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tuttu. III. Abdurrahman zamanýnda þe-
hirde merkezî otorite tam anlamýyla sað-
landý. Halife 317-328 (929-940) yýllarýnda
buraya yedi vali tayin edip güvenliðin de-
vamý için çaba gösterdi. Halký tersane ve li-
man yapýmý konusunda teþvik etti, bu teþ-
vikler sonucunda 333’te (945) þehirde bir
tersane yapýldý. Halife, Medinetüzzehrâ’yý
inþa ederken harcamalarýndan dolayý ken-
disini çok eleþtirecek olan Münzir b. Saîd
el-Bellûtî’yi þehrin kadýlýðýna getirdi.

Endülüs Emevî Devleti’nin 1008 yýlýndan
itibaren zayýflamaya baþlamasý ve ardýn-
dan yýkýlmasý sürecinde Turtûþe 1009-1060
yýllarý arasýnda sakalibeye mensup kuman-
danlardan Lebîb, Mukatil, Ya‘lâ ve Nebîl
tarafýndan idare edildi. Nebîl’in yönetimi
esnasýnda Turtûþe halký 452’de (1060) is-
yan edince Nebîl þehri Sarakusta Emîri
Muktedir-Billâh Ahmed’e teslim etti. Böy-
lece Turtûþe, Sarakusta ve civarýnda hü-
küm süren Hûdîler’in eline geçti. Mukte-
dir’den sonra oðlu Münzir’in payýna düþ-
tü (1082-1091). Ancak sýnýra yakýn oldu-
ðundan hýristiyanlarýn dikkatini çekmek-
teydi. Nitekim Murâbýt Hükümdarý Yûsuf
b. Tâþfîn’in Kastilya Kralý VI. Alfonso’ya
karþý 1086 yýlýnda kazandýðý Zellâka sava-
þý öncesinde Alfonso’nun yardýma çaðýr-
dýðý kiþiler arasýnda o esnada Turtûþe’yi
kuþatmakta olan Aragon-Navarra Kralý I.
Sancho Ramirez de bulunmaktaydý. Ardýn-
dan Yûsuf b. Tâþfîn’in Endülüs’e hâkim
olmasý ve izlediði geniþleme siyaseti kýsa
sürede kendini gösterdi. Bunun neticesi
Turtûþe’de de görüldü ve Ali b. Tâþfîn
1110’da Hûdî hâkimiyetine son verip þeh-
ri kendi idaresi altýna aldý. Turtûþe, 512
(1118) yýlýnda hýristiyan saldýrýsýna uðra-
dýysa da kurtulmayý baþardý. Daha sonra
hýristiyanlarýn hedefi olmaya devam etti.
Aragon Kralý I. Alfonso 1129’da Akdeniz’e
ulaþabilmek için Turtûþe’nin zaptedilmesi
gerektiðini anladý ve harekete geçti. Sa-
rakusta’dan yola çýkarak Ýfrâga ve Lâride
üzerinden Belensiye’ye geldi ve Murâbýt-
lar’la savaþa giriþti. Çok þiddetli geçtiði
kaydedilen savaþta Murâbýtlar yenildi. An-
cak savaþýn ardýndan Murâbýt yönetimi
bölgenin hýristiyan iþgalinden kurtarýlmasý
için çalýþmalar baþlattý. Kral Alfonso, Mu-
râbýtlar’dan korktuðu için kazandýðý za-
ferden istifade edemeden geri çekilmek
zorunda kaldý.

