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TÂVÛS b. KEYSÂN

ke) adýyla yüksek lisans tezleri ve Cemâl
Ýbrâhim Hâfýz eþ-Þehâvî Tefsîru ªâvûs
(1992, Câmiatü’l-Ezher) adýyla doktora te-
zi hazýrlamýþlardýr.
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Muhammed Kâzým Ýsfahânî’ye
(ö. 1293/1876)

nisbetle Ýran’da ortaya çýkan
ve genellikle Þîa tarafýndan

cemaat dýþý kabul edilen
Þiî tasavvuf grubu.

˜ ™

Þah Ni‘metullah-ý Velî tarafýndan kuru-
lan Ni‘metullahiyye tarikatý Meczûb Ali Þah
Kebûderâhengî’den sonra çeþitli gruplara
ayrýlmýþtýr. Mest Ali Þah diye tanýnan Zey-
nelâbidîn-i Þirvânî ve ardýndan Zeynelâbi-
dîn Rahmet Ali Þah’la devam eden tarikat
kendi arasýnda üçe bölünmüþtür. Bunlar-
dan biri, sade sûfî kýyafetinden ziyade gös-
teriþli kýyafetlere düþkün olmasý sebebiyle
“Tâvûsü’l-urefâ’” lakabýyla þöhret bulan ve
Saâdet Ali Þah ismiyle de anýlan Muham-
med Kâzým Ýsfahânî’ye nisbet edilen Tâvû-
siyye’dir. Okuma yazma bilmeyen Muham-
med Kâzým, Ýsfahan’dan ayrýlýp Tahran’a
yerleþti, hac görevini ifa ettikten sonra bu-
rada vefat etti. Ardýndan Hacý Sultan Mu-
hammed Gunâbâdî Sultan Ali Þah toplu-
luðun baþýna geçti. Hayatýnýn ilk dönem-
lerinde çeþitli sýkýntýlara mâruz kalan Sul-
tan Ali Þah ancak on yedi yaþlarýnda öð-

renime baþlayabildi; Meþhed, Kerbelâ ve
Necef’te tahsil gördü. Bir ara öðretimle
görevlendirildiði Tahran’daki Sadr Medre-
sesi’nde Bâbîlik’le itham edildiði için Ho-
rasan’a kaçtý. Sebzevâr’da Hacý Molla Hâ-
dî-i Sebzevârî’nin derslerine devam ettiði
esnada Tâvûs ile tanýþtý ve önce onun ya-
kýný, daha sonra halifesi oldu. Topluluk her
ne kadar Tâvûsiyye diye zikredilirse de bu
grubun gerçek kurucusunun Sultan Ali
Þah olduðu kabul edilir. Riyasetin Sultan
Ali Þah’a geçmesiyle birlikte cemaatin is-
mi Tâvûsiyye ve Gunâbâdiyye þeklinde anýl-
maya baþlandý. Sultan Ali Þah’ýn 1909 yý-
lýnda öldürülmesiyle grubun liderliði oðlu
Hacý Molla Ali Nûr Ali Þah’a geçti. Bunun
da 1918’de öldürülmesi üzerine liderlik oð-
lu Hacý Þeyh Muhammed Hasan Sâlih Ali
Þah’a intikal etti. Reisliði uzun süre de-
vam eden Sâlih Ali Þah’ýn 1966 yýlýnda ve-
fatýyla oðlu Hacý Sultan Hüseyin Rýzâ Ali
Þah Tâbende topluluðun baþýna getirildi.
Tâbende’nin 16 Ocak 1997 tarihinde ölü-
müyle yerine oðlu II. Nûr Ali Þah halife ol-
du. Ali Þah’ýn liderliði halen devam etmek-
tedir.

