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kün deðildir. Þu halde hareket eden þey
mesafelerin bir kýsmýný sýçrama yoluyla katetmektedir. Meselâ bir kareyi çapraz olarak kateden bir karýnca hedefine karenin
iki kenarýný dolaþan karýncadan daha önce ulaþýr. Bunu açýklamanýn yegâne yolu
hedefe daha önce ulaþan karýncanýn bazý
mekânlarý sýçrayarak geçtiði gerçeðidir (Cüveynî, s. 439). Nazzâm tafra teorisini açýklamak için bir kuyuya sarkýtýlan iki sicim
ve üst tarafý alt tarafýndan daha fazla hareket eden topaç gibi hareketli iki þeyden
veya bir cismin iki parçasýndan birinin diðerini geçtiði bazý örnekler zikretmiþtir ki bu
örneklerin tamamý öndekinin mesafenin
bir kýsmýný sýçrayarak geçtiðini göstermeyi amaçlamaktadýr (Eþ‘arî, s. 321, 346-347;
Cüveynî, s. 434, 441). Nazzâm’ýn tafra teorisini, sürekli yaratmanýn yaný sýra mûcizelerin imkânýný kanýtlamak ve ahlâk alanýnda insanýn sýçrama yapmasý gerektiðine dikkat çekmek maksadýyla geliþtirildiði kabul edilir (Ebû Rîde, s. 131). Kelâmcýlarýn çoðu, cismin ikinci mekâna uðramadan üçüncü mekâna geçemeyeceðini
ileri sürerek tafra görüþüne karþý çýkmýþlardýr.
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Hak yoldan saptýran,
bazýlarýnca yaratýlmýþlýk üstü
konumunda tutulan varlýk anlamýnda
bir Kur’an terimi.
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Sözlükte “azmak, sýnýrý aþmak” anlamýndaki tuðvân (tuðyân) kökünden türeyen
bir isim / sýfat olup müfred-cemi ve müzekker-müennesi ayný þekilde kullanýlýr. Asýl
mânasý “aþýrý derecede azgýn ve mütecaviz”dir. Bundan hareketle Allah’tan baþka
tapýnýlan ve hak yoldan saptýran her varlýk,
put, þeytan, kâhin ve sihirbaz tâgutun kapsamý içinde düþünülmüþtür (Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “tgv”, “tgy” md.leri; Lisânü’l-£Arab, “tgv”, “tgy” md.leri). Kur’ân-ý
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Kerîm’de tuðyan kavramý otuz dokuz yerde geçer; tâgut ismi sekiz âyette yer alýr.
Tâgut dýþýndaki kullanýlýþlarda kavram birkaç âyette suyun taþmasý, gözün hedefini þaþmasý, terazinin dengesinden saptýrýlýp eksik tartmasý gibi anlamlarda kullanýlýr, diðerlerinde dinî ve ahlâkî alanlardaki aþýrýlýklar, sapkýnlýklar, zulüm ve tecavüzler çerçevesinde geçer. Beþ âyette bu
kavramla Firavun’un azgýnlýðýna atýf yapýlýr, dört âyette tuðyân ile küfür birbirinin
tamamlayýcýsý konumunda zikredilir (M. F.
