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adlý iki kapýsý varken daha sonra Bâbü Ýbn
Abbas, Bâbü’rî ve Bâbü’l-hazm isimli üç
kapýsý olmuþtur. 1947’de þehir planýnda
yapýlan düzenlemeler sebebiyle önemli kýs-
mý ortadan kaldýrýlýncaya kadar ayakta ka-
lan surlarýn bazý bölümleri aslýna uygun bi-
çimde restore edilmiþtir (Abdülmecîd Ýs-
mâil Daðýstânî, s. 36).

Vec vadisindeki yerleþim Nûh tûfaný ön-
cesine kadar çýkarýlmakta ve Benî Mehlâil
b. Kaynân’ýn burada oturduðu rivayet edil-
mektedir (Taberî, I, 203). Tûfanýn ardýn-
dan ilk sakinleri Amâlika kavmidir. Bu dö-
nemde bölgeye gelen Semûd kavminin
Vâdilkurâ’ya geçmeden Amâlika’yý bura-
dan çýkardýðý söylenmektedir. Daha sonra
baþta Benî Hilâl olmak üzere çeþitli Arap
kabilelerinin bir süre ikamet ettiði Tâif’in
günümüzde izlerine rastlanan en eski sa-
kinleri Kays Aylân’a baðlý kabilelerdir. Ön-
ce Benî Advân b. Amr, ardýndan Benî Âmir
b. Sa‘̀saa bölgeye geldi. Baþlangýçta iyi ge-
çinen ve aralarýnda akrabalýk kuran iki ka-
bilede baþ gösteren mücadele Benî Âmir’in
Benî Advân’ý Vec vadisinden çýkarmasýyla
sonuçlandý. Tâif’in þehir olarak ortaya çýk-
masýnda en büyük pay Benî Sakýf’in atasý
Kasî b. Münebbih’e aittir. Ýyâd’a mensup
olan Kasî III. yüzyýlýn baþlarýnda kabilesiyle
birlikte Vecc’e gelerek buraya yerleþti. Kays
Aylân’ýn reisi Âmir b. Zarib el-Advânî’den
eman alýp Hevâzin’e katýldý ve onun kýzýy-
la evlendi. Kasî tarafýndan getirilen üzüm
çubuklarýnýn dikilmesiyle ziraat önem ka-
zandý. Çeþitli meyve aðaçlarýnýn yetiþtiði
bahçe ve baðlar oluþturuldu. Sulama iþ-
lerine önem verilip dere aðýzlarýna bent ve
barajlar yapýldý. Hayvancýlýk ve tarýmla uð-
raþan Sakýfliler, Tâif’i bayýndýr bir yerleþim
merkezi haline getirdilerse de Âmiroðul-
larý ile aralarýnda çýkan düþmanlýk yüzün-
den þehri terketmek zorunda kaldýlar. An-
cak çobanlýkla uðraþan Âmiroðullarý, ta-
rým alanýnda baþarýlý olamayýnca Vec’deki

bað ve bahçeleri iþlemeleri için Sakýfliler’in
Tâif’e dönmesine izin verdiler. Tâif’e dön-
melerinin ardýndan giderek nüfuslarý ar-
tan Sakýfliler tekrar baþlayan mücadeleyi
kazandýlar ve Âmiroðullarý’ný vadiden çýka-
rýp þehirde hâkimiyeti ele geçirdiler (Bek-
rî, I, 78). Tâif, Ýslâmiyet’in hemen önce-
sinde bir vadinin iki eteðinde Sakýf ve Vaht
adýný taþýyan yerleþim alanlarýndan mey-
dana geliyordu. Arabistan’ýn o dönemde-
ki diðer þehirleri gibi bu iki yerleþim alaný
da 200 ile 1500 metre arasýnda deðiþen
uzaklýklarda kurulmuþ, her birinde ayrý bir
kabilenin oturduðu mahalleler halindeydi.
Þehir nüfusunun çoðunluðu Sakýf’in kollarý
Ýlâc, Mâlik ve Cehm ile (Ahlâf) Avf’tan mey-
dana geliyordu. Ayrýca kölelerin ve âzat-
lýlarýn yaný sýra az sayýda yahudi bulunu-
yordu.

Tâif, Benî Sakýf’in hâkimiyetinden itiba-
ren Arabistan’da hem dinî hem ticarî bir
merkez olan Mekke’den sonra en önemli
þehir haline geldi. Bostan ve bahçeleriyle
ünlü Tâif baþta Mekke olmak üzere civar-
daki þehirlerin meyve ve sebze ihtiyacýný
karþýlýyordu. Tarým ve hayvancýlýk yanýnda
çeþitli el sanatlarý ve ticarette de ilerlemiþ-
ti. Kuru üzüm, þarap, zeytinyaðý ve bal üre-
timinde meþhurdu ve deri iþlemeciliðinde
bütün Arabistan’da tanýnýyordu. Mekke’-
den baþka Bizans ve Sâsânîler ile ticarî
iliþkiler kuruldu. Tâif’te üretilen mallarýn
önemli bir kýsmýnýn Suriye’den Horasan’a
kadar pazarlanmasý iþi Mekkeli tüccarlar
tarafýndan yapýldý. Özellikle hac seferleri
ve bu güzergâhta kurulan panayýrlar tica-
rî canlýlýðý daha da arttýrýyordu. Tâif’teki
üretim bolluðu baþta Ukâz olmak üzere
yakýn bölgelerde panayýrlarýn kurulmasý-
na zemin hazýrladý. Baþlangýçta bu pana-
yýrlara üretici sýfatýyla katýlan Tâifliler gide-
rek Arabistan’ýn en maharetli tüccarlarý
arasýnda anýlmaya baþlandý. Tâifli tüccar-
lar tarým ve ticaretten elde ettikleri geliri
faiz karþýlýðý borç verirlerdi. Ýslâm öncesin-
de Arabistan’ýn en ünlü tefecileri arasýn-
da çok miktarda Tâifli vardý. Tâif ile Mek-
ke ve Yemen arasýnda sýký ticarî iliþkiler
kurulmuþtu. Hîre-Tâif-Yemen kervan yolu-
nu kontrol altýna alma istekleri bazan si-
lâhlý çatýþmalara yol açýyordu. Bazý Tâifli-
ler ticarî maksatlarla Mekke’de otururdu.
Öte yandan Tâif’teki ekonomik canlýlýk,
özellikle para iþlerini yürüten çok sayýda
yahudi için burayý önemli bir merkez ha-
line getirmiþti.