Hacý Sultan Muhammed Gunâbâdî’nin,
seyrü sülûkten itibaren kemal mertebe-
sine ulaþýncaya kadar müridlerin uygula-
masý gereken faaliyetleri üç aþamada or-
taya koyduðu belirtilmektedir. Öðrencisi
Þeyh Abbas Ali Keymân-ý Kazvînî, fýrka-
nýn en önemli kaynaklarýndan olan Kitâb-ý
Râz-gûþâ ki PâsûÅ-i Pencâh Pursiþ est
ve Kitâb-ý Behîn SüÅân ki Duvâzdeh
Pursiþ est adýyla bir eser yazmýþtýr (Tah-
ran 1350/1931). Bu eserde kaydedildiðine
göre topluluðun asýl kurucusu kabul edi-
len Gunâbâdî, birinci aþamada on ikinci
imamýn gaybetinden sonra uyulacak mer-
ci-i taklîd olarak yalnýz kendisinin bulun-
duðunu söyler. Ýkinci aþamada ise imâme-
tini iddia edip müridlerinden imamlarýn
sadýk mensuplarýndan beklediði itaati gös-
termelerini ve dünya malýný terkederek
sadâkate yönelmelerini ister. Üçüncü aþa-
mada kendini yarý ilâhî bir varlýk ilân edip
bütün peygamberlere ve on iki imama has
mâneviyatýn þahsýnda toplandýðýný, onla-
rýn halefliðini ve mümessilliðini yaptýðýný
ileri sürer. Gunâbâdî’ye göre peygamber-
ler ve imamlar tekrar dünyaya dönerlerse
kendisinden izin almadan herhangi bir iþ
yapmaya yetkili deðildirler. Allah’ýn yer-
yüzündeki tek temsilcisi sýfatýyla her asrý
yönlendirdiðini iddia eden Gunâbâdî ken-
disine vahiy geldiðini, vahiy için seçilmiþ
tek kiþi olduðunu, yaptýklarýný Allah’ýn em-
riyle yaptýðýný, gizli âþikâr hiçbir þeyin ken-

den dolayý idarecilerin ayaðýna gitmez, on-
lardan uzak durur, kendi meclisine gelen
kiþilere de ayný þekilde davranýr, hediye ka-
bul etmezdi. Ömer b. Abdülazîz hilâfete
gelince Tâvûs ona gönderdiði mektupta,
“Ýþlerin hayýrlý olmasýný istersen hayýrlý kim-
seleri iþ baþýna getir” diye yazmýþ, halife de
cevabýnda, “Öðüt olarak bu bana yeter”
demiþtir. Tâvûs, Mürcie’nin büyük günah
iþleyeni tam iman sahibi sayan görüþüne
iþaretle Iraklýlar’ýn, sert ve haksýz uygula-
malarýyla tanýnan Emevî Valisi Haccâc b.
Yûsuf es-Sekafî’nin mümin olduðunu söy-
lemelerine hayret ettiðini belirtmiþtir. Ýlmî
faaliyetleri yanýnda Tâvûs’un San‘a ve Ce-
ned’de kadýlýk yaptýðý ve Emevîler’in Ye-
men valisi Muhammed b. Yûsuf es-Seka-
fî’nin yanýnda âmil olarak çalýþtýðý rivayet
edilir. Ömrünün son yýllarýnda Mekke’de
oturdu. Hac sýrasýnda Mina’da hastalandý
ve 7 Zilhicce 106 (25 Nisan 725) tarihinde
Mekke’de vefat etti. 101 veya 105’te ya-
hut 110’lu yýllarda öldüðü de nakledilmek-
tedir. Namazýný Kâbe’de Halife Hiþâm b.
Abdülmelik kýldýrdý. Tâbiîn dönemi âlim-
leri arasýnda güçlü þahsiyeti, istikrarlý gö-
rüþleri ve ilimde güvenilirliðiyle ön plana
çýkan Tâvûs, Yemen’in âbidleri arasýnda
sayýlýrdý. Kýrk defa hacca gittiði, mala ve
makama meyletmeyen, zâhid ve duasý
makbul bir kimse olduðu ifade edilmek-
tedir. Ýbn Abbas, “Herhalde Tâvûs cennet-
liktir” diyerek onun mânevî mertebesine
iþaret etmiþtir.