Turtûþe, Murâbýtlar’ýn 1147’de yýkýlma-
sýndan sonra meydana gelen otorite boþ-
luðunun ardýndan hýristiyanlarýn ele ge-
çirmeyi en çok istedikleri þehirlerden biri
oldu. Aslýnda bu dönemde Turtûþe bura-

da doðmuþ, Belensiye, Mürsiye ve Turtû-
þe’nin de aralarýnda bulunduðu pek çok
yere hâkim olan aslen Ýspanyol asýllý bir
aileye mensup Muhammed b. Sa‘d b. Mer-
denîþ’e görünürde baðlýlýk arzetmiþti. Ýbn
Merdenîþ hýristiyanlarla iyi geçinerek du-
rumunu devam ettirmekteydi. Turtûþe ay-
ný devirde hýristiyan sahillerini baský al-
týnda tutan müslüman denizcilerin sýðý-
naðý haline geldi; bu durum hýristiyanlarý
endiþeye sevkediyordu. Aragon, Katalon-
ya, Cenova, Piza ve Templier þövalyelerin-
den oluþan hýristiyan Haçlý ordusu Barse-
lona Kontu IV. Raymond Berenger’in ku-
mandasýnda 1148’de Turtûþe’yi hem ka-
radan hem denizden kuþatma altýna aldý.
Turtûþe halký yaklaþýk kýrk gün hýristiyan-
lara karþý direnmeye çalýþtý. Bu direnme-
de þehrin surlarýnýn saðlamlýðý da etkili ol-
muþtu. Ancak sonuçta hiçbir yerden yar-
dým alamadýklarýndan þehri düþmana tes-
lim etmek zorunda kaldýlar (17 Þâban 543 /
31 Aralýk 1148). Turtûþe’nin ardýndan es-
Saðrüla‘lâ içinde yer alan diðer sýnýr þehir-
leri Lâride, Ýfrâga ve Miknâse de hýristi-
yanlarýn eline geçti; böylece Kuzey Endü-
lüs’te sýnýr bölgelerindeki müslüman hâ-
kimiyeti sona ermiþ oldu. Ýbn Merdenîþ,
hýristiyanlarýn þehri zaptetmesine onlar-
la arasýný bozmamak için hiç tepki göster-
medi.

Hýristiyanlar 478’de (1085) Tuleytula’yý
ele geçirdiklerinde müslümanlara taný-
dýklarý can, mal, din ve ibadet özgürlüðü-
nü buradaki müslümanlara da tanýdýlar.
Fakat zamanla bütün Ýspanya’da müslü-
manlarý zorla hýristiyanlaþtýrmaya yönel-
diler. Turtûþe’nin de aralarýnda bulundu-
ðu Belensiye ve Barselona bölgesinde zen-
gin Ýspanyollar’ýn topraklarý müslümanlar
tarafýndan iþletilmekteydi. Müslümanla-
rýn hýristiyanlaþmasý, Ýspanyollar’ý müslü-
manlardan aldýklarý vergiden ve maddî pek
çok þeyden mahrum býrakacaktý. Bu se-
beple 1429 ve 1495 yýllarýnda Turtûþe’deki
asiller meclisi, Kastilya Kralý IV. Enrique ve
Aragon Kralý Ferdinand’dan müslüman-
larýn kendi istekleriyle hýristiyan olabilecek-
leri, din deðiþtirmeye kimsenin zorlanma-
yacaðý hususunda garanti aldý.

Turtûþe, Endülüs Emevîleri döneminde
baþþehir Kurtuba’dan uzaklaþtýrýlan kiþi-
ler için sürgün yeri olarak da kullanýldý.
Abdülmelik b. Ýdrîs el-Cezîrî, Ýbn Ebû Âmir
el-Mansûr tarafýndan Turtûþe’de tutulmuþ,
o da uzun bir kaside yazarak þehri öv-
müþtü. Emevîler döneminde Turtûþe ge-
leneksel yapýda evlere, çarþý ve pazarlara
sahip bir ticaret þehriydi. Þehirde III. Ab-
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Endülüs’ün kuzeydoðusunda Ebro neh-
rinin oluþturduðu deltanýn baþlangýcýnda
bir dað eteðinde kurulmuþtur. Himyerî’-
ye göre þehrin etrafýný çeviren surlar En-
dülüs Emevîleri zamanýnda inþa edilmiþ
olup þehrin dört kapýsý vardýr. 95 (714) yý-
lýnda müslümanlar tarafýndan fethedilen
Turtûþe (Tartûþe / Tortosa) Lâride (Lesida),
Ýfrâga, Tutîle (Tudela), Veþka (Huesca), Mik-
nâse þehirlerini içine alan ve es-Saðrüla‘lâ
diye bilinen kuzey sýnýr bölgesinde yer al-
makta, muhtemelen Mürsiye (Murcia), Be-
lensiye (Valencia) ve Sarakusta’yý da (Sara-
gossa) kapsayan Arbûne (Narbonne) böl-
ge valiliðinin yönetimi altýnda bulunmak-
taydý. Endülüs Emevî Emîri I. Abdurrah-
man, Arbûne’yi yönetmek için Abdurrah-
man b. Ukbe’yi görevlendirdi. Þehir en par-
lak dönemini Endülüs Emevî Devleti’nin
idaresi altýnda yaþadý ve bu devirde hü-
kümdarlarýn desteðiyle geliþti. 161’de (778)
Sarakusta’da ayaklanan Hüseyin b. Yahyâ
el-Ensârî’nin oðlu Saîd güçlükle Turtûþe’-
ye sýðýndý.

