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lan hac yolunun Kus-Ayzâb þehirleri ara-
sýndaki bölümü hakkýnda bu yolun öne-
mi, ticaret erbabýnýn yol boyunca karþýlaþ-
týðý zorluklar, devletin bu zorluklarý gider-
mek için gösterdiði gayretler eserde yer
alan ayrýntýlardýr. Yol boyunca karþýlaþtý-
ðý Endülüslü seyyahlarýn verdiði birtakým
yanlýþ bilgileri zikreden Tücîbî onlarýn araþ-
týrmadan söylenen her þeye inanmalarýný
da eleþtirmiþtir. Eserin Kahire’ye ayrýlan
bölümünde þehrin kuruluþu, demografik,
topografik ve mimari özellikleri, bayýndýr-
lýk durumu, eðitim kurumlarý gibi konular
iþlenmektedir. Tücîbî, Kahire’de medfun
bazý meþhur þahýslarý ve türbelerini kay-
dettikten sonra burada görüþtüðü âlim-
leri zikretmektedir. Mekke ile ilgili bölüm-
de ise Kâbe’nin inþasý ve özellikleri, Hace-
rülesved, Zemzem Kuyusu’nun açýlmasý,
Mekke’nin kuruluþu, fazileti, kapýlarý, ha-
rem sýnýrlarý, þehrin sosyal yapýsý, ilmî du-
rumu, camileri üzerine bilgi verilmekte-
dir. Müellifin haccýn ifasý sýrasýnda gördü-
ðü bid‘atlarý eleþtirmesi bu seyahatnâme-
yi benzerlerinden ayýran bir baþka özellik
kabul edilmektedir (DÝA, XIV, 414). 2. Ber-
nâmec. Müellifin büyük oranda Müste-
fâdü’r-ri¼le’deki bilgileri esas alarak tah-
minen 702’den (1303) sonra (Bernâmec,
neþredenin giriþi, s. V) yazdýðý bu eserde
kendi ilmî macerasýný, bilhassa semâ ve
kýraat yoluyla okuduðu eserlerin rivayet
senedlerini ve hocalarýný kaydetmiþ, mü-
nâvele ve icâzet gibi diðer tahammül va-
sýtalarýyla aldýðý eserlere nâdiren yer ver-
miþtir (a.g.e., s. 8-9). Ana Ramos Calva,
Bernâmec neþredilmeden önce bu eser
hakkýnda bazý makaleler yayýmlamýþtýr (bk.
bibl.). 3. Erba£ûne ¼adî¦ fî fa²li’l-cihâd.
Müellifin Merînî Sultaný Ebû Saîd Osman
b. Ya‘kub için derlediði kýrk hadisi içeren
bir eser olup et-Ter³¢b fi’l-cihâd adýyla
da bilinir (Bül³atü’l-ümniyye, s. 28). Tü-
cîbî ayrýca hocasý Ýbn Abdülmelik’in e×-
¬eyl ve’t-Tekmile’si üzerine bir müsted-
rek hazýrlamýþ, Abdülmü’min b. Halef ed-
Dimyâtî’nin Mu£cemü’þ-þüyûÅ’una bazý
ilâvelerde bulunmuþtur.
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Endülüs’te Sarakusta
ve Meriye’de hüküm süren
iki müslüman hânedaný.
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Hz. Peygamber zamanýnda Ýslâmiyet’i
kabul eden Benî Tücîb, Mýsýr ve Kuzey Af-
rika fetihlerinin ardýndan liderleri Abdur-
rahman b. Abdullah b. Muhâcir’in baþkan-
lýðýnda Endülüs’ün fethine katýldý, fetih-
lerden sonra da Aragon’a yerleþti. Abdur-
rahman’ýn arkasýndan kabile Benî Hâþim
ve Benî Sumâdýh þeklinde ikiye ayrýldý. Bu
iki kol arasýnda ortaya çýkan anlaþmazlýk
neticesinde Benî Sumâdýh, Aragon’dan ay-
rýlmak zorunda kaldý ve Meriye’ye (Alme-
ria) giderek oraya yerleþti. Her iki kol, En-
dülüs Emevî Devleti’nin çöküþü üzerine or-
taya çýkan mülûkü’t-tavâif döneminde bu-
lunduklarý þehrin yönetimini ele geçirip bi-
rer emirlik kurdu.