Tâvûs’un görüþleri baþta hadis kitaplarý
olmak üzere tarih, tabakat, tefsir, fýkýh ve
hilâf kitaplarýnda yer aldýðý kadarýyla bi-
linmektedir. Ayrýca kaynaklarda onun men-
kýbelerine, özlü sözlerine ve geçmiþ kavim-
lerden aktardýðý hikâyelere yer verilmek-
tedir. Mâlikî âlimlerinden Ebû Bekir Ah-
med b. Yelûl (Yemlûl) et-Tenûhî et-Tevzerî
Fe²âßilü ªâvûs el-Yemenî adýyla bir eser
yazmýþtýr. Tâvûs’un fýkhî görüþleri, yüksek
lisans tezi olarak Ýbrâhim Tâhâ Ýbrâhim
Abdülkadir tarafýndan kaynaklardan der-
lenip deðerlendirilmiþtir (bk. bibl.). Ayrýca
Ahmed el-Hâc Ali Ahmed el-Ýmâm ªâ-
vûs b. Keysân ve fýšhühû fi’l-mu£âme-
lât (1944, Câmiatü’n-necâh el-vataniyye,
Nablus), Sâmî Muhammed Hasan Deyûlî
el-Ýmâm ªâvûs ve ârâßühû fî fýšhi’l-
£ibâdât ve’l-büyû£ (1989, el-Câmiatü’l-Ýs-
lâmiyye, Medine), Ahmed Abd Ömer ed-
Deylemî ªâvûs b. Keysân ve ârâßühü’l-
fýšhiyye (1993, Câmiatü Baðdâd), Abdul-
lah Osman Ahmed ªâvûs b. Keysân el-
Yemânî: Merviyyâtühû ve â¦âruhû fi’t-
tefsîr (1992, Câmiatü Ümmi’l-kurâ, Mek-
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Sadrüþþerîa’nýn
(ö. 747/1346)

fýkýh usulüne dair
Tenkýhu’l-usûl adlý eseri üzerine

yazdýðý þerh
(bk. TENKœHU’l-USÛL).
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Kahtânîler’e mensup
bir Arap kabilesi.
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Adýný Tay b. Üded b. Zeyd’den alýr; Kah-
tânîler’in Kehlân koluna mensuptur. Tay
kabilesinin ana yurdu Güney Arabistan’da
Yemen ile Tihâme arasýndaki bölgedir. Tay-
lýlar, Me’rib Seddi’nin yýkýlmasýndan sonra
Ezd ve Kinde gibi kabilelerle birlikte III.
yüzyýlda Yemen’den Kuzey Arabistan’a göç
edip özellikle Þemmer platosu ile Nüfûd
çölü arasýndaki bölgeye ulaþmýþlar, bura-
da Adnânîler’den Benî Esed’i maðlûp ede-
rek onlarýn topraklarýnýn bir kýsmýna yer-
leþmiþlerdir. Bundan dolayý bölgedeki Ecâ
ve Selmâ sýra daðlarýna Cebelitay adý da ve-
rilir. Tay kabilesi Gavs ve Cedîle olmak üze-
re iki kola ayrýlýr. 610 yýlýnda kabilenin bu
iki kolu arasýnda Arap tarihinde Fesâd sa-
vaþý diye bilinen çarpýþmalar meydana gel-
di. Maðlûp olan Cedîle kolu topraklarýný ter-
kedip Suriye’ye gitti ve burada yine Kahtâ-
nîler’den Kelb kabilesine sýðýndý. Onlarýn
yardýmýyla Halep ve Kýnnesrîn gibi þehir-
lere yerleþme imkâný buldu. Ardýndan Gavs
kolu Irak sýnýrýný, Cedîle kolu Suriye çölünü
kendine yurt edindi. Putperest olan ve Ecâ
daðýna yerleþtirdiði Fels (Füls, Fils) adlý pu-
ta ve diðer bazý putlara tapan Tay kabile-
sinin büyük bir kýsmý Hýristiyanlýðý benim-
sedi. Daha sonraki yýllarda büyük kýsmý
müslüman olan kabilenin Sa‘lebe kolunun
Haçlý seferlerine kadar hýristiyan olarak
kaldýðý, Suriye’de müslümanlara karþý Haç-
lýlar’a yardým ettiði belirtilir. Taylýlar arasýn-
da Yahudiliði seçen az sayýda kiþi vardýr.