Abdülbâký, el-Mu£cem, “tgy” md.). Tâgut
kelimesinin yer aldýðý sekiz âyetten ikisi Ýslâmiyet’in Mekke döneminde nâzil olmuþtur. Nahl sûresinde geçen âyette (16/36)
her ümmete bir peygamber gönderildiði,
bunlarýn temel hedeflerinin insanlara tâguttan uzak durup sadece Allah’a kullukta bulunmayý telkin etmekten ibaret olduðu belirtilir. Zümer sûresindeki âyetlerde
ise (39/15-17) Allah’tan baþkasýna kulluk
edenlerin hem kendilerini hem etkileri altýnda kalan kiþileri hüsrana sevkettikleri
bildirildikten sonra puta (tâgut) tapmaktan sakýnýp yalnýz Allah’a yönelenlerin ebedî mutluluða ereceði haber verilir. Medenî
sûrelerde yer alan âyetlerde (el-Bakara 2/
256-257; en-Nisâ 4/51, 60, 76; el-Mâide 5/
60) hak dine karþý çýkan bâtýl ehli ve þer
odaklarý konu edinilmiþ, bunlara deðil Allah’a iman etmenin, tâgutu deðil Cenâb-ý
Hakk’ý dost edinmenin ve anlaþmazlýklarýn çözümü için O’nu hakem kabul etmenin önemi vurgulanmýþtýr. Kur’ân-ý Kerîm’de, Ýslâmiyet’in Medine döneminde Ehl-i
kitap’tan olan yahudilerin dinî ve sosyal
hayatta alternatif güç konumunu elde etme yolundaki gayretlerine iþaret edilmektedir. Nitekim genelde tâgutla ayný anlama gelen “cibt” kelimesinin yer aldýðý âyetin tefsirinde (en-Nisâ 4/51) bu iki kelimenin yahudilerden Huyey b. Ahtab ile Kâ‘b
b. Eþref’i nitelediðini belirten müfessirler
vardýr (Taberî, V, 182-185; Mâtürîdî, III, 263265; ayrýca bk. CÝBT).
Tâgut kelimesi Ahmed b. Hanbel’in elMüsned’inde, ayrýca Tirmizî’nin es-Sünen’i dýþýnda Kütüb-i Sitte’deki rivayetlerde yer almakta (Wensinck, el-Mu£cem, “tgy”
md.), genellikle Kur’an’daki kullanýlýþa paralel olarak hak dinin ve hak mâbudun dýþýnda kalan bâtýl inançlarý, putlarý ve þer
odaklarýný ifade etmektedir. Kelime hadislerde daha ziyade çoðul þekli olan “tavâgýt”
biçiminde geçmiþtir. Bir hadiste tâgutlar
ve atalar üzerine yemin edilmesi menedilmiþ, hadisin diðer rivayetlerinde tâgutlar
Câhiliye dönemindeki putlardan Lât ve Uz-

zâ ile açýklanmýþtýr (Buhârî, “Eymân”, 46; Müslim, “Eymân” 6).
Tâgut, 1979 yýlýnda Ýran’da gerçekleþtirilen Ýslâm devriminden sonra Þiî dünyasýnda Batý politikasýný ve Amerika Birleþik
Devletleri karþýtlýðýný yansýtmak, söz konusu ülkelerin sosyal düzenini ve rejimlerini
yermek amacýyla kullanýlan bir siyasî slogan haline gelmiþtir. Bu yaklaþým diðer Ýslâm ülkelerinde de kýsmen taraftar bulmuþ ve tâgut Ýslâm karþýtý kabul edilen kiþi, kurum, sistem ve anlayýþlar için kullanýlýr olmuþtur (krþ. The Oxford Encyclopedia,
IV, 176).
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Aralarýnda ilgi bulunan
iki þeyden birinin lafzýnýn
diðerine tercih edilerek
her iki þey için kullanýlmasý
anlamýnda bir terim.