Tâifliler’le Mekke halký arasýnda köklü bir
akrabalýk baðý vardý. Bu dönemde Kureyþ
ile Sakýf karþýlýklý evlilikler yoluyla akraba-
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Hicaz’ýn üç önemli þehrinden biri olup
Mekke’nin 88 km. doðusunda, Serât silsi-
lesinden Gazvân daðýnýn güney eteklerin-
deki dalgalý bir plato içine derin bir þekil-
de gömülmüþ olan Vec vadisinde denizden
yaklaþýk 1700 m. yükseklikte kurulmuþtur.
Adýný Amâlik’ýn oðullarýndan Vec b. Abdül-
hay’dan alan Vec, Tâif vadisi ve Tâif þehri-
nin bulunduðu alanýn tamamý için de kul-
lanýlýr. Tâif, Hicaz’ýn kýþ aylarýnda iklimi
en soðuk yerleþim birimidir. Yazýn mutedil
havasý sebebiyle günümüzde olduðu gi-
bi Mekke eþrafýnýn tarih boyunca sayfiye
þehri özelliði kazanmýþtýr. Zengin su kay-
naklarýna, verimli topraklara sahip olan ve
bazý coðrafyacýlar tarafýndan Necid bölge-
sinden sayýlan þehir ayný zamanda Arabis-
tan’ýn doðu, batý ve güneyden gelen yol-
larýnýn kesiþme noktasýnda yer almakta ve
Haremeyn’e açýlan doðu kapýsý vasfýný ta-
þýmaktadýr. Vâdîabbas da denilen Tâif va-
disi, Câhiliye devrinde Sakýf kabilesinin hâ-
kimiyeti sýrasýnda þehrin etrafýnýn bir sur-
la çevrilmesinden sonra Tâif (etrafý duvar-
la çevrili) olarak adlandýrýlmýþtýr (Tâif adý-
nýn veriliþiyle ilgili diðer rivayetler için bk.
Yâkut, IV, 9). Sur içinde iç kale bulunuyor,
geceleri kapýlar kapanýyordu. Surlarýn baþ-
langýçta Bâbü Benî Yesâr ve Bâbü Benî Avf
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ni umuyordu. Nitekim Kur’ân-ý Kerîm’de,
Kureyþ liderlerinden Velîd b. Mugýre’nin,
kendisi ve Benî Sakýf’in ileri gelenleri var-
ken peygamberlik görevinin Hz. Muham-
med’e verilmesini yadýrgamasýyla ilgili
sözlerine iþaret edilmektedir (ez-Zuhruf
43/31). Resûl-i Ekrem risâletle görevlen-
dirildiðinde Tâifliler’in ilk tepkisi olumsuz
oldu. Resûlullah, peygamberliðinin onun-
cu yýlýnýn þevval ayýnda (Ocak 620) Mekke
müþriklerinin tavýrlarýný gittikçe sertleþ-
tirmeleri üzerine davetini Mekke dýþýnda-
ki bir merkeze götürmeyi düþündü ve ya-
nýna Zeyd b. Hârise’yi alarak Sakýfliler’i Ýs-
lâm’a davet edip himayelerine sýðýnmak
amacýyla Tâif’e gitti. Ancak Hz. Peygam-
ber’in davetine karþý çýkan Tâifliler kendi-
siyle alay edip onu taþlattýlar. Resûlullah,
Tâif’te yaþadýklarýnýn kendisi için Uhud gü-
nünden daha þiddetli olduðunu söylemiþ-
tir (Buhârî, “Bed,ü’l-palk”, 7; Müslim, “Ci-
hâd”, 111).

Tâif Gazvesi. Mekkeliler’le aralarýndaki
çekiþmelere raðmen Ýslâm davetine karþý
Mekke müþriklerinin safýnda yer alan Tâif-
liler bu tavýrlarýný hicretten sonra da sür-
dürdüler. Müþriklerin yanýnda baþta Uhud
ve Hendek gazveleri olmak üzere Medi-
ne’ye karþý yürütülen her mücadeleye ka-
týldýlar. Arap kabileleri içerisinde Hz. Pey-
gamber’e düþmanlýk konusunda en ileri-
de olan Sakýfliler’in (Müsned, IV, 420) bu
tutumlarý sebebiyle Tâif, bu yýllarda Re-
sûl-i Ekrem’i ve müslümanlarý hicveden
þairler ve Ýslâm karþýtlarý için bir sýðýnak
vazifesi görüyordu. Dolayýsýyla Benî Süleym
ve Benî Hevâzin gibi Sakýfliler de Resûlul-
lah’ýn en önemli hedeflerinden biri haline
gelmiþti. Nitekim Resûl-i Ekrem’in amacý-
ný gizli tutarak yürüttüðü Mekke fethi ha-
zýrlýklarý sýrasýnda Hz. Ebû Bekir’in ordu-
nun nereye gideceði yolundaki sorusuna
kýzý Hz. Âiþe’nin, “Bilmiyorum; belki Sü-

leym, belki Hevâzin, belki de Sakýfliler’e
karþý gidecektir” þeklinde verdiði cevap da
bunu göstermektedir. Hevâzinliler, Resû-
lullah’ýn büyük bir ordu ile Medine’den yo-
la çýktýðýný haber alýnca onun kendi üzer-
lerine yürüyeceðini düþündüler ve savaþ
hazýrlýklarýna baþladýlar. Bu sýrada Tâifliler
surlarla çevrili þehirlerinin savunmasýný
güçlendirmeye çalýþýyordu. Urve b. Mes-
‘ûd ile Gaylân b. Seleme’yi mancýnýk, arrâ-
de ve dabr gibi savaþ araçlarýnýn yapýmý-
ný öðrenmeleri için Yemen’in Cüreþ þehri-
ne göndermiþlerdi. Urve ve Gaylân’ýn bu
görevleri dolayýsýyla Huneyn ve Tâif gaz-
velerine katýlamamalarý Tâifliler’in bu ha-
zýrlýklarýný ortaya koymaktadýr.