Ýslâm’dan önce meydana gelen olaylar-
da önemli rol oynayan Tay kabilesi þöhreti
sebebiyle Suriye kaynaklarýnda mutlak an-
lamda Arap karþýlýðýnda kullanýlýr. Kabile-
nin büyük kýsmý Irak sýnýrýnda kaldýðý için
Lahmîler ve Ýran ile gerçekleþtirilen iliþki-
ler daha önemlidir. Lahmîler’in son kralý
Nu‘mân b. Münzir’in Tay kabilesine men-
sup iki kadýnla evlenerek onlarla akraba-
lýk kurmasýna raðmen Taylýlar, kabile men-
faatleri gereði kendileri gibi Arap olan Lah-

mîler’in yerine onlarýn siyasî hâmisi konu-
mundaki Sâsânîler ile birlikte hareket et-
tiler. Bu kabileden Ýyâs b. Kabîsa, 602-611
yýllarý arasýnda Lahmîler’in baþþehri Hîre’-
de Sâsânîler adýna bölge valiliði yaptý. Ta-
rihte Ýran-Arap rekabetinin önemli olayla-
rýndan kabul edilen Zûkar savaþýnda Tay-
lýlar’ýn da içinde yer aldýðý, vali Ýyâs b. Ka-
bîsa kumandasýndaki Ýran ordusu Benî Be-
kir kabilesine yenildi. Bu yenilgiye raðmen
Tay kabilesinin büyük çoðunluðunun Arap
yarýmadasýnýn Irak sýnýrýnda yaþamayý sür-
dürdüðü bilinmektedir.

Resûl-i Ekrem, Hz. Ali’yi 9. yýlýn Rebîülâ-
hir ayýnda (Temmuz-Aðustos 630) bir se-
riyye ile Tay kabilesinin yurduna gönderip
Fels putunu tahrip ettirdi. Bu sýrada müs-
lümanlara karþý çýkan bazý kabile mensup-
larý esir alýnýp Medine’ye getirildi. Esirler
arasýnda cömertliðiyle meþhur Hâtim et-
Tâî’nin kýzý Seffâne de bulunuyordu. Hz.
Peygamber durumu öðrenince Hâtim’i
överek kýzýný serbest býraktý. 9 (630-31)
yýlýnda Zeydü’l-Hayl baþkanlýðýnda Medi-
ne’ye gelen heyet Resûlullah’ýn huzurun-
da müslüman oldu. Resûl-i Ekrem onlara
kýymetli hediyelerle birlikte yaþadýklarý böl-
geden bazý arazi ve meralarý tahsis etti ve
heyetin reisi Zeydü’l-Hayl’in adýný Zeydü’l-
Hayr þeklinde deðiþtirdi. Diðer taraftan
Hz. Ali’nin üzerlerine geldiðini haber alýp
Suriye topraklarýna kaçan ve Hýristiyanlýðý
benimseyen Hâtim’in oðlu Adî Medine’ye
giderek Ýslâm’ý kabul etti. Ardýndan Re-
sûl-i Ekrem, Adî’yi Tay ve komþularý olan
Esed kabilesinin zekâtlarýný toplamakla gö-
revlendirdi.