™

Sözlükte “yenmek, üstün gelmek” anlamýndaki galebe masdarýndan türeyen taðlîb “galip getirmek, çoðunluða göre hükmetmek” anlamýna gelir. Arap dilinin kadîm anlatým þekillerinden olan taðlîb, meânî ilminin konularý arasýnda zâhirî (sözlük) mânasýndan baþka mâna bildiren söz
çeþitlerinden sayýlan bir ifade tarzýdýr (Abdülfettâh Besyûnî, I, 290). Ancak Sübkî
taðlîbe bedî‘ nevileri arasýnda da yer vererek onu edebî bir sanat þeklinde göstermektedir (£Arûsü’l-efrâ¼, IV, 473). Gerek
anlatým biçimi gerekse edebî sanat olarak taðlîb, “aralarýndaki bir ilgiden dolayý
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bir lafzý diðer lafzý ve anlamýný kapsayacak biçimde kullanmak” demektir. Bu sanata taðlîb adýnýn verilmesinin sebebi bir
lafzýn diðerine üstün tutulup tercih edilmesidir. Meselâ “ebeveyn” kelimesinin zâhirî anlamý “iki baba” olduðu halde “eb”
“üm” (anne) kelimesine galip getirilerek
annenin lafzýný ve anlamýný ifade edecek
þekilde ikil biçime (taðlîb tesniyesi) dönüþtürülmüþtür. Taðlîb, daha ziyade galip getirilen lafzýn ikil þekline çevrilmek suretiyle gerçekleþtiðinden nahiv ilminde de söz
konusu edilmiþ, gerçek ikil deðil ona mülhak olan türlerden sayýlmýþtýr. Çünkü gerçek ikilde ikili meydana getiren her iki öðe
de ayný anlamý belirtir: Kalemân (kalem +
kalem) “iki kalem” gibi. Halbuki tesniyeye mülhak taðlîbde onu oluþturan iki öðe
farklýdýr. Bu farklýlýk üç taðlîb çeþidini ortaya çýkarýr. 1. Hem lafýz hem anlamlarý
farklý olan: “Eb + üm” anlamýnda ebeveyn
gibi. 2. Lafýzlarýnýn harfleri ayný, harekeleri farklý olan: “Ömer (b. Hattâb) + Amr
(b. Hiþâm = Ebû Cehil)” anlamýnda Ömereyn gibi. “Ömereyn” ile Hz. Ebû Bekir ve
Hz. Ömer de kastedilmiþtir. Müberred,
bununla Hz. Ömer ve Ömer b. Abdülaziz’in
kastedildiðine dair görüþü, Cemel Savaþý’nda Hz. Ali’ye “Bize Ömereyn’in (Ebû
Bekir + Ömer) sünneti verildi” denilmesini delil getirerek doðru bulmaz (el-Kâmil,
I, 187). 3. Harf ve hareke bakýmýndan lafýzlarý ayný, anlamlarý farklý olan: “Göz +
göze” (pýnar) anlamýnda ayneyn gibi (Abbas Hasan, I, 118). Ýster tesniye þeklinde
ister baþka þekillerde gelsin her durumda
taðlîbin galip ve maðlûp olmak üzere iki
unsuru vardýr. Galip unsur söz içinde geçen, maðlûp unsur ise lafzý ve mânasý galip unsurun lafzýyla anlatýlan ve söz içinde
geçmeyen öðedir. Bu iki öðe arasýnda biri
söylenince diðerinin akla gelmesi (telâzüm /
tesâhüb), birbirine benzeme (teþâbüh), tanýnmýþlýk (mâlûmiyet) gibi ilgiler bulunur.
“Ömereyn”de (Hz. Ömer + Hz. Ebû Bekir)
telâzüm / tesâhüb, “kamereyn”de (ay +
güneþ) teþâbüh ilgisi mevcuttur.
Sîbeveyhi taðlîb üslûbuna ilk dikkat çeken dil âlimlerinden biridir. Müzekkerin
müennese galip geldiðini bir kural olarak
belirttikten sonra çok sayýda müennesin
yanýnda bir müzekker unsur bulunursa
ibarenin taðlîb yoluyla müzekker þeklinde düzenleneceðini örneklerle açýklamýþtýr (Kitâbü Sîbeveyhi, III, 561-563). Ayný
konuyu Müberred de ele almýþtýr (el-Kâmil, III, 1173). Arap dilinin, bütün kelimeleri eriller-diþiller þeklinde iki kategoriye
ayrýlan bir yapýya sahip bulunmasý sebe-

biyle taðlîb üslûbu çerçevesinde kadýnlarýn
erkeklerle ortak olduðu birçok husus, iþ ve
eylem eril kiple ifade edilir. Kur’an’da eril
kiple yer alan “ey iman edenler”, “namaz
kýlýnýz”, “oruç tutunuz” ifadeleri bunun örneklerinden bazýlarýdýr. Ancak fiil ve amel
kadýnlara özgü ise veya kadýnlarý özel bir
þekilde ilgilendiriyorsa diþil kip kullanýlýr.