Benî Tücîb fetihlerden bir süre sonra En-
dülüs’ün önemli kabileleri arasýna girmiþ-
ti. Kabile mensuplarýndan bazýlarý adlî, as-
kerî ve idarî görevlere getirildi, bunlarýn
sayýsý giderek arttý. Komutanlardan Ebû
Yahyâ Muhammed b. Abdurrahman, 276
(889) yýlýnda Ýspanyol kökenli Benî Kasî ka-
bilesinin elindeki Saðrüla‘lâ (Aragon) böl-
gesinin merkezi olan Sarakusta (Saragos-
sa, Zaragoza) valiliðine tayin edildi. Onun
þehri ele geçirip valilik görevine baþlama-
sýndan itibaren kuzeydeki hýristiyan kral-
lýklarýna komþu serhat þehrinin valiliði En-
dülüs Emevî Devleti’nin sonuna kadar Tü-
cîbîler’in elinde kaldý. Mülûkü’t-tavâif dö-
neminde Münzir b. Yahyâ el-Mansûr’un ba-
ðýmsýzlýðýný ilân etmesiyle müstakil emir-
liðe dönüþtü.

Muhammed b. Abdurrahman’ýn ölümüy-
le (312/924) yerine burada hüküm süren
Benî Hâþim hânedanýna adýný veren oðlu
Hâþim b. Muhammed geçti. Hâþim’in ölü-
münün (318/930) ardýndan valilik görevi-
ne getirilen Muhammed b. Hâþim zama-

dükten sonra gezdiði yerler ve tanýþtýðý
âlimler hakkýnda tuttuðu notlarý Müste-
fâdü’r-ri¼le adýyla kitap haline getirdi.
Son hocalarýndan olan Ebû Bekir el-Esta-
bûnî’den bir süre daha Sebte’de ilim tah-
sil etti (Bernâmec, s. 276). Daha sonralarý
hadis ve fýkýh dersleri vermeye baþlayarak
kýsa zamanda bölgenin önde gelen mu-
haddisleri arasýnda yer aldý. Öðrencileri için-
de Muhammed b. Saîd er-Ruaynî, Muham-
med b. Abdülmüheymin el-Hadramî, Ebü’l-
Haccâc el-Münteþâfirî, Ýbn Hamîs el-Cezî-
rî, Ebû Abdullah el-Ensârî eþ-Þedîd, Ýbnü’l-
Hâc el-Billifîký gibi þahsiyetler zikredilir.
Güvenilir bir muhaddis ve münekkit ka-
bul edilen Tücîbî (Zehebî, s. 194), Mâlik
b. Enes’in el-Muva¹¹aßýnýn (Tücîbî, Bernâ-
mec, s. 64; diðer âlî isnadlarý için bk.
a.g.e., s. 54-55, 57) ve Buhârî’nin el-Câ-
mi£u’½-½a¼î¼’inin (a.g.e., s. 71) en âlî is-
nadlarýna sahipti. Kýrâat-i seb‘ayý, özellik-
le Nâfi‘ kýraatini çok iyi bilirdi. Yazýsý düz-
gün ve zabtý saðlamdý. Ayný zamanda þair
olup sultanlar ve vezirler tarafýndan sevi-
lirdi. Bazý kaynaklarda geçimini maran-
gozlukla temin ettiðine dair bilgiler var-
dýr (Ýbn Hacer, III, 240). Seyahatlerinden
döndükten sonra Sebte’den ayrýlmayan
Tücîbî burada vefat etti ve Mînâ Mezarlý-
ðý’na defnedildi.