Hz. Peygamber’in Mekke’nin fethinden
sonra Tâif yolu üzerindeki Nahle’de bulu-
nan Uzzâ putunu yýktýrmasý, ayný âkýbetin
kendi putlarý Lât’ýn da baþýna geleceðini
düþünen Sakýfliler’i telâþlandýrdýðýndan he-
men harekete geçtiler ve bu sýrada müs-
lümanlarla savaþa hazýrlanan Hevâzin li-
deri Mâlik b. Avf’ýn Evtâs’ta toplanan or-
dusuna katýldýlar. Huneyn Gazvesi’nde (11
Þevval 8 / 1 Þubat 630) yetmiþ kiþiden faz-
la kayýp verdiler (Ýbn Hiþâm, IV, 93). Yenil-
ginin ardýndan kaçan Sakýfliler, Hevâzinli-
ler’in büyük bir kýsmý ve kumandanlarý Mâ-
lik b. Avf Tâif’e sýðýndý. Savaþtan kaçanla-
rýn bir kýsmý Evtâs’a, geri kalanlar Nahle’-
ye çekildi. Savaþýn ertesi günü bir birliði
Evtâs’a, bir birliði Nahle’ye sevkeden Re-
sûl-i Ekrem kendisi ordusunun büyük kýs-
mýyla Tâif üzerine gitmeye karar verdi.
Tâif’e hareketinden önce Tufeyl b. Amr ed-
Devsî’yi Mekke ile Yemen arasýndaki Zül-
keffeyn putunu yýkmak için gönderdi ve
ondan kabilesinin Tâif Gazvesi’ne iþtirakini
saðlamasýný istedi. Ardýndan Hâlid b. Ve-
lîd’i öncü birliklerin baþýnda Tâif üzerine
sevketti. Öte yandan Tâif’e ulaþan Sakýfli
ve Hevâzinliler þehir surlarýnýn kapýlarýný
kapatarak savaþ hazýrlýklarýna baþladýlar.
Kuþatmanýn uzun sürebileceðini düþünüp
kalede bir yýllýk erzak depoladýlar ve taþ
toplayýp bunlarý atacak sapanlar hazýrla-
dýlar (Vâkýdî, III, 907, 924). Tâif’e varan Hâ-
lid b. Velîd, Sakýfliler’in kalelerine sýðýnýp
savaþ halinde beklediklerini görünce kale-
nin yakýnýndaki bir yerde karargâh kurdu
ve onlarla görüþme talebinde bulundu; an-
cak Sakýfliler görüþme teklifini reddettiler
ve, “Senin dostun bizden daha iyi savaþan
bir kavimle karþýlaþmamýþtýr” diyerek mey-
dan okudular. Hâlid de onlara kalelerine
güvenen Medine ve Hayber yahudilerinin
sonunda Resûlullah’ýn verdiði karara razý
olarak kalelerinden çýkmak zorunda kal-
dýklarýný hatýrlattý ve bölgedeki müslüman-

lýklar kurmuþtu. Ayrýca Kureyþ zenginle-
rinden pek çoðunun sayfiye þehri olarak
kullandýðý Tâif’te bað ve bahçeleri vardý.
Ancak bu yakýnlýk iki þehir arasýnda dinî ve
siyasî alanda baþ gösteren rekabeti önle-
yemedi. Mekke’nin Arabistan’da en önem-
li dinî merkez oluþundan duyduklarý rahat-
sýzlýk sebebiyle Tâifliler, Kâbe’ye karþýlýk
içinde beyaz taþtan Lât putunun bulun-
duðu bir mâbed inþa ettiler. Tâif, Ýslâm
öncesi Arap toplumunda büyük saygý gö-
ren Lât putunun kutsal mekâný idi. Sakýf-
liler, Kureyþliler’le olan rekabet ve düþman-
lýk yüzünden bu beyaz taþý Mekke’deki si-
yah taþýn (Hacerülesved) yerine koyuyor
ve Kâbe gibi üzerinde örtü bulunan Bey-
türrabbe adlý bir binada koruyup tapýný-
yordu; bu sebeple Tâif de bir tür hac me-
kâný oldu. Bu çekiþme siyasal iliþkilere de
yansýdý. Tâifliler, Kâbe’yi yýkmak amacýyla
Mekke üzerine giderken Tâif’e uðrayan ve
kendilerinden bir kýlavuz isteyen Ebrehe’-
ye Lât’a ve mâbedine dokunmamasý þar-
týyla Ebû Rigal’i kýlavuz olarak vermek su-
retiyle onun ordusuna yardým eden tek
putperest Arap kabilesi oldu. Hz. Peygam-
ber’in dedesi Abdülmuttalib ile mücade-
leye giriþen Sakýfliler, dördüncü Ficâr sava-
þýnda Kureyþ-Kinâne ittifakýna karþý müt-
tefikleri Kays Aylân’ýn yanýnda yer aldýlar
ve Kureyþ’ten pek çok kiþinin ölümüne se-
bep oldular.