Cennet ve nimetleriyle cehennem ve azabýna dair âyetlerde eril kiplerin kullanýlmasý taðlîb üslûbunun bir gereðidir. Bilhassa ikil kiple gelen taðlîbler nahiv âlimlerinin çoðunluðuna göre semâî olup kýyas yoluyla üretilemez. Fakat bazý âlimler aralarýndaki ilgi, benzeþme ve ayrýlmazlýk, biri
söylenince diðerini hemen akla getirecek
þekilde güçlü olup karýþýklýða meydan vermeyecekse taðlîbin kýyasla da üretilebileceðini ileri sürmüþtür (Abbas Hasan, I,
118; Mîþâl Âsî – Emîl Bedi‘ Ya‘kub, I, 443).
Taðlîb çeþitlerinin hepsi mecazdýr, çünkü
taðlîbde bir lafýz hem kendi anlamýný hem
de maðlûp unsurun lafýz ve mânasýný kapsamaktadýr. Bu sebeple kendi anlamýna
delâlet eden yaný hakikat, diðer öðenin anlamýna delâlet eden yaný mecazdýr (krþ. Abbas Hasan, I, 118). Taðlîb üslûbu mücâvere, musâhabe, müþâkele ve umûmü’l-mecâz gibi alâkalarla mürsel mecazdan sayýlmýþtýr (Teftâzânî, II, 50-55; Zerkeþî, III,
312).
Taðlîbde lafzýn galip unsura tercih edilmesinde erkeklik, önem, güç ve kudret,
akýllýlýk, ekseriyet, fesahat, belâgat, lafýz
ve anlam bakýmýndan üstünlük, lafzî hafiflik, þöhret ve þeref gibi sebepler zikredilmiþ, bunlara baðlý olarak birçok taðlîb
türü tesbit edilmiþtir. 1. Müzekkerin müennese taðlîbi. “Þems ve kamer” anlamýnda kamereyn kelimesi bunun örneklerinden biridir. Þems ortasý sâkin olduðu için
daha hafif sayýlmasýna raðmen kamerin
eril olmasý tercih sebebi teþkil etmiþtir.
“  ”   א  אâyetinde (el-Kýyâme
75/9) fiilin eril özneye uygun bulunmasý ve
Hz. Meryem’den söz eden “ ”    א
âyetinde (et-Tahrîm 66/12) “  ” אyerine
“  ” אeril sîganýn gelmesi bu nevi taðlîbdendir. Ýkinci örnekte Hz. Meryem’in kunutta (taat ve takvâ) erkekler derecesine
ulaþtýðýna taðlîb üslûbu ile iþaret edilmiþtir (Zerkeþî, III, 302-303; Ýbn Ya‘kub el-Maðribî, II, 52-53). Müennesin müzekkere taðlîbi nâdirdir. 2. Lafýz itibariyle daha hafif
olanýn aðýr olana taðlîbi. Ýbn Sîde’ye göre
(el-Mu¼kem, II, 109) “Ebû Bekir + Ömer”
anlamýnda Ömereyn kelimesi bu türdendir. Ömer terkip halinde bulunan Ebû Bekir’den daha hafif görülmüþtür. Ýbnü’l-Hâ-

cib, Ömer’in bütün faziletlerinin Ebû Bekir’de toplandýðýný ve bunun alt düzeydekinin üste taðlîbi nevinden sayýldýðýný belirtmiþtir. Ebû Ubeyd Kasým b. Sellâm’a
göre ise hilâfet günlerinin daha uzun, kendisinin daha meþhur ve daha müessir olmasý sebebiyle Ömer lafzý tercih edilmiþtir (Ýbnü’s-Sikkît, s. 402; Zerkeþî, III, 312313). 3. Daha meþhur ve üstün konumda
olanýn böyle olmayana taðlîbi. “Maðrib +
meþrik” anlamýnda meþrikayn gibi (ez-Zuhruf 43/38). Çünkü doðu yönü batý yönüne
göre daha meþhur ve deðerlidir (a.g.e.,
a.y.). 4. Akýllý varlýklarýn diðerlerine taðlîbi. Nûr sûresinde (24/45) insanlar ve hayvanlar “dâbbe” kavramý içinde zikredildikten sonra her iki kategoriyi kapsayacak
þekilde insanlara has zamirin (hüm) getirilmesi gibi. 5. Sayýca çok olanýn aza taðlîbi. Ýman etmeyenlerin Þuayb’ý ve ona iman
edenleri kastederek, “Veya siz bizim dinimize geri dönersiniz” demeleri gibi (elA‘râf 7/88). Bu örnekte müminlere ait olan
geri dönme fiili taðlîb yoluyla Þuayb’ý da
kapsamaktadýr; halbuki Þuayb hiçbir zaman onlarýn dinini benimsememiþti ki geri
dönmesi söz konusu olsun (a.g.e., III, 309).
