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TEZKÝRETÜ’l-KURTUBÎ

– —TITVÂNÎ

(bk. İBN TÂVÎT et-TITVÂNÎ).
˜ ™

– —TITVÂNÎ, Muhammed Dâ vûd
( محّمد داود التطواني )

Muhammed b. el-Hâc Ahmed
b. Dâ vûd

et-Týtvânî el-Endelüsî

(1901-1984)

Faslýfýkýhâlimi,
tarihçi ve gazeteci.˜ ™

12 Zilhicce 1318’de (2 Nisan 1901)Fas’ınTıtvânşehrindeEndülüsasıllıbirfakihinoğluolarakdoğdu.1912yılındanitibarenbabasındanvebaştaMuhammedb.Tâ-vîtet-TıtvânîveMuhammedb.Muham-medel-Merîret-Tıtvânîolmaküzereşeh-
rin önem li âlim le rin den dinî ilim ler tah sil etti.ÖzelliklefakihvetarihçiEbü’l-AbbasAhmedb.Muhammeder-Ruhûnîvefa-kihAhmedez-Zevâkî’ninderslerinede-vametti.1920’debabasıtarafındanFasşehrinegönderildi.KaraviyyînÜniversi-tesi’ndeikiyılokudu,Ahmedb.Hayyât,EbûŞuaybed-DükkâlîveMuhammedb.Arabîel-Alevîgibiâlimlerdendersaldı.Tıtvân’adöndüktensonraadliyeteşkilâ-tındaçalışmayabaşladı.Muhammedb.Abdülkerîmel-Hattâbî’ninsömürgecilerekarşıbaşlattığıbağımsızlıkmücadelesisı-rasındaelEh râmgazetesininmuhabirli-ğiniyaptı.1925’tearkadaşlarıylabirlikteKuzeyAfrika’dahimayedönemindeöğ-retimdiliArapçaolanvemodernusuldeöğretimyapan,sömürgeyönetimindenbağımsızel-Medresetü’l-ehliyye’yikurduvemüdürlüğünüüstlendi.KuzeyMağ-rib’demillîhareketin,kültüreluyanışınvemillîgazeteciliğinöncülüğünüyapan-larınçoğuburadanmezunoldu;bunlarHizbü’l-ıslâhi’l-vatanî’nin kurucuları veyöneticileriarasındayeraldı.Tıtvânî’nin
gay ret le ri ne ti ce sin de 1928’denitibarenTıtvânlıöğrencilerinNablusveMısırgibiilimmerkezlerinegönderilmesiyleDoğuİslâmdünyasınakültürelvesiyasalaçılımgerçekleşti.AynıyıliçindearkadaşlarıylabirlikteTıtvân’dakiilkbüyükmatbaaşir-ketinikurdu.KuzeyAfrika’daistiklâlmü-cadelesininvebağımsızlıkdüşüncesininyayılmasındabüyükroloynadı.

1930’daFas’ınİspanyahimayesindekibölgesindeİslâmîöğretiminıslahıiçinku-rulanheyeteüyeseçildiveheyetadınaıs-lahprojesinihazırladı.BuyıllardaFasşeh-rinegiderekAllâlel-FâsîveMuhammedb.Hasanel-Vezzânîilegizlitoplantılaryaptı.