Daha sonra Tay kabilesinin büyük bir
kýsmý, komþularý ve müttefikleri Esedliler
ve Gatafânlýlar’la birlikte irtidad ederek
peygamberlik iddiasýnda bulunan Tuleyha
b. Huveylid’e katýldý. Bunun üzerine Hz.
Ebû Bekir, Hâlid b. Velîd kumandasýndaki
orduyu onlarýn üzerine göndermeden ön-
ce Hâtim et-Tâî’nin oðlu Adî’den kabilesi-
ni Tuleyha’dan uzaklaþtýrmak için gayret
göstermesini istedi. Onun gayretleriyle
Taylýlar’ýn pek çoðu Tuleyha’yý terkettiði
gibi Medine’den gelen Hâlid’in ordusuna
katýlýp ridde savaþlarýnda önemli hizmet-
lerde bulundu. Taylýlar ayrýca, Hz. Ebû Be-
kir döneminde Adî b. Hâtim kumandasýn-
da Irak fetihlerine katýldýlar ve ilk fetihle-
rin baþarýyla tamamlanmasýnýn ardýndan
Bizans topraklarýna yönelen Hâlid b. Ve-
lîd’e yardýmcý oldular. Hz. Ömer devrinde
Kûfe’ye yerleþen Taylýlar daha sonra Hora-
san’a göç ettiler. Bazý Taylýlar Humus civa-
rýna iskân edildi. Fetihlerden sonra da Tay-
lýlar’ýn göçleri devam etti. Kabileye men-

di bilgisi dýþýnda gerçekleþmediðini söyle-
miþtir. Bu özelliklerini benimseyerek ken-
disine on iki yýl süreyle itaat eden bir men-
subunun ilk ruhunun bir ceset gibi kesif
hale geleceðini ve yeni bir ruhla kâmil in-
sana dönüþeceðini belirterek þahsýnýn bü-
tün insanlýk için bu kâmil insan ruhunun
kaynaðý olduðunu ileri sürmüþtür. Ayrýca
her devirde kendisi gibi bir kiþinin bulu-
nacaðýný, aksi takdirde dünyanýn düzeni-
nin bozulacaðýný, ona uymayanlarýn kurtu-
luþa eremeyeceðini, müslümanlarýn son
nefeslerinde bile olsa kendisine uyacakla-
rýný iddia etmiþtir.

Tâvûsiyye’nin âdâb ve erkâný Ehl-i Hak
fýrkasýna yakýn bazý özellikler taþýr. Tarika-
ta girme ve biat etme esnasýnda izlene-
cek usul ve merasimde sâlik itaat etmeyi,
insan severliði, gizli zikri ve on iki yýl hiz-
meti taahhüt ederek kaynayan bir tence-
re ile birlikte þeyhe bir ceviz, bir yüzük, bir
sikke, bir kumaþ parçasý ve özel bir þeker-
leme sunar. Baþýnýn üstünde taþýdýðý kay-
nayan tencerenin içinde þeyhe verilmek
üzere piþirilmiþ eti takdim eder. Müridle-
rin kýlamadýklarý namazlarý için haftada
bir defa þeyhe götürülen, içinde et yemeði
bulunan kaynar tencere onlarýn hediyeleri-
nin makbul olup günahlarýnýn affedilmesi
için bir vesile teþkil eder. Þeyh gelen mü-
ride hediyesinin kabul edildiðini bildirince
kýlýnmayan namazlarýn Allah katýnda ba-
ðýþlandýðýna inanýlýr. Bu âdet tarikat men-
suplarý arasýnda “niyaz” diye adlandýrýlýr.
Güçlü bir teþkilâta kavuþturulan Tâvûsiy-
ye’nin günümüzde Meþhed yakýnlarýndaki
Gunâbâd’ýn Bîdûht bölgesinde genel mer-
kez olarak, ayrýca cemaatin çeþitli iþleri
için kullanýlan çok sayýda yapýsý bulun-
maktadýr. Ýran’da halk tabakasýndan ziya-
de ileri gelenlere ve yönetici sýnýfýna hitap
eden Ni‘metullahiyye tarikatý mensupla-
rýnýn 350.000 civarýnda olduðu ve bu sa-
yýnýn % 50’ye yakýn kýsmýnýn Tâvûsiyye /
Gunâbâdiyye’ye mensup bulunduðu tah-
min edilmektedir (ayrýca bk. NÝ‘METUL-
LAH-ý VELÎ).
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