6. Çoðul kipinin ikil ve tekil kipe taðlîbi. Yûnus sûresinin 87. âyetinde Hz. Mûsâ ve
Hârûn’dan ikil kiple söz edilirken âyetin
devamýnda, “Evlerinizi namaz kýlýnacak mekânlar haline getirin ve hepiniz namazý eda
edin” buyurularak taðlîb yoluyla çoðul kipinin kullanýlmasýnýn sebebi, bu amellerin
sadece Mûsâ ve Hârûn’a yönelik deðil her
mükellefi kapsadýðýný ifade etmektir (Besyûnî, I, 291-292). 7. Muhatabýn gaibe taðlîbi. Neml sûresinin 55. âyetinde geçen
“   ! "# $% & ” (Doðrusu siz beyinsizliði seçmiþ bir toplumsunuz) ifadesinin son
kelimesi kurala göre   ' þeklinde gaib
sîgasýnda olmasý gerekirken muhatap zamiri olan “ $% ” alâkasýyla muhatap biçiminde gelmiþtir. 8. Kuvvetli olanýn zayýfa
taðlîbi. Ebeveyn ile vâlideynde babanýn anneye taðlîbi bu kabildendir. Daha büyük
ve daha geniþ olanýn böyle olmayana taðlîbi de bu gruba dahildir. Bahr kelimesinin ayný zamanda “nehir” anlamýnda kullanýldýðý “ * א)( א+'   ” (Ýki deniz [ýrmak + deniz] eþit olamaz) âyetinde olduðu gibi (Fâtýr 35/12). 9. Özelin genele taðlîbi. “Ýþte bu, iki elinin önceden yapýp gönderdiði amellerin yüzündendir” beyanýnda
(el-Hac 22/10) iþlerin çoðu iki elle yapýldýðý için bütün organlarýn iþlediði amelleri
kapsamak üzere taðlîb üslûbu ile ifade
edilmiþtir. Kemalpaþazâde’nin Risâle fî
ta¼š¢ši’t-ta³lîb, Gelenbevî’nin Türkçe Ri373
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sâle-i Taðlîb ve Muhammed Emîn el-Muhibbî’nin Cene’l-cenneteyn fî nev£ayi’lmü¦enneyeyn adlý eseri bu konudaki müstakil çalýþmalardýr.
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TAÐLÝB (Benî Taðlib)
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Adnânîler’e mensup
bir Arap kabilesi.

™

Adnânîler’den Benî Rebîa’nýn Benî Bekir b. Vâil gibi baþlýca kollarýndan biridir.
Kabileye adýný veren Taðlib b. Vâil’in asýl
isminin Disâr olduðu, düþmanlarýna galip
gelmesi yolundaki babasýnýn temennisiyle Taðlib diye adlandýrýldýðý kaydedilir (Ýbn
Hazm, s. 302). Bu kabileye nisbet edilenler Taðlebî (Taðlibî) þeklinde anýlýr. Ganm,
Evs ve Ýmrân adlarýnda üç oðlu bulunan
Taðlib’in soyu daha ziyade Ganm vasýtasýyla devam etmiþtir. Bekir b. Hubeyb b. Amr
b. Ganm’ýn altý oðlu (Cüþem, Mâlik, Amr, Sa‘lebe, Hâris, Muâviye) ve onlarýn soyundan
gelenler kabilenin baþlýca kollarýný oluþturmakta, bunlara Arâkým denilmektedir. Benî Züheyr b. Cüþem, Benî Attâb b. Sa‘d b.