etTe× ki re’nin çeşitli ilmî neşirlerigerçekleştirilmiştir. Örnek olarak Ah-medHicâzîes-Sekkå’nınDârü’l-kütübi’l-ilmiyye’deki neşri (Bey rut 1405/1985), Dârü’l-fikr’deyapılandiğerbirneşir(bas
kı ye ri ve ta ri hi yok),Seyyidel-Cemîlîile
(Ka hi reBey rut 1407/1987)EbûSüfyânMahmûd b. Mansûr el-Bestavîsî’nin
(Me di ne 1417/1997)ikicilthalindekine-şirlerizikredilebilir(di ğer bas kı la rı için 
bk. Meş hûr Ha san Mah mûd Sel mân, s. 
133).EserinözellikleBestavîsîneşrindehadislerintahrîcivetenkidiyapılmış,za-yıfveuydurmarivayetlere,menkıbeveİsrâiliyattürünakilleredikkatçekilerekbunlaradayananyanlışinançlaraişaretedilmiştir.Buolumlutesbitlergözönünealındığındamüellifinte’villeridolayısıy-labazılarıncabid‘atçılıklasuçlanmasınıntasvipedilemeyeceğianlaşılır.etTe× ki
re,Abdülvehhâbeş-Şa‘rânî tarafından
MuÅ ta ½a ru Te× ki re ti’lÆur ¹u bîadıylaihtisaredilmiştir(Ka hi re 1898).Şa‘rânîbu
ese rin de etTe× ki re’de mev cut 291ba bı219’aindirmiş,Kurtubî’ninkitabındakifasılllarıkaldırmışvegereklibilgileribabiçindevermiştir.Şa‘rânîayrıcaKurtubî’nineserindekiölümveâhiretledoğrudanilgiliolmayanhususları,azkullanılankelimele-rinaçıklamalarını,zoranlaşılanifadelerinizahlarını,dilbilgisitahlilvedeğerlendir-melerini,kıssavemenkıbeleriçıkarmıştır
(T trc. Ha san Tah sin Emiroğ lu, Kı sal tıl mış 
Tez ki re-i Kur tu bî, Kon ya 1995). etTe× ki
re’ninDârü’l-fikrbaskısınıniçkapağındaŞa‘rânî’yenisbetedilensözkonusumuh-tasarınonaaitolmadığışeklindebiriddiailerisürülmüşsedeherhangibiraçıklamayapılmamıştır.EseriM.İbrâhimSâlimde
Yev mü’lfev zi’lek beradıylaözetlemiş
(Ka hi re 1405/1984),Celâleddines-Süyûtî
Şer¼u’½½udûrfîşer¼i¼âli’lmevtâfi’l
šu bûrismiyleşerhetmiş(Ka hi re 1309, 
1329), Ki tâ bü’lBer zaÅ diye meşhurolanbuşerhFarsça’yaçevrilmiştir(Lahor 

1871). etTe× ki re’yeAbdüsselâmb.İbrâ-himel-Lekånîde¥âşiye£alâTe×kireti’l
Æur ¹u bîadıylabirhâşiyeyazmıştır.

BİBLİYOGRAFYA:Kurtubî, el-Câmi£, I, 137, 378; II, 193, 241; a.mlf., et-Te× ki re fî a¼vâli’l-mevtâ ve umûri’l-
âÅi re (nşr. Ebû Süfyân Mah mûd b. Mansûr elBes
ta vî sî), Me di ne 1417/1997, I-II; Keş fü’¾-¾unûn, I, 
390; Broc kel mann, GAL, I, 529; Suppl., I, 737; 

He diy ye tü’l-£ârifîn, II, 129; MeşhûrHasanMah-
mûd Sel mân, el-İmâmü’l-Æur ¹u bî şeyÅu eßimme-
ti’t-tef sîr, Dı maşk 1413/1993, s. 133; TayyarAl-tıkulaç,“Kurtubî,Muhammedb.Ahmed”, DİA, 
XXVI, 455-457; MetinYurdagür,“Lekånî,Abdüs
selâmb.İbrâhim”, a.e., XXVII, 130.

