et de
Recherche Ahmed Baba (CEDRAB) adýyla
kuruldu ve Küveyt’in saðladýðý maddî des-
tekle 1977’de faaliyete geçti. Daha sonra
çýkarýlan bir kanunla burasý yüksek eðitim
enstitüsüne dönüþtürülerek Institut des
Hautes Etudes et de Recherches Islami-
ques Ahmed Baba (IHERIAB) adýný aldý. Bu
merkezde Ýslâmî ilimler alanýnda toplam
18.000 yazma eser bulunmaktadýr. Eser-
lerin tamamýna yakýný Arapça olup çok azý
mahallî dillerden Songay, Fulfulde (Peul/
Pöl) ve Temaþek dillerindedir. En eskisi XIII.
yüzyýla ait olan yazmalar için hazýrlanan on
üç katalogdan altýsý yayýmlanmýþtýr (Fih-
ristü maÅ¹û¹âti merkezi A¼med Bâbâ li’t-
tev¦îš ve’l-ba¼¦i’t-târîÅiyye bi-Timbüktü,
London: al-Furqan Islamic Heritage Foun-

rýnda þehri iki defa ziyaret eden Hasan el-
Vezzân burada Maðrib’den getirilen kitap-
larýn çok satýldýðýný ve ticarî hayatta en
fazla gelirin kitap satýþýndan elde edildi-
ðini söylemektedir. XVI. yüzyýlýn ikinci yarý-
sýnda Tinbüktü, Siyah Afrika’nýn en önem-
li kültür merkezi oldu. Burada yetiþen âlim-
ler Mekke, Kahire, Merakeþ ve Katsina’ya
giderek Ýslâm dünyasýnýn fikrî birikimine
büyük katký saðladýlar. Mýsýr, Kuzey Afri-
ka ve Endülüs baþta olmak üzere Ýslâm
dünyasýnýn çeþitli bölgelerinden çok sayý-
da âlim Tinbüktü’ye geldi. Ayný yüzyýlda
Tinbüktü’nün þöhreti Avrupa’da da yayýl-
dý. Müstahkem oluþu ve gizemliliði yanýn-
da altýn, fildiþi, tuz, kereste ve köle ticare-
tinin önemli merkezlerinden biriydi. Afri-
ka’nýn kuzey sahilleriyle Sahrâaltý bölge-
leri arasýnda en önemli buluþma yeri olan
Tinbüktü’de Fas, Merakeþ, Tuât ve Dir‘a gi-
bi þehirlerden gelen Maðribli Sanhâce ve
Missûfe Berberîleri ile Araplar yanýnda Tu-
nuslular, Mýsýrlýlar, Tevârikler, Velâteler,
özellikle Fûlânîler, Mandingler, Bornular,
Bambaralar ve Fûtalýlar gibi Sahrâaltý’nýn
farklý milletlerinden insanlar yaþýyordu.

Bölgenin zenginliði komþu ülkelerin bu-
raya göz dikmesine yol açtý. Nitekim Batý
Sudan’ý ele geçirip oradaki zengin altýn ya-
taklarýna sahip olmak amacýyla Fas Sa‘dî
Sultaný Ahmed el-Mansûr’un 999 (1591)
yýlýnda gönderdiði ordu Tondibi savaþýn-
da Gao’da hüküm süren Songay Sultanlý-
ðý’ný ortadan kaldýrdý. Bilâdüssûdan’da ele
geçirilen bol miktarda altýn ve binlerce kö-
le Merakeþ’e götürüldü. Sultanlýðýn top-
raklarý Osmanlý sistemi örnek alýnýp bir eya-
let haline getirildi ve o sýrada Songay’ýn
ikinci önemli þehri olan Tinbüktü eyalet
merkezi yapýlarak Tinbüktü Paþalýðý ku-
ruldu. Songay sultanýnýn yeni merkezde
paþalara tâbi þekilde yaþamasýna izin ve-
rildi. Ýþgal sýrasýnda büyük tahribat gören
Tinbüktü’de çok sayýda insan öldürüldü.
Þehrin önde gelen âlimlerinden olan ve Sa‘-
dîler’e karþý ilk hareketi baþlatmasý dola-
yýsýyla bu hareketin sembolü haline gelen
Ahmed Bâbâ et-Tinbüktî ile beraber bir-
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ikinci önemli kaynaðý sayýlan TârîÅu’s-Sû-
dân’ýn müellifi Abdurrahman b. Abdul-
lah es-Sa‘dî Tinbüktülü âlimlerin en meþ-
hurlarýdýr.
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TÎPÛ SULTAN
(ö. 1213/1799)