Züheyr, Benî Þu‘be, Benî Hamdân kabilenin önemli alt kollarý arasýndadýr. Baþlangýçta Tihâme bölgesinde yaþayan Benî Taðlib zamanla Hicaz, Necid ve Bahreyn’e yayýldý. Daha sonra kuzeye doðru ilerleyip Ýs374

lâm’dan sonra da devam eden bir süreçte Irak ve Suriye’nin yaný sýra el-Cezîre bölgesindeki Diyârýrebîa’ya, özellikle Musul,
Sincar ve Nusaybin çevresine göç etti. Böylece kabile, Bizans ve Sâsânîler’in yaný sýra onlarýn müttefiki olan Gassânî ve Lahmîler’e komþu oldu. Bölgede genellikle Hýristiyanlýk hâkim olduðundan Benî Taðlib
mensuplarý diðer birçok Arap kabilesi gibi çoðunlukla bu dine girdiler. Araplar’ýn
en büyük ve güçlü kabilelerinden olan Benî Taðlib bilhassa Câhiliye döneminde savaþçýlýðý ve saldýrganlýðýyla meþhurdu.
Sâsânî Ýmparatoru II. Sâbûr (Þâpûr, 309379), Suriye seferinde Benî Taðlib’e ait topraklara saldýrarak çok sayýda esir alýp bunlarý Bahreyn, Dârîn ve çevresine nakletti
(Taberî, II, 57). Kabile V-VI. yüzyýllarda Kuzey ve Orta Arabistan’da devlet kuran Kindeliler’in hâkimiyetine girdi ve Kinde Hükümdarý Hâris b. Amr’ýn 525’te Hîre’yi egemenliði altýna almasýna yardýmcý oldu.
Yemen hâkimiyetini kabul eden Rebîa
ve Mudar kabileleri, Yevmü Hazâz adý verilen savaþta Benî Taðlib’in reisi Küleyb (Vâil)
b. Rebîa ve meþhur savaþçýsý Seffâh lakaplý Seleme b. Hâlid et-Taðlibî kumandasýnda
kazandýðý büyük galibiyetle Yemen hâkimiyetinden kurtuldular. Bu baþarýda önemli rol oynayan Benî Taðlib reisi Küleyb b.
Rebîa, Rebîa ve Mudar kabileleri tarafýndan lider olarak tanýndý. Ancak zamanla
yetkilerini aþan bazý davranýþlarý yüzünden
kabilelerin nefretini kazandý; kayýnbiraderi
ve Benî Bekir b. Vâil’in ileri gelenlerinden
olan Cessâs b. Mürre tarafýndan öldürüldü. Zira Küleyb, Cessâs b. Mürre’nin teyzesi Besûs bint Münkýz et-Temîmî’nin bir
diþi devesini kendisine ait otlaða girdiði
için yaralamýþtý. Küleyb’in þair kardeþi Mühelhil’in aðabeyinin öcünü almak için harekete geçmesiyle Câhiliye devrinde Arap
kabileleri arasýnda yaþanan savaþlarýn (eyyâmü’l-Arab) en meþhurlarýndan biri olan
Besûs savaþý baþlamýþ oldu. Aralýklarla kýrk
yýl devam eden mücadele Yevmü tehâlüký’l-limem (Yevmü’t-tehâlük) adý verilen son
savaþta Benî Bekir b. Vâil’in Benî Taðlib’e
karþý kesin zafer kazanmasýyla sona erdi
(525). Lahmî Kralý III. Münzir’in devreye
girmesiyle iki taraf arasýnda Zülmecâz’da
anlaþma yapýldý. 528 yýlýnda Lahmî Kralý
III. Münzir’e yenilen Kinde Hükümdarý Hâris b. Amr tahttan çekilip topraklarýný dört
oðlu arasýnda bölüþtürdüðü sýrada oðlu
Þürahbîl’i Bekir b. Vâil, Seleme’yi de Taðlib
