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EbO Said el-Cennabl'nin ölümünden 
sonra büyük oğlu Said. "Ikdaniyye" de
nilen ve itibarlı kişilerden teşekkül eden 
bir meclisle birlikte Bahreyn Karmatl Dev
Ieti'nin idaresini üstlenmiş, özellikle Ab
bas! Veziri Ali b. isa ile, Slraf Limanı'nın 
kullanılması gibi bazı imtiyazlar karşılı
ğında iyi münasebetler kurmaya çalış

mıştı. Ancak en küçük kardeşi olan EbO 
Tahir Süleyman'ın 31 1 (923-24) yılında 
ağabeyini bertaraf ederek yönetimi ele 
geçirmesi ve aynı yıl Ali b. isa'nın görev
den aziedilmesi üzerine ilişkiler tekrar 
bozuldu. Ordusu ile Basra üzerine yürü
yen EbO Tahir el-Cennabl, bir gece şeh
rin surlarını aşıp Basra'ya girmeyi ba
şardı . Basra Valisi Sübk el-Müflehl an
cak sabahleyin duruma vakıf olabildi ve 
işgalci Karmatller'i şehirden çıkarmak 

için harekete geçti. Fakat EbO Tahir, Bas
ra'da on gün süren muharebede başta 
vali olmak üzere pek çok kişiyi öldürdü. 
Şehirden kaçabilenlerin büyük bir kısmı 
da çevredeki geniş su birikintileri ve ba
taklıklarda boğuldu. Basra'da kaldığı on 
yedi gün içinde katliam ve yağmayı sür
düren EbO Tahir, birçok kadın ve çocu
ğu da yanına alarak Bahreyn'e döndü. 

EbO Tahir, 312 (925) yılında Mekke'
den dönen hacılara saldırmak için büyük 
bir kuwetle Heblr'e yürüdü. Bağdatlı bir
çok hacının bulunduğu birinci kafileyi 
yağmalayıp kılıçtan geçirdi. Durum ka
filelerin reisi Ebü'I-Heyca Abdullah b. 
Hamdan'a ulaştırılınca Abdullah Feyd'de 
bulunan diğer kafileye yola Vadilkura 
istikametinde devam etmesini bildirdi. 
Fakat yolun uzayacağını düşünen hacı
lar Küfe yönünde yolculuklarını sürdür
düler. Bu arada su ve yiyecekleri de tü
kenen hacıların çoğu ile kafile başkan

Iarı Cennabl kuwetleri tarafından esir 
alınıp Hecer'e götürüldü. Küfe yolunda 
kalan hacıların birçoğu da açlık, susuz
luk ve sıcaktan öldü. Bu hadisenin Bağ
dat'ta duyulması üzerine infiale kapılan 
ve vezir İbnü' I -Furat'ın Karmatller'Ie il
gisi olduğunu ileri süren halk gösteriler 
yaparak şehrin birçok yerini tahrip et
ti. Aynı yıl , esir aldığı hacılarla birlikte 
Ebü'l-Heyca Abdullah b. Hamdan'ı da ser-
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best bırakıp Halife Muktedir- Billah'tan 
Basra ve Ahvaz'ı isteyen, ancak isteği 
reddedilen Cennabl Mekke'ye gidecek 
hacı adaylarının yolunu kesrnek için He
cer'den ayrıldı. Küfe valisi ve hac yolu 
sorumlusu Ca'fer b. Verka eş-Şeybanl'
nin kendi kabilesinden seçtiği 1 000 ki
şilik bir öncü kuwetini burada mağlOp 
etti; gerideki 5000 kişilik halife ordusu 
ile karşılaşıp onları da yenilgiye uğrattı. 
Cennabl hareketine devam ederek Kil
fe'ye girdi; Abbas! kumandanlarından 
Cinnr es -Safvanl'yi esir aldı ve pek çok 
kimseyi öldürdü ; Küfe'de bulduğu her 
şeyi alıp Hecer'e götürdü. 313 (926) yı
lında can korkusundan dolayı Irak'tan 
hacca giden olmadı. 315'te (927 -28) Kar
mat! ordusunun Basra'yı geçip Küfe'ye 
yaklaştığı haberi yayılınca Abbas! Hali
fesi Muktedir- Billah durumu Vasıt'ta 