Meysûr sultaný
(1782-1799).

˜ ™

1163 (1750) yýlýnda günümüzde Ban-
galur (Bangalore) bölgesindeki Devanahal-
li’de doðdu. Asýl adý Feth Ali olup Hindis-
tan’ýn güneybatýsýnda kurulan müslüman

Meysûr Sultanlýðý’nýn kurucusu Haydar Ali
Han’ýn oðludur. Bir Hindu racalýðý olan Mey-
sûr’u ele geçirip (1760) burada hâkimiyet
tesis eden, XVIII. yüzyýlýn sonlarýna doðru
Bâbürlü Sultaný Evrengzîb’in Güneybatý Hin-
distan’ý egemenliði altýna almasý üzerine
onunla anlaþan ve bölgedeki en büyük ra-
kibi Maratalar’a karþý ittifak oluþturan Hay-
dar Ali, ayný zamanda Fransýzlar’la anlaþa-
rak bölgede ilerleyiþine devam etmek iste-
yen Ýngilizler’e karþý direniyordu. Gençlik yýl-
larý bu mücadeleler içinde geçen Feth Ali
iyi bir eðitim aldý. Arapça, Farsça, Urduca
öðrendi; âlim, þair ve asker olarak yetiþti.
Daha on beþ yaþýnda iken babasýnýn yanýn-
da ilk Meysûr-Ýngiliz savaþýna katýldý (1776).
Þubat 1782’de cereyan eden Ýkinci Mey-
sûr savaþýnda Ýngilizler’i maðlûp edince bü-
yük ün kazandý. Ayný yýlýn sonunda baba-
sýnýn vefatý üzerine tahta geçti. Ardýndan
bölgedeki küçük krallýklarý ilhak etti, Ma-
ratalar ve Nizamlar üzerine üstünlük sað-
ladý.

Tîpû Sultan bir taraftan Ýngilizler’e kar-
þý Fransýzlar’la iþ birliðini devam ettirirken
diðer taraftan Osmanlý Devleti ve Afgan
Hanlýðý ile ittifak giriþiminde bulundu. Bu
çerçevede 1786’da 700 kiþilik bir elçilik he-
yetini Ýstanbul’a gönderdi. Heyet Muskat,
Buþira, Basra ve Baðdat yoluyla bir buçuk
yýlda Ýstanbul’a ulaþtý. Ýngilizler’e karþý as-
kerî yardým, ayrýca ticarî iliþkilerin geliþti-
rilmesini isteyen Tîpû Sultan’ýn Osmanlý
halifesinden bir hilâfet beratý talep ettiði
kaynaklarda belirtilir. Osmanlýlar’dan bu þe-
kilde berat istenmesinin ilk ve tek örneði
olan bu hadise Osmanlý hilâfetinin baþka
ülkelerdeki algýlanýþý bakýmýndan önemli-
dir. Tîpû Sultan, I. Abdülhamid’e yazdýðý
mektupta Ýngilizler’in bölgede büyük tah-
ribat yaptýklarýný, insanlarý zorla hýristiyan-
laþtýrdýklarýný, bunlara karþý cihada devam
edebilmesi için desteðe ihtiyacý bulundu-
ðunu bildiriyor, ticarî iþ birliðinin yaný sýra