kabilesine melik tayin etti. Hâris b. Amr’ýn
ölümünün ardýndan Þürahbîl ile Seleme
arasýnda meydana gelen mücadelede her

iki kabile kendi meliklerinin yanýnda birbiriyle savaþtý. 530’da Kûfe ile Basra arasýnda Külâb denilen yerde yapýlan ve Yevmü’l-Külâbi’l-evvel adýyla bilinen savaþ Þürahbîl’in, Benî Taðlib mensubu Ebû Haneþ
Usaym b. Nu‘mân tarafýndan öldürülmesiyle sonuçlandý. Lahmîler yeniden Hîre’nin kontrolünü ele geçirince Taðlib kabilesi onlara destek verdi. Ýslâm’ýn doðuþ yýllarýna yakýn bir zamanda Benî Bekir b. Vâil
ile Sâsânîler arasýnda cereyan eden ve Sâsânîler’in yenilgisiyle sonuçlanan Zûkar savaþýnda Benî Taðlib, Sâsânîler tarafýnda yer
aldý.
Hicretin 9. yýlýnda (630) Medine’ye gelip
Hz. Peygamber’le görüþen ve bir kýsmý
müslüman olan on altý kiþilik Benî Taðlib
heyeti hýristiyan kalmak isteyen Benî Taðlibliler’e izin verilmesini istedi. Resûl-i Ekrem çocuklarýn vaftiz edilmemesi þartýyla
bu isteði kabul etti (Ýbn Sa‘d, I, 316). Taðlib kabilesi, Resûlullah’ýn vefatýnýn ardýndan el-Cezîre bölgesinde peygamberlik iddiasýnda bulunan ve anne tarafýndan Taðlib’e mensup olduðu rivayet edilen Secâh’ý
destekledi. Irak ve Suriye fetihlerinde Sâsânî ve Bizans ordularý safýnda savaþan
hýristiyan Arap kabileleri arasýnda Benî Taðlib de bulunmaktaydý. Hâlid b. Velîd, 12
(634) yýlýnda Enbâr’ý fethettikten sonra
Sâsânî kuvvetlerine destek veren Nemir,
Taðlib ve Ýyâd kabilelerini aðýr bir yenilgiye uðrattý. Ayrýca Suriye’ye doðru ilerlerken Rebîa b. Büceyr kumandasýnda toplanan bazý mürted Benî Taðlib mensuplarýnýn üzerine yürüyüp ele geçirdiði ganimet ve esirleri Hz. Ebû Bekir’e gönderdi.
Hz. Ömer döneminde el-Cezîre bölgesi fethedilince burada yaþayan Taðlibliler hýristiyan kalmak þartýyla antlaþmaya razý oldular, ancak kendilerini küçültücü bulduklarý cizyeyi ödemek istemediler. Benî Taðlib’in Bizans’a katýlmasý ihtimalini dikkate
alan Hz. Ömer, diðer gayri müslimlere yapýlan uygulamalardan farklý olarak bu kabileden cizye yerine zekât nisbetinin iki katý
vergi alýnmasýný istedi. Ayrýca kabile mensuplarýnýn çocuklarýný vaftiz ettirmemeleri
ve içlerinden müslüman olmak isteyenlere engel olmamalarý þart koþuldu. Sýffîn
Savaþý’nda Muâviye b. Ebû Süfyân taraftarlarý arasýnda bazý Taðlibliler de vardý.
Muâviye’nin þairi Kâ‘b b. Cuayl et-Taðlibî
bunlardandý.
Genellikle Emevî yanlýsý olan Benî Taðlib mensuplarý Harre Savaþý’nda (63/683)
Yezîd b. Muâviye’nin, Mercirâhit Savaþý’nda (64/684) Mervân b. Hakem’in ordusunda yer aldý. Yemenî ve Mudarî Arap kabi-