ÿİlyasÇelebi

ağlamasındanacıduyması,MünkerveNekir’insorgulamasıgibikonularanlatıl-dıktansonrabunlaraaçıklamaniteliğindealtıfaslayerverilir.Buçerçevederuhlanefsinayrışeylerdeğilaynışeyolduğu,ka-birazabınınbirimtihansayıldığı,buaradaçocuklarındakabirsualiylekarşılaşacağı,kabrincennetbahçelerindenbirbahçeveyacehennemçukurlarındanbirçukuroluşununyorumu,kabirehlineâhirette-kiyerleriningösterilmesi,peygamberveşehidlerincesetlerininkabirdeçürümedi-ğigibikonularsıralanır(s. 4200).İkincibölümde ikinci defa sûra üfürülmesi,ölülerindiriltilmesi(ba’s),arasâtmeyda-nındatoplanması(haşr),şefaat,amelle-rintartılması,insanlarınsorguyaçekiliphaklıilehaksızarasındahükümverilmesi
(mîzankısâs),havz-ıkevser,a‘râftakalan-lar,sırat,cennetvecehennem,müminle-rinAllah’ıgörmesi(rü’yetullah),müslümanvemüşrikçocuklarınınâhirettekikonu-mugibihususlarelealınır(s. 200605).Üçüncübölümdefitnelerinkıyameteya-kındönemdeyağmurtanelerivedenizdalgalarıgibiortayaçıkması,Hz.OsmanileHz.Hüseyin’inşehidedilmesi,yaşana-cakçeşitlikargaşalıklar,bazışehirlerinfa-ziletivefethi,mehdî,deccâl,nüzûl-iÎsâ,Ye’cûcveMe’cûc,dâbbetü’l-arz,güneşinbatıdandoğmasıgibiolaylarayerverilir
(s. 606800). Te× ki re tü’lÆur ¹u bîCenâb-ıHak’tanmüslümanolarakölmeyi,şehidlervesâlihlerleberaberhaşredilmeyi,kurtu-luşaerenmüttakilerarasındabulunmayıvebueserinlutf-iilâhîyemazharolmasınıtalepedenbirniyazlasonaerer.Kurtubî,Eş‘ariyyemezhebinebağlıolupeserindebumezhebinâlimlerindenBâkıl-lânî,İmâmü’l-Haremeynel-Cüveynî,Ebûİshakel-İsferâyînî,Ebü’l-AbbasAhmedb.İbrâhimel-Kalânisî,Fahreddiner-RâzîveİbnAtıyyegibişahsiyetlerdenfaydalan-mış,onlarınkonuylailgiligörüşlerinibe-nimsemiştir.Ancakrivayetlerikaydeder-keninançhususundagösterilmesigere-kenhassasiyetitamolarakgöstermemiş,birçokzayıf,hattauydurmarivayeteveİsrâiliyattürühaberlereyervermiştir.Ese-rinilmîneşrinigerçekleştirenlerdenEbûSüfyânMahmûdb.Mansûrel-Bestavîsîbutürrivayetlerekendimukaddimesindeişaretetmiştir.etTe× ki re’deayrıcabaşta
Kü tübi Sit teileİmamMâlik’inelMu
va¹ ¹aß ı,Dârimî’ninesSünen’iveAhmedb.Hanbel’inelMüsned’iolmaküzeremuteberhadiskaynaklarındannakilleryapılmıştır.AncakKurtubî’ninbueserin-dekaydettiğibazıgörüşlerekelâmcılaritibaretmemiştir.