Tâif’teki refah ve bolluk kültürel haya-
týn geliþmesine zemin hazýrladý. Amr b.
Zürâre, Gaylân b. Seleme ve Yûsuf b. Ha-
kem es-Sekafî gibi okuma yazma bilenle-
rin yaný sýra Arabistan’da ün yapmýþ, Ýslâ-
miyet’in baþlangýcýnda bölgede sayýlarý çok
az olan Hâris b. Kelede ve oðlu Nadr gi-
bi hekimleri vardý. Tâif’te þair Ümeyye b.
Ebü’s-Salt gibi Hanîf dinine mensup kiþi-
ler de bulunmaktaydý ve bunlardan bazý-
larý peygamber olarak görevlendirileceði-

Tâif Kalesi’nden

bir görünüþ



445

rine yirmi veya kýrk civarýnda köle kaleden
çýkýp müslümanlara katýldý (Buhârî, “Me-
gazî”, 56; Belâzürî, Ensâb, II, 134). Tâifli-
ler müslüman olduktan sonra Resûlullah’-
tan bu kiþilerin geri verilmesini istemiþ,
ancak Hz. Peygamber, “Onlar Allah’ýn ken-
dilerine hürriyet verdiði kimselerdir” diye-
rek bunu kabul etmemiþtir.

Yaklaþýk bir ay süren kuþatmadan bir
netice alýnamayýnca Hz. Peygamber bazý
sahâbîlerle yaptýðý istiþarenin ardýndan ku-
þatmayý kaldýrmaya karar verdi. Kaynak-
larda onun bu kararý vermesinde Nevfel
b. Muâviye ed-Di‘lî’nin bazý sözlerinin etki-
li olduðu belirtilir; ayrýca Resûl-i Ekrem’in
gördüðü bir rüyanýn tesirinden söz edilir.
Kuþatmanýn kaldýrýlmasýný haram aylarýn
yaklaþmasýyla ilgili bulanlar olmakla bir-
likte bu zayýf bir ihtimaldir. Çünkü rivayet-
lerde kuþatma süresi on beþ ile kýrk gün
arasýnda gösterilmiþtir. Huneyn Gazvesi’-
nin 11 Þevval 8’de (1 Þubat 630) gerçek-
leþtiði bilindiðine göre Tâif kuþatmasýnýn
en erken 13-14 Þevval 8’de (3-4 Þubat 630)
baþladýðý ve haram ay olan zilkadenin ilk
günlerinde kaldýrýldýðý anlaþýlmaktadýr. Hz.
Peygamber’in 6 Zilkade 8 (25 Þubat 630)
tarihinde Ci‘râne’ye ulaþmasý da bunu te-
yit etmektedir. Bu gazvenin Huneyn Gaz-
vesi’nin devamý mahiyetinde olduðu için
haram aylardaki savaþ yasaðýyla ilgisinin
bulunmadýðý da söylenmiþtir (Ýbn Kayyim
el-Cevziyye, III, 502). Tâif Gazvesi’nde on
bir sahâbî þehid oldu. Kuþatmanýn ardýn-
dan geriye dönüþ sýrasýnda çekilen sýkýn-
týlardan dolayý Resûlullah’tan Tâifliler’e bed-
dua etmesi istenmiþ, fakat o, “Allahým!
Sakýfoðullarý’na hidayet nasip eyle; onlarý
müslüman olarak bize gönder” demiþtir.
Resûl-i Ekrem’in bu sözleri, Tâif’in kan dö-
külerek fethedilmesini istemediði ve Tâif
halkýnýn Ýslâm’ý kabul etmesi beklentisiy-
le fethi tehir ettiði þeklinde de yorumlan-
mýþtýr (Þâmî, V, 594). Nitekim geliþmeler
bu yorumu teyit etmektedir. Huneyn Sa-
vaþý’nýn tertipçisi Mâlik b. Avf, kabilesin-
den alýnan esirlerin serbest býrakýlmasýnýn
ardýndan Resûlullah’ýn, müslüman olmasý
halinde kendisine ailesinin ve mallarýnýn
yaný sýra 100 deve vereceðini bildirmesi
üzerine huzuruna gelip müslüman olmuþ-
tu. Bölgedeki müslümanlara idareci tayin
edilen Mâlik eski müttefiki Tâif halkýný bas-
ký altýnda tutmaya baþladý.

Kýsa bir süre sonra Tâif ileri gelenlerin-
den Urve b. Mes‘ûd Medine’ye gelip Ýslâ-
miyet’i kabul etti ve Tâif’e dönerek kabi-
lesinin ileri gelenlerini Ýslâm’a davet et-
mek için Resûl-i Ekrem’den izin istedi; fa-
kat Tâif’te davet sýrasýnda öldürüldü. Ur-

ve’nin öldürülmesinden ve Mâlik b. Avf’ýn
baskýlarýndan rahatsýz olan, ayrýca Mekke
pazarýný kaybeden Tâifliler 9 (630) yýlýnda
Medine’ye bir heyet göndermeye karar
verdiler. Benî Mâlik ve Ahlâf kabilelerin-
den seçilen altý kiþilik heyet Abdüyâlîl b.
Amr baþkanlýðýnda ramazan ayýnda (Ara-
lýk-Ocak 630-631) Medine’ye geldi. Mes-
cid-i Nebevî’nin kenarýnda kurulan çadýr-
larda aðýrlanan heyet namazdan ve zekât-
tan muaf tutulmalarý, Lât’a dokunulma-
masý, Tâif’in kutsal bölge ilân edilmesi, içki
ve faize izin verilmesi gibi þartlarla müs-
lüman olabileceklerini söylediler. Hz. Pey-
gamber, onlarý bir süreliðine zekâttan ve
cihada katýlmaktan muaf tutmayý kabul
ettikten sonra heyetin en genç üyesi olan
ve dine ilgisinden dolayý dikkat çeken Os-
man b. Ebü’l-Âs’ý Tâif’e vali tayin etti. Tâ-
if ve çevresine öðretim ve teblið faaliyet-
leri için Medine’den muallimler gönderil-
di. Bu arada þehirde çok eþlilik yaygýn ol-
duðu için bunun Ýslâmî kurallara uygun
hale getirilmesi emredildi (Ýbn Habîb, s.
357). Resûl-i Ekrem’in Tâif’in kutsal belde
ilân edilmesi isteðini de kabul ettiði bildi-
rilmektedir. Muhammed Hamîdullah, bu-
nunla Tâif þehrinin millî bir park haline ge-
tirilmesi ve tabii güzelliklerinin korunma-
sýnýn amaçlandýðýný söyler (Ýslâm Peygam-
beri, I, 499). Osman b. Ebü’l-Âs, Hz. Ebû
Bekir’in halifeliðinin ilk günlerinde þehir-
de baþ gösteren irtidad hareketlerini ön-
lediði gibi onun gönderdiði birlikler önce
Ezd, Becîle ve Has‘am kabilelerinden irti-
dad edenlerle, ardýndan Yemen ve diðer
bölgelerdeki isyancýlarla savaþtý. Tâif, Hz.
Ömer zamanýndan itibaren vergi konusun-
da Arabistan’daki diðer bölgelerle eþit ha-
le geldi ve baþlangýçta tanýnan imtiyazlar
kaldýrýldý (Ebû Yûsuf, s. 60, 68). Resûlul-
lah’ýn Tâif kuþatmasýnda karargâh ve mes-
cid olarak kullandýðý mevkide Tâifliler bir
cami yaptýrdýlar; ayrýca Hz. Peygamber’in
isteðiyle daha önce Lât’ýn bulunduðu yer-
de bir mescid inþa ettiler (Ýbn Mâce, “Me-
sâcid”, 3). Tâif, Resûl-i Ekrem’in saðlýðýn-
da sürgün yeri olarak kullanýlýyordu. Nite-
kim Mekke’nin fethi sýrasýnda müslüman
olduktan sonra Medine’ye gelen ve Resû-
lullah’a karþý uygunsuz davranýþlarda bu-
lunan Hakem b. Ebü’l-Âs Tâif’e sürgüne
gönderilmiþ ve ancak Hz. Osman’ýn halife-
liði sýrasýnda geri dönebilmiþtir.

