TÜCÎBÎ

–

˜

TÜCÎB (Benî Tücîb)
(   )
Benî Kinde’ye mensup
bir Arap kabilesi.
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Yemen asýllý Kinde kabilesinin önemli
kollarýndan Benî Sekûn’a mensup olan Eþres b. Þebîb b. Sekûn’un Adî ve Sa‘d adlý iki oðlunun soyundan gelir. Ýki kardeþin
ahfadý Mezhic kabilesine mensup anneleri Tücîb bint Sevbân b. Süleym’e nisbetle
Benî Tücîb diye anýlmýþtýr. Kabile Ýslâm’dan önce Arabistan’ýn güneyinde Hadramut bölgesinde yaþýyordu. Tücîb’den on
üç kiþilik bir heyet 9 (630) yýlýnda Medine’ye geldi. Rivayete göre heyet, mallarýnýn zekâtýný yanlarýnda getirerek Hz. Peygamber’e vermiþ, Hz. Peygamber bu mallarý geri götürüp kendi kabilelerindeki fakirlere daðýtmalarýný isteyince getirdiklerinin fakirlerden artan zekât mallarý olduðunu söyleyerek Resûlullah’a býrakmýþtý.
Bu olay onlarýn Medine’ye gelmeden Ýslâmiyet’i benimsediklerini göstermektedir.
Tücîb heyetinin bu davranýþýndan çok
memnun kalan Resûl-i Ekrem, “Hidayet
yüce Allah’ýn elindedir; Allah hayrýný dilediði kimsenin kalbini imana açar” diyerek
heyet mensuplarý ile bizzat ilgilenip sohbet etti, daha sonra aðýrlanmalarý için Bilâl-i Habeþî’yi görevlendirdi. Medine’de bir
süre kalan Benî Tücîb heyeti, Resûlullah’a
Kur’an ve Sünnet’le ilgili sorular sordular
ve cevaplarýný yazýlý olarak aldýlar. Onlarýn
Ýslâm dinine gösterdiði alâka dolayýsýyla
Hz. Peygamber, Medine’den ayrýlmak istediklerinde biraz daha kalmalarýný söyledi, vedalaþma sýrasýnda heyettekilerin her
birine hediye verip hayýr duada bulundu.
Bu sýrada develerin baþýnda býrakýlan genci de huzuruna çaðýrdý ve kendisinden sadece dua dileyen genç için dua edip hediye verilmesini istedi. Tücîbîler, Vedâ haccý
sýrasýnda Mina’da Resûl-i Ekrem’le bir defa daha buluþtu.
Hz. Peygamber’in vefatýndan sonra ortaya çýkan irtidad hareketlerinin Yemen
kabileleri arasýnda yoðun biçimde yayýlmasýna raðmen Benî Tücîb’den hiç kimsenin bu olaylara karýþmadýðý bildirilmektedir. Kaynaklarda Tücîbîler’in irtidad hadiseleri esnasýndaki bu tutumunda, Medine’ye giden heyetin hayvanlarýnýn baþýnda býrakýlan ve Hz. Peygamber’den sadece dua isteyen gencin önemli rol oynadýðýna dikkat çekilmektedir. Tücîbîler, Hz.
Ömer zamanýnda özellikle Mýsýr fetihlerinde bulundu. Fetihten sonra Amr b. Âs tarafýndan Fustat þehrinin kurulmasý sýra-

