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de veren özel okullar statüsü tanýndý. Müf-
redat programlarýna Ýslâm diniyle ilgili ba-
zý derslerin yaný sýra fen ve sosyal bilimle-
re dair dersler de eklenerek köklü bir ýs-
lahata tâbi tutuldu. Bununla birlikte bazý
pondoklar geleneksel iþlevlerini günümüz-
de de sürdürmektedir.

Eðitim alanýndaki yeni geliþmeler neti-
cesinde okur yazar oranýnýn ve dinî yayýncý-
lýðýn artmasý, Ortadoðu ülkeleriyle temas-
larýn sýklaþmasýyla birlikte XX. yüzyýlýn baþ-
larýndan itibaren ülkede yenilikçi düþünce-
ler etkili olmuþtur. Mekke’de eðitim gören
Ahmed Vahab, ülkeye döndükten sonra
1926’da Bangkok’un kuzeyinde Tanon Tok’-
ta açtýðý dinî okulda öðrenci yetiþtirmeye
ve yenilikçi görüþlerini yaymaya çalýþtý. Pa-
tanili Hacý Sulong Abdülkadir Mekke’de
eðitimini tamamladý ve 1933’te Patani’-
de Madrasah al-Maarif al-Wataniah Fatani
adýyla özel bir mektep açtý. Burada dinî
ilimlerle ilgili derslerin yaný sýra tarih, coð-
rafya, matematik, dil ve fen dersleri de
okutulmaktaydý. Diðer bir yenilikçi lider
Mýsýr’da eðitim gören, Bangkok ve çevre-
sinde etkili olan Chaem Promyong olup
1950’li yýllarda Baþbakan Pridi Panomyong
ve onun Halk Partisi çevreleriyle iyi iliþki-
ler kurdu. Yakýn dönemlerde Ýbrâhim Ku-
reþî (Direk Kulsriswasd) Kur’ân-ý Kerîm’in,
temel hadis kitaplarýnýn ve bazý dinî ki-
taplarýn Tay diline çevrilmesinde öncülük
yaptý. Ayrýca son yýllarda sayýlarý hýzla ar-
tan çeþitli dinî cemiyet ve davet hareket-
leri ortaya çýktý.

Sosyoekonomik açýdan güneydeki Ma-
laylý müslümanlar diðer toplum kesimleri-
ne göre oldukça geridir. Ülkede demokra-
tikleþmenin geliþmesiyle birlikte Taylandlý
müslüman liderler çeþitli partilere katýla-
rak siyasî hayatta görev almaktadýr. 2007
yýlý seçimlerinde meclise giren 500 millet-
vekilinden, onu güney bölgelerinden olmak
üzere yirmi altýsý müslümandýr. Ülkedeki
Tay menþeli müslümanlarýn çoðunluðu Tay
vatandaþlýðý ile Ýslâm’ý benimseme ara-
sýnda bir problem görmezken güneydeki
Malay kökenli müslümanlar etnik, dil ve
kültürel kimliklerinin tanýnmasý yönündeki
isteklerini gündemde tutmaktadýr. 2004’-
te güneydeki Malaylý müslümanlarla Bu-
dist Taylar ve güvenlik güçleri arasýnda çý-
kan olaylarda 100’den fazla kiþi ölmüþ ve
birçok müslüman tutuklanmýþtýr. Tayland
hükümetleri, bir taraftan güneydeki ay-
rýlýkçý müslüman hareketleriyle yoðun bir
mücadele yaparken diðer taraftan müs-
lüman halkýn sosyoekonomik durumunu
iyileþtirmeye, eðitim seviyesini yükseltme-
ye, bölgede kalkýnma programlarý uygula-

yarak Malaylý müslümanlarý Tay toplumu-
na entegre etmeye çalýþmaktadýr.
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Kazan Türkleri’nden
bilim ve siyaset adamý,

gazeteci, yazar.
˜ ™

8 Aralýk 1883’te Tataristan’ýn Samara
ilinin Buzavlýk / Yanga Aktav köyünde doð-
du. Abdülber ve Abdülbârî adlarýyla da bi-
linir. Babasý bir çiftçi ailesinden gelen Ab-
dullah, annesi Mesrure Haným’dýr. Oren-

2000 kadar caminin tamirine ve 200’ü aþ-
kýn müslüman okulunun yapýmý ve onarý-
mýna destek verildi. Yüksek öðrenim se-
viyesinde Bangkok ve Yala’daki Ýslâm ko-
lejlerinin yaný sýra biri Patani, diðeri Hat
Yai þehrinde iki kampüslü yeni bir üniversi-
te (Prince of Songkhla University) açýldý. Ma-
laylý müslüman öðrencilerin üniversiteye
giriþini kolaylaþtýrmak amacýyla burslar ve-
rildi. 1980’li yýllardan itibaren müslüman
kadýnlarýn iþ hayatýnda örtülü olarak ça-
lýþmalarýna ve resmî evraklarda baþörtü-
lü fotoðraf kabulüne izin verildi.