Tâifliler, Hulefâ-yi Râþidîn döneminden
itibaren gerek askerlik gerekse bürokrasi
alanlarýnda önemli görevlere getirildiler ve
Hz. Osman zamanýndan itibaren bürok-
rasideki etkinliklerini arttýrmaya baþladý-
lar. Hz. Ali – Muâviye mücadelesine doð-

larýn kendileriyle savaþacaðýný söyleyip on-
larý teslim olmaya çaðýrdý; fakat Tâifliler
tavýrlarýný deðiþtirmediler.

Huneyn Gazvesi’nden elde edilen gani-
metleri Ci‘râne mevkiinde býrakan Resûl-i
Ekrem ordusunun baþýnda Tâif’e doðru
harekete geçti. Nahletülyemâniyye üze-
rinden Karn’a, oradan da Müleyh üzerin-
den Liyye’nin Buhratürrüga mevkiine var-
dý. Burada ustalýðýný bizzat yaparak bir
mescid inþa etti ve Mâlik b. Avf’a ait köþ-
kü yýktýrdý. Tâif’in güneydoðusunda yak-
laþýk 10 km. uzaklýktaki Liyye’den ayrýlýp
Nahb üzerinden Tâif’e ulaþtý. Onun Tâif’e
gelmesinden dört gün sonra Tufeyl b. Amr
da beraberinde 400 kiþilik bir birlik ve ba-
zý savaþ malzemeleriyle oraya geldi. Tâif-
liler’in teslim olmayý reddetmeleri ve er-
zaklarý tükeninceye kadar savunmayý sür-
dürüp sonunda savaþacaklarýný bildirme-
lerinin ardýndan baþlatýlan kuþatmanýn ilk
safhasýnda Tâifliler kalelerinden müslü-
manlarýn üzerine ok yaðdýrdýlar. Ýslâm or-
dusu surlara yakýn bir noktada konuþlan-
dýðý için atýlan oklardan yaralanan ve þe-
hid düþenler oldu. Bulunduklarý yerin düþ-
manýn ok menziline girdiðini gören Re-
sûl-i Ekrem ordugâhýný daha uzak bir nok-
taya nakletti. Kuþatma boyunca namazla-
rý zevceleri Ümmü Seleme ve Zeyneb bint
Cahþ için kurdurduðu iki çadýrýn arasýnda
Sakýfliler müslüman olduktan sonra bir
mescid yaptýrdýðý mevkide kýldýrdý.

Tâif’in müstahkem surlarý ve Sakýfliler’in
savunma teknikleri sebebiyle baþarý sað-
lanamayýnca Hz. Peygamber mancýnýk kul-
lanmaya karar verdi. Ýslâm tarihinde ilk de-
fa burada kullanýlan mancýnýðýn yaný sýra
debbâbe ve dabr araçlarýndan faydalanýl-
dý. Resûl-i Ekrem ayrýca giriþ çýkýþý imkân-
sýz hale getirmek için ordugâhýn çevresi-
ne ve surlarýn etrafýna dikenli çalýlar koy-
durdu. Kuþatma esnasýnda sahâbîlerden
bazýlarý debbâbenin altýna girip surlara yak-
laþmayý baþardý. Ancak Tâifliler, üzerlerine
ateþte kýzdýrýlmýþ demirler atarak onlarý
debbâbeden çýkmak zorunda býraktý. Bu
sýrada atýlan oklar ve kýzgýn demirlerle ba-
zýlarý yaralandý, bazýlarý da þehid oldu. Re-
sûlullah, Sakýfliler’i teslime zorlamak için
Tâif’in nâdir üzümler yetiþtirdikleri baðla-
rýnýn tahrip edilmesini emretti. Bunu gö-
ren Tâifliler’in Allah rýzasý için ve akraba-
lýklarý hatýrýna bundan vazgeçmesini iste-
meleri üzerine, “Ben üzüm asmalarýnýzý
Allah’ýn rýzasýný ve akrabalýk hakkýný gö-
zeterek býrakýyorum” diyerek bunu dur-
durdu. Hz. Peygamber diðer bir tedbir ola-
rak Tâif’ten çýkýp kendilerine sýðýnacak kö-
lelerin âzat edileceðini ilân etti. Bunun üze-
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þehrin ekonomik alanda geliþmesi Eme-
vîler döneminde hýz kazandý. Tâif ve çevre-
sinde çoðunluðu I (VII) ve II. (VIII.) yüzyýl-
lara ait olduðu tahmin edilen eserler ara-
sýnda çok sayýda su tesisi, köprü ve bent
bulunmaktadýr. Ekserisi Emevîler devrine
ait on dört bent günümüze ulaþmýþtýr (Se-
lâhaddin el-Müneccid, s. 101-102).