Eserleri. 1. Müstefâdü’r-ri¼le ve’l-
i³tirâb. Aslýnýn üç cilt olduðu belirtilen
eserin (a.g.e., a.y.) yalnýzca II. cildinin bü-
yük bir kýsmý günümüze ulaþmýþtýr (bk.
bibl.). Abdülhay el-Kettânî’nin Tunus’ta
gördüðünü söylediði kýsým (Fihrisü’l-fehâ-
ris, I, 191) bu cilde ait yazma nüshadýr
(Müstefâdü’r-ri¼le, neþredenin giriþi, s. III).
Yayýmlanan cildinde Kahire, Cidde ve Mek-
ke’ye dair bilgilerin yer aldýðý eserin kayýp
ciltlerinin birincisinde muhtemelen Tücî-
bî’nin Sebte’den ayrýlýp Mýsýr’a ulaþtýðý
696 (1296) yýlý baþlarýna kadarki seyaha-
ti, üçüncü cildinde ise Kudüs ve Suriye ile
ilgili haberler, dönüþ sýrasýnda karþýlaþtýðý
olaylar ve kiþiler ele alýnmýþtýr (a.g.e., neþ-
redenin giriþi, s. II-III). Tücîbî eserinde,
kendisinden kýsa bir süre önce ayný yerle-
re seyahat eden hemþehrisi Ýbn Rüþeyd’in
Milßü’l-£aybe’sindekine benzer bir yön-
tem uygulamakla birlikte ondan farklý þe-
kilde sadece hocalarýndan yaptýðý rivayet-
ler ve okuduðu dersler hakkýnda deðil ay-
ný zamanda onlarýn hayatlarýna dair ayrýn-
týlý bilgi vermektedir. O dönemde okunan
kitaplarýn da tanýtýldýðý eserde Tücîbî’nin
uðradýðý þehirlerin coðrafyasý, siyasal, eko-
nomik, sosyal ve ilmî durumuyla mimari
yapýlarý gibi konular da ele alýnmaktadýr.
Asya-Hint ticaret yolu olarak da kullaný-
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karýþýklýklar çýktý. Bu esnada Süleyman b.
Hûd’un þehri ele geçirmesiyle Sarakusta
Tücîbîleri’nin egemenliði sona erdi (Mu-
harrem 431 / Eylül-Ekim 1039) ve Hûdî-
ler’in hâkimiyeti baþladý.