bulunan Yusuf b. Ebü's-Sac'a bildirerek 
acele Küfe 'ye gitmesini emretti. Daha 
önce Küfe'yi istila eden Cennabl. 1 o Şev
va! 315 (8 Aralık 927) günü İbn Ebü's-Sac 
kumandasındaki halife ordusu ile karşı
laştı. Savaş sonunda Abbas! kuwetleri 
yenildi, İbn Ebü's-Sac esir alınarak öldü
rüldü. Yenilgi haberinin Bağdat'a ulaş
ması halkı korkuya düşürmüş, hatta ba
zı kimseler Bağdat'ı terketmeye başla
mıştı . Diğer taraftan Cennabl hareketi
ne devam ederek Enbar'a yöneldi. Ahali 
şehre giriş köprüsünü kestiyse de Cen
nabl kuwetlerini Fırat'ın batısındaki Ha
dise denilen yerden gemilerle Enbar ta
rafına geçirmeyi başardı. 300 kadar Kar
ınati'nin halife kuwetlerini mağlüp et
mesinden sonra tekrar kurulan köprü
den geçen Cennabi ve kuwetleri Enbar'a 
girdiler. Bunu haber alan halife, Nasr el
Hacib ve Münis el-Muzaffer'i 40.000 ki
şilik bir ordu ile Karmatller üzerine sev
ketti. Ordu Bağdat'tan 2 fersahlık me
safede bulunan Zübare nehrine geldiği 

sırada Cennabl de Enbar'dan ayrılarak 
Zübare'ye ulaşmıştı. Ancak halife ordu
su tarafından nehir üzerindeki köprü 
yıkıldığı için nehri geçemeyen Ebu Tahir 
Enbar'a döndü. Bu arada Münis el -Mu
zaffer, Fırat'ın batısındaki Karmatiler'i ce
zalandırmak için arkadaşı Büleyk'i 6000 
kişilik bir kuwetle EbO Tahir üzerine gön
derdi. Fakat bu kuwetler de Karmatller 
karşısında tutunamayarak mağlüp oldu
lar. Bağdat 'taki halk devam edegelen 
bu yenilgilerden son derece tedirgin ol
muştu . Birçoğu Vasıt ve Hulvan yoluyla 
Horasan'a geçmek için gemi kiralayıp 

hazırlık yaptığı sırada, devam eden çar
pışmalarda KarmatTier'in Heyt'te hali
fe kuwetlerine mağlOp olması Bağdat'a 

nisbi bir sükunet getirdi. 316 (928) yı
lında Daliye, Rahbe, Karklsiye ve Rak
ka 'yı zaptedip aha !iyi fidyeye bağlayan 
Cennabl 929 yılına kadar Bahreyn'e dön
medi. 

Ebu Tahir el-Cennabl'nin faaliyetleriy
le doruk noktasına ulaşan Karmati fit
nesinin İslam dünyası için en acı olayla
rından biri, 8 Zilhicce 317 (12 Ocak 930) 
tarihinde vuku bulan Kabe baskınıdır. 

Cennabl, MansOr ed-Deyleml'nin başkan

lığında Mekke'ye giden hacılara terviye* 
günü baskın yaptı; buna karşı koymaya 
çalışan Mekke Emlri EbO Mihleb' i ve 
Mekke eşrafını öldürdü. Mekke'de bu
lunduğu sekiz (veya on bir) gün içinde 
binlerce hacıyı katietti; Zemzem Kuyu
su'nu cesetlerle doldurdu; bulduğu her 
şeyi yağmaladı. Kabe'nin kapılarını kır

dı, örtüsünü yırtıp paylaştırdı . Hacerüles
ved 'i yerinden sökerek Hecer' e götür
dü. Onun bu hareketleri İslam aleminde 
büyük infial uyandırdı. Hatta Fatımı Ha
lifesi Mehdi, EbO Tahir' e yazdığı bir mek
tupta onu Ianetleyerek hacılardan aldı
ğını geri vermesini, Hacerülesved'i ve Ka
be'nin örtüsünü yerine koymasını iste
di; aksi takdirde kendisiyle dünya ve ahi
rette ilgisini keseceğini bildirdi. Fakat 
Hacerülesved, sonuçsuz kalan birçok te
şebbüsten sonra ancak 339 (950) yılın
da yerine konulabilmiştir. 318'de (930) 
Uman'ı istila eden Cennabl, 323 (935) yı
lında Irak'tan hacca giden kafi leye tek
rar baskın düzenledi. Hacılar Kadisiye'
ye geldiklerinde onun kuwetleriyle kar
şılaştı lar. Savaşan halife kuwetlerine ha
cıların yardım etmesi ve KOfeli Alevller'in 
Cennabl'ye karşı çıkarak hacca gidenleri 
rahat bırakmasını istemeleri üzerine ha
cıların Bağdat'a geri dönmeleri şartıyla 
savaştan vazgeçmeyi kabul etti. 