Abbâsîler’in iktidara gelmesiyle birlikte
giderek önemini yitirip küçük bir þehre dö-
nüþen Tâif genellikle Mekke valisi tarafýn-
dan tayin edilen bir nâible yönetiliyordu.
Abbâsî-Fâtýmî rekabetinde Mekke valisi ki-
min adýna hutbe okutursa Tâif’teki nâibi
de onun adýna okutuyordu. Tâif’te bir ara
Sultan Sencer adýna hutbe okundu (DÝA,
XXXVI, 509). Abbâsîler döneminde baðým-
sýz hareket etmek isteyen Mekke emîrleri
Tâif’i de ele geçirmeye çalýþýyordu. Hz. Ha-
san’ýn soyundan gelen Mekke Emîri Katâ-
de b. Ýdrîs Tâif’e bir sefer düzenledi (613/
1217). Tâif’e girilince þehir yaðmalandý, can
ve mal güvenliði konusunda verilen tâli-
mata uyulmayýp eþraftan pek çok kiþi öl-
dürüldü. Ayrýca Katâde’nin kendilerinden
köle sýfatýyla biat almasýndan rencide olan
Tâifliler kýsa bir süre sonra onun nâibini ve
askerlerini þehirden çýkardýlar (Necmeddin
Ýbn Fehd, III, 22-23).

Tâif, Yavuz Sultan Selim’in Mýsýr’ý zap-
týnýn ardýndan (Zilhicce 922 / Ocak 1517)
Osmanlý idaresi altýna girdi. Þehrin yöne-
timi Mekke þeriflerine býrakýldý. Ancak Os-
manlýlar, Tâif’i Hicaz bölgesinin önemli bir
askerî merkezi haline getirmeyi ihmal et-
medi. Abdülazîz b. Muhammed b. Suûd’un
oðlu Suûd emrindeki ordu Þubat 1803’te
Tâif’i ele geçirerek yaðmaladý (Cevdet, VII,
206). Mýsýr Valisi Kavalalý Mehmed Ali Pa-
þa’nýn, oðlu Tosun Paþa kumandasýnda gön-
derdiði ordu Medine ve Mekke’den son-
ra Tâif’i Vehhâbîler’den geri aldý (2 Mayýs
1813). Tekrar þeriflerin yönetimine býra-
kýlan Tâif, 1864 tarihli Vilâyet Kanunu’na
göre vilâyete dönüþtürülen Hicaz eyaleti-
nin Mekke sancaðýna baðlý nahiye merke-
zi oldu.

Mekke emîrinin yaný sýra Mekke ve Cid-
de’de görev yapan bürokrat ve kumandan-
larýn yaz mevsimini Tâif’te geçirmeleri do-
layýsýyla þehir bu aylarda canlýlýk kazanmýþ
olsa da merkezî idareden uzak, Mekke ve
Medine’nin gölgesinde kalmasý sebebiyle
Osmanlý öncesinde olduðu gibi kendi içine
kapalý yaþamayý sürdürdü. 1073’te (1662-
63) Tâif’i ziyaret eden Faslý Ayyâþî ile 1814’-
te buraya gelen John Ludwig Burckhardt’ýn
verdiði bilgiler bu hususu teyit etmekte-
dir. Tâif’te Mehmed Ali Paþa ile görüþen
Burckhardt, Tâif ve çevresinde yaþayan

halkýn ekseriyetini Sakýfliler’in oluþturdu-
ðunu, çoðunun þehir hayatý yaþadýðýný ve
Tâif’i Vehhâbîler’e karþý koruduðunu kay-
detmektedir (Travels in Arabia, s. 84-85;
ÝA, X, 98). XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Tâ-
if’te 400 ev, 200 ticarethane, altý cami, ye-
di mescid, iki salhâne, bir askerî hastaha-
ne, bir kýþla, bir hükümet konaðý, bir med-
rese, dört sýbyan mektebi, bir sebil, on al-
tý yazlýk köþk, dokuz fýrýn, on kasap dükkâ-
ný, Osmanlý döneminde yapýlmýþ bir ha-
mam vardý ve yaz aylarý dýþýnda þehirde
yaklaþýk 2000 kiþi yaþýyordu (Mir’âtü’l-Ha-
remeyn, III, 197; Muhammed Sâdýk Paþa,
s. 348). 1874’te Tâif’te Abdullah b. Abbas
adýna bir vakýf kütüphane kuruldu (Erün-
sal, s. 308). Osmanlý döneminde Tâif Ka-
lesi sürgün cezasýna çarptýrýlan mahkûm-
lar için cezaevi olarak kullanýldý. Sultan Ab-
dülaziz’in öldürülmesi olayýna karýþan Mid-
hat Paþa ve Damad Mahmud Celâleddin
Paþa sürgün cezalarýný burada çektiler.
Medine’de 1903 yýlýnda çýkan bir isyana
öncülük eden eþraftan kýrk iki ve þehirde
görevli zâbitlerden kýrk kiþi Tâif zindaný-
na konulmuþtu.