I. Hakem döneminde Turtûþe, bölgede-
ki âsilerin ve Benî Kasî gibi mahallî hâne-
danlarýn siyasî emelleri yüzünden zor gün-
ler geçirdi; þehir bunlarla merkezî otorite
arasýnda kaldý. 181 (797) yýlýnda Sarakus-
ta ve Turtûþe bölgesinden baþlayarak
etki alanýný gittikçe geniþleten Behlûl b.
Merzûk’un isyaný görülürken 193’te (809)
Franklar, Hakem’in baþka sorunlarla uð-
raþmasýný fýrsat bilerek Turtûþe’yi muha-
sara etti. Ancak Hakem oðlu Abdurrah-
man’ý gönderip onlarý yenmeyi baþardý.
844 yýlýnda Normanlar’ýn Endülüs’e yöne-
lik saldýrýsýndan sonra II. Abdurrahman
bir taraftan tersanelerin ve gemilerin ya-
pýlmasýný emrederken diðer taraftan de-
nizcilik eðitimi verilmesini saðladý. Hemen
hemen ayný dönemlerde Turtûþe ve Be-
lensiye’den hareket eden gemiler 224-236
(839-850) yýllarý arasýnda Franklar’a ait
Marsilya kýyýlarýna hücumlar düzenledi; ay-
rýca Saint Tropez Limaný’ný üs olarak kul-
lanan pek çok Turtûþeli denizci, rivayete
göre bir asýr boyunca Fransa ile Ýtalya ara-
sýndaki ticarî faaliyetleri kontrol altýnda

TURTÛÞE



430

TURTÛÞE

– —
TURTÛÞÎ
( �����Àא� )

Ebû Bekr Muhammed b. Velîd
b. Muhammed b. Halef

el-Fihrî et-Turtûþî
(ö. 520/1126)

Endülüslü Mâlikî fýkýh âlimi
ve muhaddis.
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26 Cemâziyelevvel 451’de (10 Temmuz
1059) Kuzeydoðu Endülüs’te Turtûþe (Tor-
tosa) þehrinde doðdu. Bir yýl sonra Sara-
kusta Emirliði’nin (Hûdîler) hâkimiyetine
geçen bu þehirde ilk eðitimini aldý. Ýbn Ebû
Rendeka diye tanýndý. Ýbn Hallikân “ren-
deka”nýn Frenkçe olduðunu ve “buraya gel”
anlamý taþýdýðýný belirtir; bazý Batýlý araþ-
týrmacýlar da bu anlamda Fransýzca ve Ýs-
panyolca iki kelimeden (rend-aca) oluþtu-
ðunu söyler (Sirâcü’l-mülûk, neþredenin
giriþi, s. 12). Turtûþî gittiði Sarakusta’da
çeþitli hocalardan ders gördü ve icâzet al-
dý. Ebü’l-Velîd el-Bâcî’den Arapça, fýkýh, ha-
dis, ferâiz ve hilâf okudu. Makkarî ve Ýbn
Hallikân onun Ýþbîliye’de Ýbn Hazm’dan
Arap edebiyatý tahsil ettiðini söyler. An-
cak Ýbn Hazm’ýn vefatý sýrasýnda (456/1064)
henüz beþ yaþýnda olduðuna göre ya bu
bilgi yanlýþtýr veya küçükken onun dersle-
rine götürülmüþtür.