Benî Sumâdýh (1042-1091). Endülüs
Emevî Devleti hâcibi Ýbn Ebû Âmir el-Man-
sûr’un kumandanlarýndan olan Muham-
med b. Ahmed b. Sumâdýh ayný zaman-
da Veþka (Huesca) valiliði görevinde bulun-
muþtu. Daha sonra Belensiye’de hüküm
süren Âmirî Hâcib Abdurrahman b. Ebû
Âmir’in oðlu Abdülazîz, 416’da (1025) Mu-
hammed b. Ahmed’in oðlu Ebü’l-Asbað
Ma‘n et-Tücîbî’yi Meriye’ye vali tayin etti.
Ebü’l-Asbað baðýmsýzlýðýný ilân ederek Be-
nî Sumâdýh kolunu kurdu. Baþarýlý bir hü-
kümdar olan Ma‘n, istikrarý saðlamanýn
yanýnda Lûrka (Lorca), Beyyâse (Baeza) ve
Ceyyân’ý (Cáen) egemenliði altýna aldý.
1051’de ölümünden sonra henüz on dört
yaþýndaki oðlu Ebû Yahyâ Muhammed am-
calarýnýn desteðiyle Mu‘tasým-Billâh laka-
býyla tahta çýktý. Amcasý Ebû Utbe Ýbn Su-
mâdýh üç yýl boyunca nâib sýfatýyla yöne-
tim iþlerinde yardýmcý oldu. Bastýrdýðý sik-
kelerde Vâsik-Billâh ve Reþîd lakaplarýný
kullanan Mu‘tasým’ýn kýrk yýl devam eden
melikliði komþularýyla mücadele içinde geç-
ti. Gýrnata ve Belensiye ile mücadele eden
Mu‘tasým, Gýrnata’yý istilâ etmeye niyetlen-
di, ancak bunu baþaramadý. Mu‘tasým, oð-
lu Muizzüddevle ile Endülüs’e geçen Mu-
râbýt Hükümdarý Yûsuf b. Tâþfîn’e kýy-
metli hediyeler ve ordusuna yardýmcý bir-
lik gönderdi; bu askerler Zellâka (Sagra-
jos) savaþýna (479/1086) ve Aledo (Lîd) ku-
þatmasýna katýldý. Mu‘tasým ölümünden
(14 Mayýs 1091) bir süre önce oðlu Ahmed
Muizzüddevle’ye, Ýþbîliye (Sevilla) Murâ-
býtlar’ýn eline geçtiði takdirde Meriye’yi
onlara býrakýp Hammâdîler’in hâkimiye-
tindeki Maðrib topraklarýna sýðýnmasýný
vasiyet etti. Muizzüddevle’nin onun vasi-
yetine uyarak üç gemiyle Bicâye’ye gitme-
si üzerine Benî Sumâdýh hânedaný sona
erdi (Ramazan 484 / Ekim-Kasým 1091).
Diðer bir rivayete göre ise Murâbýt birlik-
leri þehri kuþattýðýnda hayatta olan Mu‘-
tasým hastalýðýna raðmen Murâbýt kuv-
vetlerine karþý direnmiþ, ancak içeri gir-
melerini önleyememiþtir. Þehri Muizzüd-
devle’nin savunduðu, fakat sonunda Ak-
deniz’deki Benî Mezgannâ adasýna yer-
leþmek için þehri terkettiði de söylenmek-
tedir.

Benî Sumâdýh devrinde Meriye mima-
ri, ticaret, bilim ve kültür alanlarýnda en
parlak dönemini yaþamýþ, Mu‘tasým Me-
riye’nin imarý için büyük gayret göster-

miþ, þehre temiz su getirmek amacýyla
kanallar açtýrmýþ, çeþitli bina ve saraylar
yaptýrmýþtýr. Donanma üssü niteliðini sür-
dürmesinin yanýnda Endülüs’ün en iþlek
ticarî limaný olarak zenginleþen þehirde
önemli imar faaliyetleri gerçekleþtirilmiþ-
tir. Benî Sumâdýh sarayýnda Ýbnü’l-Had-
dâd el-Vâdîâþî, Ýbn Ubâde, Ýbn Þüheyd,
coðrafyacý Ýbnü’d-Delâî el-Uzrî ve Ebû
Ubeyd el-Bekrî gibi âlim, þair ve edipler
kalmýþtýr. Diðer taraftan Batý Endülüs’-
te Batalyevs merkez olmak üzere Saðrü-
lednâ’da hüküm süren Eftasîler’in (1022-
1095), Berberî asýllý olmalarýna raðmen
toplum içinde itibarlý bir mevki edinebilmek
amacýyla ikinci hükümdar Abdullah b. Mu-
hammed’den itibaren Tücîbîler’e mensup
olduklarýný söyledikleri bilinmektedir.
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Ahþap kundak üzerine yerleþtirilmiþ
namludan ve namludaki ateþleme terti-
batýyla niþangâhtan meydana gelen ateþli
bir el silâhýdýr. Farsça tufeng kelimesi Os-
manlý kaynaklarýnda tüfenk, tüfeng, tü-
fek þeklinde geçer. Kelime bu mânasýný
XV. yüzyýlda kazanmýþtýr. Kundaksýz döv-
me demir namludan ibaret olup aðýzdan
doldurulan, taþ veya demir gülle atan,
uzaktan tetiksiz bir fitilli ateþleme meka-
nizmasýyla ateþlenen en eski silâhlarý kü-
çük çaplý top veya aðýr tüfek diye nitelen-
dirmek mümkündür. Bu tür silâhlardan
olan ve daha çok kalelerin metrislerinde
kullanýlan þakalozlarý XV ve XVI. yüzyýllar-
da Osmanlýlar küçük top, Macarlar ise aðýr
tüfek (puska, pixis) þeklinde nitelendirmiþ-