Tâif I. Dünya Savaþý sýrasýnda Osmanlý
yönetimine karþý ayaklanan, Ýngilizler’in
desteklediði Þerîf Hüseyin’in eline geçti
(17 Eylül 1916). Þerîf Hüseyin’in kuþatma-
sý esnasýnda þehir büyük zarar gördü ve
nüfusun yaklaþýk yarýsý buradan ayrýldý (Ab-
dülmecîd Ýsmâil Daðýstânî, s. 32). Osman-
lýlar Hicaz’dan çekilince (30 Ekim 1918) Tâ-
if tamamen Hâþimî Krallýðý’nýn idaresi altý-
na girdi. Abdülazîz b. Suûd’un 8 Eylül 1924’-
te Tâif’i ele geçirmesinden sonra Suudi
Arabistan Krallýðý’nýn yönetimine geçen
Tâif’te Suûdîler zamanýnda siyasal ve kül-
türel alanda önemli geliþmeler kaydedildi;
þehir ticaret, tarým ve askerî alanlarda
merkez olma iþlevini sürdürdü. 1947’de
surlarýn önemli bir kýsmý yýktýrýlarak sur
dýþýyla sur içi birleþtirildi. Tâif’i Cidde-Mek-

rudan katýlmadýlar. Hz. Ali’nin Hâricîler ta-
rafýndan þehid edilmesinin ardýndan Ümey-
yeoðullarý’na daha da yaklaþtýlar. Ýslâm ön-
cesinde Mekke ile Tâif arasýndaki içtimaî
ve ticarî yakýnlýk Emevîler’in iktidarýyla tek-
rar eski haline kavuþtu. Mugýre b. Þu‘be,
Ziyâd b. Ebîh ve oðlu Ubeydullah, Muâvi-
ye yönetiminde, daha sonraki dönemde
Haccâc b. Yûsuf ve Yûsuf b. Ömer gibi Tâ-
ifliler, Emevî iktidarýnýn sürmesinde önem-
li rol oynadýlar. Emevîler devrinde Tâif ba-
zan müstakil bir vali tarafýndan yönetil-
mekle birlikte genellikle Mekke ve Medi-
ne ile veya bu iki merkezden biriyle bera-
ber yönetiliyordu. Muâviye, Emevîler’den
birini yönetici tayin edeceði zaman onu
önce Tâif’e gönderiyor, orada baþarýlý olur-
sa Tâif’le birlikte Mekke’yi, eðer bu ikisin-
de baþarýlý olursa bunlara Medine’yi ekli-
yordu (Taberî, V, 296). Emevîler dönemin-
de aralarýnda Abdullah b. Abbas’ýn bulun-
duðu az sayýda sahâbî Tâif’e yerleþti. Tâif
ayrýca Mekke ve Medine’deki karýþýklýklar-
dan uzaklaþmak isteyenlerin sýðýnaðý ha-
line geldi. Hz. Hüseyin’in Kûfe’ye gitmesi-
ni engelleyemeyen Ýbn Abbas, Kerbelâ fa-
ciasýnýn ardýndan Mekke’de kendisi adýna
biat alan Abdullah b. Zübeyr’e biat etme-
yerek Tâif’e gitti. Ölümünde, yine buraya
yerleþmiþ olan Hz. Ali’nin oðlu Muhammed
b. Hanefiyye tarafýndan kýldýrýlan cenaze
namazýndan sonra Tâif kuþatmasýnda þe-
hid olanlarýn kabirlerinin bulunduðu yere
defnedildi. Buraya ileriki yýllarda Tâif’in
sembolü haline gelen ve þehrin çekirdeði-
ni oluþturan Mescidü Ýbn Abbas inþa edil-
di. Tâif, Abdullah b. Zübeyr’in Emevîler’e
karþý mücadelesini sürdürdüðü yýllarda bir
ara Hâricîler’in eline geçtiyse de yeniden
itaat altýna alýndý. Haccâc b. Yûsuf, Ýbnü’z-
Zübeyr’i ortadan kaldýrmak için 73 (692)
yýlýnda gerçekleþtirdiði Mekke kuþatma-
sýnda yaklaþýk altý ay Tâif’i karargâh olarak
kullandý. Tarýmsal potansiyelini koruyan

Tâif’te Abdullah b. Abbas KütüphanesiTâif’te Abdullah b. Abbas Camii
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(ö. 393/1003)

Ebû Bekr Abdülkerîm Tâi‘-Lillâh
b. el-Fazl el-Mutî‘-Lillâh b. Ca‘fer

el-Muktedir-Billâh el-Abbâsî

Abbâsî halifesi
(974-991).˜ ™

317’de (929) Baðdat’ta doðdu. Babasý
Halife Mutî‘-Lillâh, annesi Rum asýllý bir câ-
riyedir. Mutî‘-Lillâh felç olunca Büveyhîler’e
isyan ederek Baðdat’ta iktidarý ele geçiren
baþkumandan Sebük Tegin ona görevden
ayrýlmayý ve hilâfeti oðlu Ebû Bekir Ab-
dülkerîm’e devretmeyi teklif etti. Mutî‘-
Lillâh 13 Zilkade 363’te (5 Aðustos 974) hi-
lâfetten çekildi ve oðlu Ebû Bekir Abdül-
kerîm, Tâi‘-Lillâh lakabýyla halife ilân edil-
di. Mutî‘-Lillâh yaklaþýk iki ay sonra vefat
etti. Tâi‘-Lillâh halife ilân edilmeden dört
gün önce Büveyhî Hükümdarý Ýzzüddevle
Bahtiyâr Baðdat’a tekrar hâkim olmuþtu.
Sebük Tegin ilk iþ olarak Büveyhîler’i Bað-
dat’tan uzaklaþtýrdý. Bu sýrada Türkler ve
Sünnîler Sebük Tegin’i, Þiîler Büveyhîler’i
desteklediler. Ýzzüddevle ve amcasýnýn oð-
lu Adudüddevle’nin Vâsýt’ta bir araya ge-
lip güçlerini birleþtirmeleri üzerine Tâi‘-Lil-
lâh ve Sebük Tegin, Büveyhîler’le savaþ-
mak için Vâsýt’a hareket etti. Baðdat civa-
rýndaki Diyâlâ ýrmaðý yakýnýnda meydana
gelen savaþ esnasýnda Sebük Tegin öldü.
Sebük Tegin’in askerleri halifeyi yanlarýna
alarak Tikrît’e kaçtýlar. Baðdat’a giren Adu-
düddevle, Tâi‘-Lillâh’ý Baðdat’a getirtip say-
gý ile karþýladý. Baðdat’ta yönetim yeniden
Büveyhîler’in eline geçti. Halife, Ýzzüddev-
le Bahtiyâr’ýn ve Adudüddevle’nin kýzlarýy-
la evlenip Büveyhîler’le yakýn iliþki kurma-
ya çalýþtý.