329 (940) yılına doğru aralarında çı

kan anlaşmazlıklar yüzünden içe yöne
lik mücadelelerle uğraşan Karmatiler, 
Hecer'in dışındaki beldelerde hakimiyet 
kuramamışlardır. 

Karmatiler ve Batıniler tarihinde önem
li bir yer tutan, İslam'a ve insani değer
lere karşı kin ve nefret duygularıyla do
lu olduğu anlaşılan EbO Tahir el-Cenna
bl, 332 yılı Ramazan ayında (Mayı s 944) 
otuz sekiz yaşında iken çiçek hastalığın
dan öldü. Taraftariarına Cennabiyye de
nilen EbO Tahir'in yerine kardeşlerinden 
Ahmed geçmiş, daha sonra Karmatiler 
Mısır üzerine yürüyecek kadar cüretli 
hareketlere girişınişlerse de EbO Tahir 
dönemindeki güçlerine hiçbir zaman ula
şamamışlardır. 
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CENNABİYYE 
( ~GJı) 

Bahreyn Karmatileri'nin reisierinden 
Ebu Tahir el-Cennabi'ye 

(ö. 332/944) 
uyanlara verilen ad 

(bk. CENNABİ, Ebıi Tahir). 
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Mali'de tarihi bir şehir. 

_j 

_j 

Tinbüktü'nün 360 km. güneybatısın
da, NUer'in kollarından Bani nehrinin sol 
yakasındaki geniş bir ovanın ortasında 
yer alan 278 m. yüksekliğinde bir tepe
nin üzerinde kurulmuştur. Nehrin taş
ması sebebiyle yılın yağmurlu üç ayında 
(ağustos, eylül, ekim) çevresini sular ba
sar ve şehir bir ada manzarası alır. Asıl 
adının Dienne olduğu ve etimolojisi hak
kında kesin bilgi bulunmadığı anlaşılan 
Cenne'nin Arapça kaynaklarda Cini şek
linde geçtiği görülmektedir. 

Şehrin kuruluş tarihi kesin olarak bel
li değildir. Cenne'nin yönetimini bir sü
re elinde tutan Sa'di'nin (1627-16371 Ta
ril]u 's -Sıldan'da yazdığına göre IX. yüz
yılda kuzeyden gelen Nono kabilesi Zo
boro'da yerleşmiş ve bu bölgede yaşa

yan Bozolar' ı hakimiyeti altına a lmıştır. 
Daha sonra birbirine karışan bu iki ka
bileye oturdukları yerin dar gelmesi üze-

rine bir kısım halk ayrılarak bugünkü 
Cenne'yi kurmuştur. Şehir, Mande tüc
carları tarafından ihdas edilen yeni bir 
ticaret yolu üzerinde ana kavşakta yer 
almakta ve kollarıyla birlikte NUer nehri 
boyunca Batı Sudan' ın en güzel yerle
şim merkezlerinden birini oluşturmak
tadır. 

Sa'di'nin aniartığına göre halkı müslü
man tüccarlar sayesinde İslamiyet'i VI. 
(XII. ) yüzyılda kabul etmiştir. Cenne'nin 
ilk müslüman kralı Sultan Konbora İs
lam ' ı kabul edince ilk iş olarak sarayını 
yıktırıp yerine bir cami yaptırmış (bu ca
mi XIX. yüzyı lı n başl arına kadar ayakta kal
mışt ı r), daha sonra şehirde bulunan is
lam alimlerini toplayarak onların huzu
runda Müslümanlığa bağlılığını ilan et
miştir. Cenneliler müslüman olunca es
ki tapınaklarını yıkarak yerlerine cami 
ve mescid gibi İslami eserler tesis ettiler. 
Bunların yanı sıra şehirde dini ve sosyal 
ilimlerin. özellikle de tıp ilminin okutul
duğu büyük bir medrese kuruldu. 