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lenekvegörenekler,lehçelervebayram-larhakkındazenginbilgibulunmaktadır.MüellifinözellikleRabatKraliyetKütüp-hanesi’ndekigörevisırasındafaydalandığıbelgeleredayanarakhazırladığı,XIX.yüz-yılınikinciyarısıileXX.yüzyılınbaşlarınaaitçoksayıdabelgeyeyerverdiğibölümşehrintarihininbusafhasıbakımındanbüyükönemtaşımaktadır.Aynızaman-daeserdebölgedekigelişmeleredekıs-menyerverilmiş,bütünMağribtarihininönemliolaylarıüzerindedurulmuştur.Onikiciltlikeserinilksekizcildimüellifinsağ-lığındabasılmış(Tıt vân 13791398/1959
1978),dahasonrakızıHasnâDâvûdönceIX.cildi(Tan ca 1419)veardındanX-XII.
cilt le ri (Tıt vân 20092012)yayımlamıştır.
TârîÅuTı¹vân’ınVI.cildindekisekizincibabınikincikısmıenNû rü’lber râš fî 
tercemeti’şŞeyÅMu¼ammedel¥ar
râšadıylamüstakilolarakdayayımlan-mıştır(Tıt vân 1968). 2. MuÅ ta ½a ru Tâ rî Åi 
Tı¹vân(Tıt vân 1955). 3.£AlâRaßsi’ler
ba£în: Mü×ekkirât (nşr. Hasnâ Dâ vûd, 
Tıt vân 1421/2001). 1915yılındayazmayabaşladığı,kırkyaşınakadaryaşadıklarınadairhâtıratıdır.HasnâDâvûd,dahasonrababasınınçeşitlieserlerindenonunkırkyaşındansonrakiyıllarınadairhâtıraları-nıtoplayıpbueseretekmilemahiyetinde
£AlâRaßsi’¦¦emânînadıylayayınlamıştır
(Tıtvân 2011). 4. elEm ¦â lü’l£âm miy ye fî 
Tı¹vânve’lbilâdi’l£Arabiyye.I.cildiel
Mušad demât ve’lem¦âladıylaHasnâDâvûdtarafındanyayımlanmıştır(Tıt vân 
1999). Tıtvân’da yaygın halk tabirleri,hikmetlisözlervedarbımeseller,diğerArapülkelerindekullanılanbenzerleriylekarşılaştırılarakaçıklamalışekildeince-lenmiştir.KitabınneşrehazırlanmaktaolanII.cildidarbımesellerveaçıklamala-rınıiçermektedir.5.MinÆuŠâtiTı¹vân
ve £udûlihâ ve ve ¦âßi ši hâ fi’lšar ney
ni’l£âşirve’lhâdî£aşer.Tı¹vânmec-muasınınikincisayısındayayımlanmıştır
(1957). 6. Elf me ¦el ve me ¦el min em¦â li 
Tı¹vân(Me cel le tü’l-ba¼ ¦i’l-£ilmî, sy. 2, Ra
bat 1964).MüellifinkendikurduğuTıtvânDâvûdiyyeKütüphanesi’ndemuhafazaedilenyazmahalindekieserlerideşun-lardır:elEm¦âlü’l£âmmiyyefîTı¹vân
ve’lbi lâ di’l£Ara biy ye’nin ikinci kıs-mıetTek mi le (Tâ rî Åu Tı¹ vân’ın zey li), 
1200’denfazlaailenintanıtıldığı£Âßilâtü 
Tı¹vân, elMücteme£u’tTı¹vânîmin
Åi lâli em ¦â li hî ve de£avâtihî ve te£âbî
ri hî, Mu£ce mü’llu ³a ti’l£âm miy ye fî 
Tı¹vân,Kitâbü’tTekmilefîva½fiÅı¹a¹ı
Tı¹vânvesükkânihâve’l¼ayâti’licti