sýnda kabilelere ait mahallelerin belirlenip
düzenlenmesi iþinde görevlendirilenler arasýnda Muâviye b. Hudeyc et-Tücîbî de vardý. Mýsýr’daki Tücîbîler’den Kinâne b. Biþr
gibi Hz. Osman’ýn öldürülmesine adý karýþanlar da oldu. Benî Tücîb’den bazý kiþiler
Emevîler ve Abbâsîler devrinde Mýsýr’da
valilik, kadýlýk ve þurta reisliði görevlerine
getirildi. Muâviye b. Ebû Süfyân tarafýndan kadý tayin edilen Süleym b. Itr bu görevini uzun süre devam ettirdi. Süleym,
Mýsýr’da mahkeme kararlarýnýn sicilini tutan ilk kadý olarak tanýnmaktadýr. Abdülazîz b. Mervân’ýn Mýsýr valiliði sýrasýnda
Abdurrahman b. Muâviye et-Tücîbî kadýlýk ve þurta reisliði yaptýðý gibi Ziyâd b.
Hanâte et-Tücîbî de sâhibü’þ-þurtalýða tayin edildi. II. Mervân’ýn onayý gelmeden askerler tarafýndan kadýlýða getirilen Abdullah b. Abdurrahman et-Tücîbî, Abbâsîler
zamanýnda bu görevini sürdürdü ve 152
(769) yýlýnda Halife Ebû Ca‘fer el-Mansûr
tarafýndan Mýsýr valiliðine tayin edildi. Onun
ölümü üzerine kardeþi Muhammed b. Abdurrahman valiliðe getirilirken diðer kardeþi Abbas þurta reisliðine tayin edildi.
Kuzey Afrika ve Endülüs fetihlerine katýlan Benî Tücîb’in Endülüs’te Mýsýr’da olduðundan daha etkin bir rol oynadýðý görülmektedir. Kabilenin liderlerinden bazýlarý fetihlerden itibaren kumandanlýk, kadýlýk ve valilik görevlerinde bulundular. Mülûkü’t-tavâif döneminde kabilenin iki kolundan Benî Hâþim Sarakusta’da, Benî Sumâdýh Meriye’de emirlik kurdu (bk. TÜCÎBÎLER). Tücîbîler’den pek çok âlim, edip ve
þair yetiþmiþtir. Ömer b. Abdülazîz’in Berberîler arasýnda Ýslâm'ý yaymak için görevlendirdiði teblið heyetinde yer alan Ebû
Mes‘ûd Sa‘d b. Mes‘ûd et-Tücîbî, Trablusgarp’ta isyan eden Ýbâzî / Hâricî liderlerinden Abdullah b. Mes‘ûd, Kurtuba kadýsý Ýbnü’l-Hâc Muhammed b. Ahmed b.
Halef, Endülüs Mâlikî fakihlerinden muhaddis ve edip Ebü'l-Velîd el-Bâcî, Batý Ýslâm dünyasýnda yetiþen ilk müslüman filozof olarak bilinen Ýbn Bâcce et-Tücîbî,
daha çok sûfîliðiyle tanýnan tefsir, kelâm
ve fýkýh âlimi Harâllî bunlarýn en meþhurlarýdýr.
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Ebü’l-Kåsým Alemüddîn Kåsým b. Yûsuf
b. Muhammed et-Tücîbî es-Sebtî
(ö. 730/1329)
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Sebteli muhaddis ve seyyah.

™

670 (1271-72) yýlý civarýnda Sebte’de (Ceuta) doðdu. Aslen Belensiyelidir (Valencia).
Ýbn Sâ[hi]bi Rýzkih adýyla meþhur Abdurrahman b. Îsâ el-Vuryaglî’den dinî bilgiler
ve Kur’an dersleri aldýktan sonra Ýbn Ebü’rRebî‘ el-Ýþbîlî’den kýrâat-i seb‘a öðrenimini
tamamlayýp 686’da (1287) icâzet aldý (Tücîbî, Bernâmec, s. 22). Sonraki sekiz yýl boyunca Sebte’de aralarýnda Ubeydullah b.
Abdülazîz Ýbnü’l-Karî, Abdülazîz b. Ýbrâhim el-Cezerî, Ýbnü’l-Murahhal, Ýbrâhim b.
Ebû Bekir et-Tilimsânî, Tâhir b. Refî‘ elHüseynî gibi þahsiyetlerin bulunduðu birçok hocadan baþta hadis olmak üzere fýkýh, tasavvuf ve Arap diline dair ilimleri
tahsil etti. Diðer þehirlerdeki bazý âlimlerden mükâtebe yoluyla icâzetler aldý.
694 veya 695’te (1295, 1296) Endülüs’e
geçip Mâleka’da (Malaga) Ebû Abdullah
Ýbn Ayyâþ’tan ve Ýbn Mesâmid adýyla tanýnan Ali b. Yûsuf es-Sanhâcî’den hadis,
Meriye’de (Almeria) Ebû Abdullah Ýbn Þuayb el-Kaysî’den tefsir okudu (a.g.e., s.
46-47, 146-147). Ardýndan doðu Ýslâm ülkelerine yönelen Tücîbî iki yýl süren bu seyahati sýrasýnda Bicâye’de (Bougie) Ebû
Abdullâh Ýbn Sâlih, Ýbn Rahîme el-Kinânî
ve Nâsýrüddin Mansûr el-Miþdâlî; Tunus’ta Ebû Abdullah el-Hallâsî; Ýskenderiye’de
Ali b. Ebü’l-Abbas el-Garrâfî; Kahire’de Abdülmü’min b. Halef ed-Dimyâtî ve Ýbn Dakýkul‘îd; Dýmaþk’ta Takýyyüddin Ýbn Teymiyye, Ahmed b. Hibetullah el-Asâkirî, Yûsuf b. Ebû Nasr Ýbnü’þ-Þukârî, Ýbnü’n-Nehhâs el-Halebî; Mekke’de Radýyyüddin Ýbrâhim b. Muhammed et-Taberî, Abdurrahman b. Muhammed Ýbnü’t-Taberî ve
Osman b. Muhammed et-Tevzerî, ayrýca
Hicaz seyahatinde yol arkadaþý olan Halef
b. Abdülazîz el-Kabtevrî gibi âlimlerden
ders aldý ve birçok âlî isnad elde etti (a.g.e.,
s. 34-35, 64). Hac dönüþü Zehebî ile görüþtü (Zehebî, s. 194-195). Memleketine dön-
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