nýnda önemli olaylar meydana geldi. Onun
III. Abdurrahman’a itaatten ayrýlýp Leon ve
Navarra (Neberre) krallýklarýyla ittifak kur-
masý ve Leon Kralý II. Ramiro’nun hâkimi-
yetini tanýdýðýný açýklamasý üzerine iki ta-
raf arasýnda mücadele baþladý (323/935).
III. Abdurrahman 326’da (938) isyaný bas-
týrmak için harekete geçti. Önce Muham-
med’in idaresindeki Kal‘atü Benî Eyyûb’u
ele geçirdi, ardýndan Sarakusta’yý kuþatýp
isyancý valiyi teslim olmak zorunda býraktý.
Ancak hükümdar, Benî Tücîb’in kuzey sý-
nýrlarýndaki etkinliðini dikkate alarak Mu-
hammed b. Hâþim’i affedip görevinde bý-
raktý. 329’da (940-41) Simancas surlarý
önünde cereyan eden ve müslümanlarýn
yenilgisiyle sonuçlanan savaþta Leon kra-
lýna esir düþen Muhammed, III. Abdur-
rahman’ýn yaptýðý barýþ sayesinde kurtul-
du (940). Bu sýrada Kurtuba’ya (Cordoba)
geldi, kendisini çok iyi karþýlayan halife ta-
rafýndan vezirlik mertebesine yükseltildi
ve görevine yeniden baþladý. Hýristiyanlar-
la savaþta önemli baþarýlar kazanan Mu-
hammed b. Hâþim’in ölümü üzerine (338/
949) vali tayin edilen oðlu Yahyâ b. Muham-
med de hýristiyanlarla mücadelede baþarý
gösterdi. Daha sonraki valilerden Abdur-
rahman b. Mutarrif’in adý, devlet yöneti-
mini fiilen elinde tutan Baþvezir Ýbn Ebû
Âmir el-Mansûr’a karþý onun oðlu Abdul-
lah’ýn liderliðinde yürütülen bir isyan ha-
zýrlýðýna karýþtý. Bu sýrada görevden alý-
nan ve ardýndan idam edilen Abdurrah-
man’ýn yerine Yahyâ b. Abdurrahman ge-
tirildi (379/989).

Benî Hâþim (1019-1039). Yahyâ b. Ab-
durrahman’ýn ardýndan valilik görevini oð-
lu Münzir üstlendi (400/1010). Münzir böl-
gede giderek gücünü arttýrdý, valiliðinin
onuncu yýlýnda hükümdarlýðýný ilân etti
(410/1019). Mülûkü’t-tavâif döneminde Sa-
rakusta’da hüküm süren Benî Hâþim hâ-
nedanýnýn ilk hükümdarý kabul edilen Mün-
zir b. Yahyâ el-Mansûr Kastilya, Barselo-
na (Berþelûne), Navarra ve Leon krallýkla-
rýyla dostluk kurdu. Lâride (Lérida), Tutîle
(Tudela) gibi egemenliði altýndaki þehir-
lerde istikrarý saðladý. Baþþehir Sarakus-
ta onun zamanýnda sakin dönemlerinden
birini yaþadý, nüfusu arttý ve refah seviye-
si yükseldi. Münzir’in 414 (1023) yýlýnda
ölümünden sonra tahta oðlu Yahyâ çýktý.
Yahyâ el-Muzaffer zamanýnda Barselona
kralýyla iliþkiler bozuldu ve sýnýrdaki ba-
zý merkezler iþgal edildi. Onun ölümünün
(420/1029) ardýndan tahta çýkan II. Mün-
zir b. Yahyâ Muizzüddevle 430’da (1039)
kumandanlarý ve bazý yakýnlarý tarafýndan
öldürüldü. Bunun üzerine Sarakusta’da
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