476’da (1084) hac görevini yerine getir-
dikten sonra bir süre Irak, Suriye ve Mý-
sýr’ýn çeþitli þehirlerinde ikamet ederek
âlimlerin ders halkasýna katýldý. Baðdat’-
ta Nizâmiye Medresesi’nde Þâfiî fakihleri
Ebû Bekir Muhammed b. Ahmed eþ-Þâ-
þî, Ebû Sa‘d Abdurrahman b. Me’mûn el-
Mütevellî ve Ebû Ahmed el-Cürcânî’den
fýkýh dersleri aldý. Hanefî kadýlkudâtý Mu-
hammed b. Ali ed-Dâmeganî, Hanbelî âli-
mi Ebû Muhammed Rýzkullah et-Temî-
mî, Muhammed b. Fütûh el-Humeydî ve
baþkalarýndan hadis dinledi; Basra’da Ebû
Ali Muhammed b. Ahmed et-Tüsterî’den
Sünen-i Ebû Dâvûd’u okudu. Bu sýrada
tasavvufa yöneldi. Kudüs’te Gazzâlî ile gö-
rüþtüðüne veya oraya vardýðýnda Gazzâlî
gitmiþ olduðundan kendisiyle görüþeme-
diðine dair farklý rivayetler nakledilir. Dý-
maþk, Kudüs, Cebelilübnan ve Reþîd’de
bir süre kaldý. Hac yolculuðuna çýkan En-
dülüs ulemâsýnýn uðrak yeri Ýskenderiye’-
ye geçip oraya yerleþti. Talebesi Ebü’t-Tâ-
hir Ýbn Avf’ýn teyzesiyle evlendi. O sýrada
babasýnýn ölümü üzerine (487/1094) Fâtý-
mî veziri olan Efdal b. Bedr el-Cemâlî, bir-
kaç ay sonra vefat eden Halife Müstansýr-
Billâh’ýn yerine büyük oðlu Nizâr’ý deðil
daha kolay etkisi altýna alabileceði küçük

oðlu Ahmed’i (Müsta‘lî-Billâh) halife ilân
edince Nizâr Ýskenderiye’ye kaçmýþ, Efdal
de onu takip ederek ortadan kaldýrmýþtý
(488/1095). Bu esnada birçok âlim öldü-
rülmüþ veya baþka yerlere göç etmiþ, þe-
hir ilim ve eðitim faaliyetleri bakýmýndan
fakir hale gelmiþti. Turtûþî, bu ortamda
eþinin kendisine ayýrdýðý evin alt katýný
medreseye dönüþtürüp ders vermeye baþ-
ladý. Bir kýsmý medresede barýnan talebe-
lerinin sayýsý kýsa sürede 100’leri buldu ve
þöhreti Mýsýr’ýn dýþýna yayýldý. Kendisinden
ilim tahsil edenler arasýnda Ebû Bekir Ýb-
nü’l-Arabî, Bâcî’nin halkasýnda ders arka-
daþý olan Ebû Ali es-Sadefî, Muvahhidler
Devleti’nin kurucusu Ýbn Tûmert, Ýbn Za-
fer es-Sýkýllî, Sadrülislâm Ebü’t-Tâhir Ýbn
Avf, Ebû Hâmid el-Gýrnâtî, Ýbrâhim b. Ah-
med el-Gýrnâtî, Muhammed b. Ýbrâhim el-
Gassânî, Kadî Sened b. Ýnân el-Ezdî, Ýbn
Bürtýle (Abdullah b. Mûsâ) ve Ebû Bekir Mu-
hammed b. Hüseyin el-Mayurký gibi isim-
ler anýlmaktadýr. Kadî Ýyâz da kitâbet yo-
luyla bütün rivayetleri ve eserleri konusun-
da kendisinden icâzet aldý. Ýbn Haldûn,
Mâlikî mezhebinde Kurtuba, Kayrevan ve
Irak mektepleriyle bu sonuncusuna tâbi
olan Mýsýr mektebinden söz ederken Kahi-
re ve Ýskenderiye ulemâsýnýn Turtûþî vasý-
tasýyla Endülüs mektebinin esaslarýný ala-
rak kendi Mýsýr ekolleriyle birleþtirdiklerine
dikkat çeker (The Muqaddimah, III, 16-17).