Fas’ınbağımsızlığınıkazanmasınakadarsadeceel-Ma‘hedü’d-dînîel-âlîveMedre-setü’l-muallimât’tadersverdi.BuaradaözellikleCerîde tü’lüm me’de, imzasızveyaEbü’l-Hasan,el-Mücâhid,el-Vatanî,Fete’l-Arabgibitakmaadlarlaçeşitliga-zetevedergilerdesiyasîvesosyaliçeriklimakaleleryazdı.
1956’dabağımsızlıkdönemindeTıtvânî,V.MuhammedtarafındanMillîİstişareMeclisiüyeliğinetayinedilendörtâlimdenbirioldu.Tunus’unistiklâlbayramındabumeclisitemsiletti.KaraviyyînÜniversite-si’ndeuluslararasıdiplomaimtihanheye-tindegörevlendirildi.Aynızamandaeği-timveöğretiminıslahıiçinkurulanheyetealındı.1957’deİslâmHukukuTedvinHe-yeti’ne,ikiyılsonradaMillîEğitimYüksekHeyeti’neüyeseçildi.1969’daII.Hasanta-rafındanRabatKraliyetKütüphanesimü-dürlüğünetayinedildive1974’tesağlıksorunlarısebebiyleistifaedinceyekadarburadaçalıştı.Beşyılsürenbugörevies-nasındakütüphanedeyeralanTıtvântari-hiylealâkalıresmîyazışmalar,adlîsiciller,vakıfyıllıklarıvediğerresmîbelgeleriin-celemeimkânıbuldu.Tıtvântarihiyleilgilihacimlieserindebubelgelerdenönemliölçüdeyararlandıvekitabındaaraştırma-cılariçinbudönemhakkındailkdefabolmiktardamalzemetoplamışoldu.İstifa-sınınardındanTıtvân’adönenmüellif4 Ramazan1404’te (4 Ha zi ran 1984) ve fat etti.Fasbağımsızlıkhareketininöncüle-rindenolmasıdolayısıyla“el-üstâdü’l-celîl”unvanıverilenTıtvânîbüyükbirvatanse-verolmasınınyanısıraıslahatçıbirâlimveçağdaşİslâmdüşüncesininöncülerindensayılır.Kültüreluyanışınönderlerinden,eğitimveöğretiminıslahınaönemlikat-kıdabulunanbireğitimci,Fasbasınvega-zeteciliktarihindeyeralmışbaşarılıbirga-zetecidir.AynızamandakendisibirTıtvântarihçisidir.İçindekinâdiryazmaeserler,çoksayıdaresmîbelge,mecmua,gazete,pulveparalarbakımındanoldukçazenginolanTıtvânDâvûdiyyeKütüphanesi’nindekurucusudur.
Eser le ri. 1.TârîÅuTı¹vân.Kuruluşun-danmüellifindöneminekadarmufassalbirTıtvântarihidir.Herdönemiçinön ceşehrinvalileritanıtılıpönemliolaylaranlatıldıktansonraşehirdekadılıkyapanâlimler,şehirdeyetişenmeşhurşahıslar,odönemdeşehriziyaretegelentanınmışkişilerelealınır.Ardındanşehrinsiyasî,ilmî,edebîveiçtimaîdurumuhakkındabilgiverilir.EserdeTıtvân’ınsosyokültüreltarihininyanısıraşehrintopografyası,ge-