Bu dönemde Baðdat’a hâkim olmak için
mücadeleye giriþen Büveyhî emîrleri Ýz-
züddevle Bahtiyâr ile Adudüddevle arasýn-
da Kasrülcis’te cereyan eden savaþta Ýz-
züddevle yenilip esir düþtü ve ardýndan öl-

dürüldü. Adudüddevle, Bahtiyâr’ýn katlin-
den sonra kumandanlar, eþraf, kadýlar ve
diðer ileri gelenlerle birlikte halifenin huzu-
runa çýktý (9 Cemâziyelevvel 367 / 23 Ara-
lýk 977). Yapýlan törende Halife Adudüddev-
le’ye sultânî hil‘atler, mücevherlerle süslü
bir taç ve gerdanlýk, ayrýca Tâcü’l-mille la-
kabýný verdi, kýlýç kuþattý ve iki sancak ha-
zýrlattý. Bunlardan biri emîrler içindi, diðe-
ri sadece veliahtlara mahsustu ve o güne
kadar Abbâsî hânedaný dýþýnda hiç kimse-
ye verilmemiþti. Ardýndan Halife Adudüd-
devle’ye kýymetli hediyeler gönderdi (Ýbnü’l-
Cevzî, VII, 87); namaz vakitlerinde nevbet
çaldýrmasýna ve hutbelerde adýnýn zikredil-
mesine izin verdi (Ýbn Miskeveyh, VI, 446).

Adudüddevle’nin ölümünden sonra ku-
mandanlar oðlu Ebû Kâlîcâr Merzübân’a
Samsâmüddevle adýyla biat ettiler (372/
983). Tâi‘-Lillâh, Samsâmüddevle’ye Þem-
sülmille lakabýný vererek saltanatýný tasdik
etti. Ancak kardeþi Þerefüddevle onun
emirliðini tanýmadý. Þerefüddevle’nin Ah-
vaz’ý ele geçirmesi üzerine (375/985) Sam-
sâmüddevle kendisine elçi göndererek adý-
nýn hutbede zikredilmesi ve kendisinden
sonra saltanata geçmesi þartýyla onunla
barýþ yaptý. Tâi‘-Lillâh da Þerefüddevle’ye
hil‘atler gönderip bu barýþý onayladý. Fakat
Þerefüddevle son anda vazgeçerek Vâsýt’ý
ele geçirip Baðdat üzerine yürüyünce Sam-
sâmüddevle ona itaat arzetti. Þerefüddev-
le kardeþini yakalatarak hapsettirdi.

Þerefüddevle’nin Baðdat’a hâkim oldu-
ðu dönemde Türkler’le Büveyhîler arasýn-
da gerginlikler ve çatýþmalar ortaya çýktý.
379’da (989) Þerefüddevle’nin ölümünün
ardýndan Halife Tâi‘-Lillâh onun kardeþi
Ebû Nasr Fîrûz’u Bahâüddevle ve Ziyâül-
mille lakabýyla sultan ilân etti ve kendisi-
ne hil‘atler verdi. Askere maaþ ödemede
sýkýntý çeken Bahâüddevle, Tâi‘-Lillâh’ýn
malýna göz dikti, adamlarýyla birlikte Bað-
dat’a gidip halifeyi tahtýndan indirdi ve hi-
lâfet sarayý yaðmalandý. Halife bir elbiseye
sarýlarak Bahâüddevle’nin sarayýna götü-
rüldü. Tâi‘-Lillâh orada þahitler huzurunda
hilâfetten çekildiðini bildirdi (12 Ramazan
381 / 22 Kasým 991). Bazý müellifler, Tâi‘-
Lillâh’ýn Bahâüddevle’nin yakýn adamlarýn-
dan Ebü’l-Hasan Ýbnü’l-Muallim adlý bir ki-
þinin kýþkýrtmalarý neticesinde hal‘edildi-
ðini söyler. 379 (989) yýlýnda Tâi‘-Lillâh’tan
kaçýp Batîha’ya sýðýnan amcasýnýn oðlu
Ebü’l-Abbas Ahmed, Kadir-Billâh lakabýy-
la hilâfet makamýna getirildi. Bahâüddev-
le, Tâi‘-Lillâh’ý üç yýl sonra Kadir-Billâh’a tes-
lim etti. Gözlerine mil çekilen Tâi‘-Lillâh
bundan sonraki hayatýný Kadir-Billâh’ýn ya-
nýnda gözaltýnda geçirdi.

ke ile Asîr’e baðlayan iki modern otoyolun
yapýmýyla þehrin geliþmesi sürdü ve stra-
tejik önemi arttý. 1980’de önce Melik Ab-
dülazîz, ardýndan Ümmülkurâ üniversite-
lerine baðlanan Eðitim Fakültesi’nin açýl-
masýyla baþlayan yüksek öðretim 2003’te
Tâif Üniversitesi’nin kurulmasýyla baðým-
sýz hale geldi. Suudi Arabistan’ýn 1416’da
(1995-96) düzenlenen idarî yapýlanmasýn-
da Mekke bölge emirliðine baðlanan Tâif
bugün nüfusu 570.000’e ulaþan (2009 yýlý-
nýn ortalarýna ait tah.), hava alanýna sahip
modern bir þehirdir. Tâif’le ilgili eserler
arasýnda Ýbn Allân’ýn, e¹-ªayfü’¹-¹aßif bi-
fa²li’¹-ªâßif ’i (bi-târîÅi Vec ve’¹-ªâßif) ve
Muhibbüddin Ýbn Fehd’in Tu¼fetü’l-le-
¹âßif fî fe²âßili’l-Åabr Ýbn £Abbâs ve Vec
ve’¹-ªâßif’i sayýlabilir.
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