Turtûþî, Ýskenderiye’de bir taraftan öð-
retim faaliyetini yürütürken diðer taraf-
tan toplumun ahlâk bakýmýndan ýslahý için
çalýþtý, Ýslâmî esaslara aykýrý sosyal ve ida-
rî uygulamalarý, þehrin kadýsýnýn tasarruf-
larýný eleþtirdi, yöneticileri uyardý. Bu tavrý
yanýnda çevresinde geniþ bir talebe hal-
kasýnýn oluþmasý ve Bizans’tan getirilen
peynirlerin haram olduðuna dair fetvala-
rý sebebiyle kadý Mekînüddevle Ýbn Hadîd
tarafýndan Vezir Efdal’e þikâyet edilince
Kahire’ye çaðrýldý. Turtûþî daha önce de
Kahire’ye gidip vezire öðütlerde bulunmuþ-
tu. Efdal kendisini iyi karþýlamakla birlik-
te Fustat’ta mecburi ikamete tâbi tutup
halktan tecrit etti. Efdal’in 515’te (1121)
öldürülmesinin ardýndan vezir tayin edi-
len Me’mûn el-Batâihî göreve gelince
muhtemelen bir yýldan az süren sürgün
hayatý sona erdi ve Ýskenderiye’ye dö-
nerek öðretim faaliyetini sürdürdü. Er-
tesi yýl Kahire’ye gidip ünlü eseri Sirâ-
cü’l-mülûk’ü Batâihî’ye sundu. Turtû-
þî, çevresindeki yöneticilere öðüt verdiði
gibi muhtemelen 495 (1001) yýlýnda En-
dülüs’e dönen talebesi Ebû Bekir Ýbnü’l-
Arabî vasýtasýyla Murâbýt Hükümdarý Yû-
suf b. Tâþfîn’e de bir mektup yazarak tav-

durrahman’ýn 345 (956-57) yýlýnda inþa
ettirdiði bir ulucami bulunmaktaydý. Tur-
tûþe zamanla kalabalýklaþtý ve surlarýn dý-
þýna yeni mahalleler kuruldu. Þehirde çok
zengin çam ormanlarý bulunmakta ve bu
aðaçlar kolay kolay çürümemekteydi. Kur-
tuba Ulucamii’nin tavaný bu aðaçlardan
yapýlmýþtý. Turtûþe Limaný ihracatýn yapýl-
dýðý bölgelerin baþýnda gelmekteydi. Bu-
radan pamuk, þeker, deri, bakýr, ipek, ba-
harat, çivit ve kýzýlaðaç gemilerle Ýslâm ül-
kelerine gönderilmekteydi. Ayrýca yahudi
köle tüccarlarý tarafýndan Orta Avrupa’-
dan sevkedilen Slavlar Turtûþe’ye getiril-
mekte, buradan ülkenin diðer taraflarýna
yollanmaktaydý. Geçmiþteki önemini gü-
nümüzde kaybetmiþ bir nehir limaný olan
Turtûþe’nin nüfusu 30.000 civarýnda du-
raklamýþ bulunmaktadýr (1930’da 28.000,
1950’de 38.300, 2000 yýlý tahminlerine gö-
re 30.000). Turtûþe’nin en önemli âlimle-
ri arasýnda hadis âlimi Ahmed b. Saîd b.
Meysere el-Gýfârî ile Ýbn Ebû Rendeka di-
ye tanýnan Ebû Bekir et-Turtûþî zikredile-
bilir.
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