Üçübirlikteel-Hizbü’l-vatanîiçinbirkanunhazırladı.1931’deKuzeyFashalkınıtem-siledenLecnetü’l-metâlibi’l-vataniyye’yeüyeseçildi.1933’tegazeteciliğeyönelerekMağrib’debağımsızlığısavunanilkArapçagazeteolanSelâm’ıçıkardı.Yazdığımaka-lelerdemüslümanAraptoplumununkal-kınmasımeselesinevesiyasîkonularaözelbirönemvererekbağımsızlıkhareketininolgunlaşmasındaetkilioldu.AncakFran-sızsömürgeyönetimi18Mayıs1934’te genelemniyetiihlâlveyönetimizorasok-magerekçesiylegazeteninFransızhima-yebölgesinegirişiniyasakladı.Ardındanİspanyasömürgeyönetimi,kamuoyuiçintehlikeliolduğugerekçesiyleonuncusayısıçıkandergininyayımınıdurdurdu.AynıyıliçindeTancauluslararasıbölgeyönetimi,genelgüvenlikyönündensakıncalıbulun-duğugerekçesiyleTıtvânî’ninTanca’danuzaklaştırılmasına karar verdi. Fransasömürgeidaresideonunonyılbölgeyegirişiniyasakladı.Tıtvânî,1934’teİspanya’nınhimayeböl-gesindeMahzenAdliyemahkemeleriya-sasıhazırlamakomisyonunaveİslâmîöğ-retimyüksekheyetineüyeseçildi.AyrıcaParis’tetoplananKuzeyAfrikatalebece-miyetininresmîtemsilciliğiniyaptı.1935’-tehaccagitti.AltıaysürenhacyolculuğusırasındaMısır,Hicaz,Necid,Irak,DoğuÜrdünveFilistin’euğradı.SuriyeveLüb-nan’agirişineiseFransaidaresiizinver-medi.1936’da elAÅ bârdergisiniyayım-lamayabaşladı,ancakbeşsayıçıktıktan
son ra 12Nisan1936tarihlisonnüshasınınardındanbudergideyasaklandı.1937’de İspanyahimayesindekibölgedeilkresmîgöreviolanİslâmîeğitimgenelmüfet-tişliğinetayinedildi.Bugörevidolayısıy-laMısır,Fransa,İtalyaveİsviçre’yegitti,Cenova’daEmîrŞekîbArslan’labuluştu.Onungayretlerisayesindebölgedeyedidinîenstitüveçoksayıdamodernokulaçıldı.Buokullarınmüfredatprogram-larınıdaTıtvânîhazırladı.1939’daİslâmîEğitimYüksekMeclisibaşkanyardımcı-lığınatayinedildi,aynızamandaKuzeyMağribİslâmîVakıflarYüksekHeyeti’neüyeseçildi.1942’deİspanyolhimayeböl-gesindemaarifmüdürlüğünegetirilincegörüşleriniveteklifleriniuygulamakiçinfırsatbuldu;öğretiminıslahıvemodernmetotlarınuygulanmasıçalışmalarınıyü-rütenmakamlaraDoğuveBatıülkelerin-dekienyenimetotlaradairraporlarsun-du.1948’demüfettişlikgörevindenistifaetti.Fas’ınmeşrûkralınıntahtındanuzak-laştırıldığıdönemdeidarîgörevalmadı.
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temr’infethindenhemensonraNüseyrb.Deysemb.SevrveHuzeyfeb.MihsankumandasındakibirlikleriTağlibveRebîakabileleriüzerinegönderdi(12/63334). BubirliklerkarayoluylaTikrît’egeçipda-varvedeveleriganimetaldılar(Belâzürî, s. 
356357).Tikrît,müslümanlartarafındanilkdefaKådisiyeSavaşı’nınardından16 