Cenne dış hücumlara karşı çok iyi ko
runmuş, etrafı XIX. yüzyılın sonunda 
şehrin genişlemesine engel olduğu için 
Fransızlar tarafından yıkılan kerpiç sur
larla çevrilmişti. Şehir Mali kralları tara
fından birçok defa kuşatıldıysa da alı

namadı. Cenne'nin bu güçlü savunması
nı Songay Hükümdan Ali Ser (Ali Ekber) 
kırabilmiş ve yedi yıldan fazla sürdüğü 
rivayet edilen bir kuşatma sonunda şeh
re girmiştir (1473). Ali Ser Tinbüktü'yü 
yakıp yıkmasına rağmen Cenne'ye zarar 
vermemiş ve halkına iyi davranmıştır. 

Görünüşte müslüman olmakla beraber 
dinin icaplarını yerine getirmernek ve 
alimiere karşı kötü davranmakla itharn 
edilen Ali Ser'in 1492'de ölümünden son
ra yerine oğullarından biri geçmişse de 
bir yıl sonra Songay ailesinin hakimiye
tini sona erdiren Ali Ser'in kumandan
larından Muhammed Türi Cenne'de yö
netimi ele geçirmiştir. 

Cenne 1591 'den sonra (büyük ihtimal
le l596'da), Fas Sultanı Şerif Ahmed ei
Mansür'un Sudan ' ın fethine memur et
tiği Cüdar Paşa tarafından ele geçirildi. 
Şehirde Fas hakimiyeti XIX. yüzyıla ka
dar sürmüş, Fas idaresinin bir temsilci
si, yanında yardımcı olarak bir kuman
dan (kaid) ile bir haznedar (emin) bulun
duğu halde Cenne'yi yönetmiştir. Ancak 
Cenne halkı Fas hakimiyetinden mem
nun kalmadığı için başka yerlere göç et
ti. XVIII. yüzyılda yukarı Mande bölgesin
de gittikçe güçlenen Bambaralar Cen
ne'ye sık sık baskınlar yaparak şehri yağ-
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maladılar, halkı vergi ödemeye zorladı
lar, hatta bir ara N'golo Dyara zamanın
da ( 1766-1790) hakimiyeti ellerine geçir
diler. 

XIX. yüzyılın başlarında Şeyh Ahmedü 
Lobbo Cenne yakınlarındaki bir mezra
aya yerleşmiş ve İslamiyet'i yaymak için 
faaliyete geçmişti (DiA, ll, ı 73) Ancak 
faaliyetlerinden rahatsız olan Faslılar ta
rafından bölgeden uzaklaştırılınca Mil
sina'ya giderek otoritesini orada kurdu 
ve bunu kısa sürede geniş müslüman 
kitlelerinin bulunduğu Tinbüktü ve Cen
ne'ye kadar yaydı. Ahmedü Lobbo, o sı
ralarda başlarındaki idarecilerin zulmün
den bıkan Cenne halkının isteği üzeri
ne temsilcilerini göndererek hakimiyeti
ni burada da tesis etti. Fakat kısa süre 
sonra halkın temsilcileri öldürmesi üze
rine şehri kuşatıp ele geçirdi ve halkın 
bir kısmını sürgüne gönderdi. XII. yüz
yılda Sultan Konbora tarafından yaptırı
lan camiyi yıktırıp temelleri üzerine ye
ni bir cami inşa ettirdi (ı 830) Ahmedü 
Lobbo şehrin idaresini bir memurunun 
kontrolü altında yerli reisiere bıraktı ve 
buraya bir garnizon yerleştirdi. Cenne 
1861'de Hacı Ömerei-Hadidi yönetimin
deki Fülaniler tarafından ele geçirildi : 
1893'te ise Fransız kuwetlerince işgal 

edilerek Fransız Sudanı topraklarına ka 
tıldı. Mali Cumhuriyeti 1960'ta bağım
sızlığına kavuşunca Cenne de Mali top
rakları içinde kaldı. 

Cenne eski dönemlerde. nehir yolu 
üzerinde ve ayrıca Bitou Lobi ve Boure 
altın madenierine giden yolların başın
da yer alması dolayısıyla büyük bir tica
ri öneme sahipti. XVI. yüzyılın sonuna 
kadar en müreffeh günlerini yaşayan 
şehirde XVII. yüzyıldan itibaren yoğun 
bir esir ticareti başladı ve XIX. yüzyıla 
kadar da özellikle bu sebeple Kuzey Af
rika ticaret yolu üzerindeki önemini de-
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