dation, 1419/1998). Tinbüktü ve civarýnda
sayýlarý altmýþla seksen arasýnda olduðu
belirtilen özel yazma eser kütüphanele-
rinde toplam 300.000 civarýnda eser bu-
lunduðu tahmin edilmektedir. Zor þartla-
rýn yaþandýðý çöl ikliminde böylesine önem-
li tarihî dokusundan dolayý “çöl incisi” di-
ye anýlan Tinbüktü 1988’de UNESCO tara-
fýndan insanlýðýn ortak mirasý sayýlan yerler
arasýna alýnmýþtýr. 333 velînin kabrini ba-
rýndýrdýðý söylenen þehir, 2006 yýlýnda mer-
kezi Fas’ýn Rabat þehrinde olan Ýslâm Kon-
feransý’na baðlý Ýslâm Eðitimi, Bilimi ve Kül-
türü Teþkilâtý (Organisation Islamique Pour
l’Education, les Sciences et la Culture [ISESCO])
tarafýndan Afrika kýtasýndaki Ýslâm kültür
baþþehri ilân edilmiþtir. Þehir, eski kervan
yollarý üzerindeki ulaþým merkezi olma özel-
liðini yitirmiþ olsa da nehir ulaþýmý (iskele-
si olan Kabara þehri vasýtasýyla) açýsýndan
önemini sürdürmektedir.

1824-1828 yýllarý arasýnda Mýsýr asýllý bir
müslüman kýlýðýnda baþta Tinbüktü ve Cen-
ne Batý Afrika’nýn önemli merkezlerini ge-
zen René Caillié 1828’de buranýn nüfusu-
nu 12.000 olarak verir ve þehirdeki bütün
siyahîlerin Kur’ân-ý Kerîm’i ezbere okudu-
ðunu söyler. 1853 yýlýnda þehre gelen Al-
man seyyahý Heinrich Barth ise 13.000 ki-
þinin yaþadýðýný kaydeder. 1894’te Fransýz
sömürgesine giren Tinbüktü’nün nüfusun-
da azalma baþladý ve 1926’da 5500 kiþi-
ye kadar indi. Þehrin nüfusu 2009 yýlýnda
54.779 olarak tesbit edilmiþtir. Tinbüktü
idarî bölümünün sýnýrlarý içinde Diré, Go-
undam, Gourma-Rharous, Niafunké þehir-
leriyle Tinbüktü þehrinin yakýn çevresin-
de Alafia, Ber, Bourem-Inaly, Lafia, Sa-
lam beldeleri bulunmaktadýr. Mali Cum-
huriyeti’nin ortalarýndan kuzeydoðusuna
doðru geniþ bir alaný kaplayan Tinbüktü
idarî bölümü 1990’lý yýllarda Tevârik direni-
þi yüzünden zor günler yaþamýþ, ancak 27
Mart 1996 tarihinde devletle direniþçiler
arasýnda barýþ antlaþmasý imzalanmýþ-
týr. Bu önemli günün hâtýrasýna þehirde
la Flamme de la Paix adýný taþýyan bir anýt
inþa edilmiþtir. Tinbüktü’de yetiþen âlim-
ler Ýslâm kültürünün bölgede yayýlmasýn-
da önemli rol oynamýþtýr. Songay Ýmpara-
torluðu devrinde büyük kadýlýk görevinde
bulunan ve mezarý günümüzde Tinbüktü’-
deki önemli ziyaretgâhlardan biri olan Mah-
mûd b. Ömer et-Tinbüktî, Muhammed
Bâgyu‘, Ahmed Bâbâ et-Tinbüktî ve ba-
basý Ahmed b. Hâc Ahmed, baþlangýçtan
1666 yýlýna kadar Bilâdüssûdan’ýn içtimaî,
dinî ve kültürel tarihini ihtiva eden Târî-
Åu’l-Fettâþ adlý eserin müellifi Mahmûd
b. Mütevekkil Kâ‘t, Bilâdüssûdan tarihinin
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