(637)yılındaSa‘db.EbûVakkås’abağlıAbdullahb.Mu‘temkumandasındakibir-liklercekırkgünlükbirkuşatmadanson-ra,şehirdeyaşayanArapkabileleriTağlib,İyâdveNemir’inİslâmiyet’ibenimsemesivemüslümanlarayardımetmesisonu-cundabarışyoluylafethedildi.Şehirhal-kıyla20 (641)yılındatekrarmuahedeya-pılması,muhtemelenbuilkfetihtensonraeldençıkmasıneticesindeNüseyrb.Dey-semveonunnâibiUtbeb.Ferkadtara-fındanikincidefayinebarışyoluylaalındı-ğınıgöstermektedir.ArdındanMes‘ûdb.Hureysel-Ebcerburayavalitayinedildi.Şehirdekiilkcami(mes cidi cum‘a)veDic-lenehriüzerineköprübudönemdeinşa
edil di (Ta berî, IV, 3536).Emevîlerdöne-mindeşehirHâricîler,Muhtâres-SekafîveAbdullahb.Zübeyrarasındakiçatış-malardışındafazlabirolayasahneolmadı
(a.g.e., VI, 35, 39, 133, 136).Belâzürî(ö. 

279/892),kendidönemindeHalepbölge-sindensürülenTenûhvediğerbazıArapkabilelerinemensupbirgrubunTikrît’teyaşadığınıkaydeder(Fütûh, s. 208).Arke-olojikkazılardakibuluntularagöreAbbâ-sîlerzamanındaDicle’ninbatıyakasındaİshâk¢kanalıaçılarakHadrâKilisesi’ninyanınacamiveçarşılaryapıldı.Fetihsı-rasındaşehiddüşensahâbemezarlarıkorumaaltınaalındı.IV.(X.)yüzyılİslâmcoğrafyacılarıTikrît’iel-Cezîre’yebağlıola-rakgösterirler.İbnü’l-Fak¢h,Tikrît’iİshâk¢Kanalı’nınsuladığımâmurbirşehirdiye
tas vir eder ken (Kitâbü’l-Bül dân, s. 331, 
366367)buyüzyılınsonundaİstahrîile(s. 
86)Makdisî(s. 123)yünlüdokumalarıylatanındığınıbelirtirlerveşehirde329 (941) yılındaDiclenehrinintaşmasıyüzünden
400dükkânlaevinyıkıldığını,pekçokin-sanıntelefolduğunukaydederler.III. (IX.)yüzyılınsonlarından itibarenaralıklarlaHamdânîler’inidaresinegeçenşehir332’de (943)EmîrülümerâTüzün’ünyardımıylaAbbâsîlertarafındanelegeçi-rildi.334’te (945)TüzünölünceNâsırüd-devleel-Hamdânî,Tikrît’iEmîrülümerâŞîrzâd’aiktâetti.Büveyhîler’denMuizzüd-devle,Tikrît’ielegeçirmeyeçalıştıysadabumücadeleanlaşmaylasonuçlandıveşehirHamdânîler’ebırakıldı.TikrîtdahasonraUkaylîler’denBenîMaknailesinin

teolarakadlandırır.İçkaleninbulunduğuyerinhâlâBurseadınıtaşımasıbununlailgiliolmalıdır.Süryânîce’deTikrisolarakzikredilmiştir.Arapkaynaklarındaşehir-leilgilipekçokefsaneanlatılır.Bunlar-danbirideşehrinSâsânîler’inkurucusuErdeşîr’inoğluI.Şâpûrtarafındantesisedildiği,adınıdaTikrîtbintVâilismindebirhıristiyankadındanaldığışeklindedir
(İA, XII/1, s. 140).ŞehrineskiçağlardakiplanıAsur-Bâbildönemişehirleriniandıra-cakbiçimdeçarşı,kaleveyerleşimlerdenoluşur.Yâk†t,şehrinPerslertarafındanRomalılar’akarşıgözetlemeamacıylayük-sekbirkayalığınüzerineinşaedildiğinizikreder(Mu£ce mü’l-büldân, II, 38).UzunyıllarPersler’inelindekalanTikrît197’de kısasüreliğineRomalılar’ın,VI.yüzyıldadaBizansİmparatorluğu’nunhâkimiye-tinegeçti.Budönemdeşehir,BizansileSâsânîlerarasındaHıristiyanlığınYa‘k†bîmezhebineaitenbüyükkiliselerininvemanastırlarınınbulunduğubirmerkezdi.IV.(X.)yüzyılİslâmcoğrafyacılarıTikrît’inhâlâbirhıristiyanşehriolduğunuözelliklevurgularlar.Kilisevemanastırharabelerigünümüzekadargeldi.ŞehringüneyindeyeralanHadrâKilisesi’ninharabeleriveMârYuhannaManastırıileşehrinbatısın-dakiErbaînziyaretyerleribunlararasındasayılabilir.MüslümanlarınşehirleilktemasıHz.EbûBekirzamanındaoldu.Hâlidb.Velîd,Sevâd fetihlerine başladığında Aynüt-

mâ£iy ye bihâ, el£Um le tü’lMa³ ri biy ye 
fî mißeti £âm.
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Irak’tatarihîbirþehir.
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Diclenehrininbatı(sağ)sahilindeCebe-lihamrîneteklerindeyeralır.Tikrît(Tekrît) bugünküIrak’ınSelâhaddinidarîbölümü-nün(mu ha fa za)merkezidirveBağdat’ın
140km.kuzeybatısındadır.ŞehirilkolarakDicle’ninbatıyakasındakitepeciklerüze-rindenehiryatağındanyüksektekuruldu.Eskişehirdekiiçkaleveyerleşiminizlerihâlâmevcuttur.TarihîkayıtlardaTikrît’inadıilkdefaBatlamyus’uncoğrafyaeserin-deBirsediyegeçer,MarcellinusşehriVir-

Tikrît’ten bir görünüş  (ön planda el-Câmiu’l-kebîr)