Tayland’da müslüman toplumu temsi-
len kral tarafýndan tayin edilen bir “chula-
rajmontri” (bir nevi þeyhülislâmlýk) makamý
ve onun baþkanlýðýndaki Tayland Ýslâm
Merkezi ile yerel seviyedeki Ýslâm konsey-
leri müslüman toplumun din iþlerinin yü-
rütülmesinden sorumlu, içiþleriyle eðitim
bakanlýklarýnýn ortaklaþa denetimi altýn-
da çalýþan kurumlardýr. Chularajmontri,
gerek merkezî Ýslâm konseyi gerekse ye-
rel Ýslâm konseyleri vasýtasýyla camilerin
idaresini düzenlemek, camilere baðýþ ve
yardýmlarý daðýtmak, dinî yayýn yapmak,
ramazan ve bayram günlerinin baþlangýç
ve bitiþini ilân etmek, mevlid kutlamala-
rýný ve hac yolculuðunu organize etmek,
hac emîri tayin etmek, helâl gýda sertifi-
kasý vermek ve bazý noter iþlemlerini ger-
çekleþtirmek gibi iþler yürütmektedir. Chu-
larajmontri, günümüzde otuz altý Tayland
Ýslâm merkezi üyesiyle yirmi dokuz ma-
hallî Ýslâm konseyinin baþkanlarý tarafýn-
dan seçilmekte ve içiþleri bakanýnýn teklifi
üzerine kral tarafýndan hayat boyu tayin
edilmektedir. Tayland’da müslüman halk
pondok adý verilen geleneksel dinî eðitim
kurumlarýna sahiptir. Daha ileri seviyedeki
dinî eðitim için birçok Malaylý müslüman
öðrenci Ortadoðu Ýslâm ülkelerine git-
mekteydi. XVIII ve XIX. yüzyýllarda dinî eði-
timlerinin önemli bir kýsmýný Mekke’de ta-
mamlayan ve Malayca’da eserler yazan
Dâvûd el-Fetânî (Þeyh Dâvûd Patani), Tuan
Tabal olarak da bilinen ve aslen Patanili
olan Abdüssamed b. Muhammed Sâlih
Kelantanî, Ahmed Patani ve Zeynelâbidîn
Patani gibi bazý önemli âlimler yetiþmiþ-
tir. XX. yüzyýlýn baþlarýndan itibaren dinî
cemiyetler tarafýndan hem din dersleri-
nin hem fen ve sosyal bilimlerle ilgili ders-
lerin okutulduðu, medrese adýyla bilinen
okullar açýlmýþtýr. Pondoklarýn bir kýsmý-
na, hükümetin güney bölgelerinde uygu-
lamaya koyduðu sosyoekonomik kalkýnma
programlarý çerçevesinde 1961 yýlýnda al-
dýðý bir kararla devletin denetiminde fa-
aliyetlerini sürdüren ve Ýslâm din eðitimi
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Rusça öðretmenliði için dýþarýdan sýnava
girerek diploma aldý (1915). 1912-1918 yýl-
larý arasýnda Tatar mekteplerinde okutul-
mak üzere hazýrladýðý dil, edebiyat ve ta-
rih kitaplarý ilgiyle karþýlandý.

1917 Bolþevik Ýhtilâli’nin ardýndan Fu-
ad Toktar’la birlikte Millî Þûrâ adlý bir teþ-
kilât kurup Kurultay gazetesini çýkardý.
Ýki arkadaþ diðer Türk-Tatar gruplarýyla
ortak hareket imkânlarýný araþtýrmak için
Moskova, Kazan, Samara, Orenburg üze-
rinden Taþkent’e ulaþtý. Orada Münevver
Kari ve diðer Türkistanlý aydýnlarla, o sý-
rada Taþkent’te bulunan Duma milletve-
kili Sadri Maksudi ile de (Arsal) görüþtü,
ancak fazla bir þey yapamadan Taþkent’-
ten ayrýldý. Taymas, Ufa’da toplanan Ýç Rus-
ya ve Sibirya Müslüman Türk-Tatarlarý Mec-
lisi’nin çalýþmalarýna Kazan temsilcisi ola-
rak katýldý. Rusya Kurucu Meclisi’nin bol-
þeviklerce daðýtýlmasýnýn (1918) ardýndan
Kazan’da da hâkimiyet bolþeviklerin eline
geçince Kurultay dergisi kapatýldý. Baþ-
yazarý olduðu Altay ancak on üç sayý ya-
yýmlanabildi. Bolþevikler tarafýndan tutuk-
lanarak bir daha gazete çýkarmayacaðýna
dair yazýlý belge imzalatýldýktan sonra ser-
best býrakýldý. Siyasî hayatta aktif rol ala-
mayacaðýný anlayýnca bazý öðretmen ar-
kadaþlarýyla birlikte Uslan köyüne çekildi;
Tatar mektepleri için ders kitaplarý hazýr-
lamaya koyuldu.

1918 yazýnda kurucu meclis taraftarý or-
du (beyazlar) bolþevikleri uzaklaþtýrýp Ka-
zan’ý ele geçirince Kazan’a giderek arka-
daþlarýyla Kurultay’ý yeniden çýkarmaya
baþladý. Ancak çok geçmeden bolþevikler
Kazan’a döndü, Taymas da Ufa’ya gidip
bolþeviklere karþý direnen gruplara katýl-
dý. Sibirya’nýn Kýzýlyar (Petrovlosk) þehrin-
de toplanan Ýç Rusya ve Sibirya Türk-Ta-
tarlarý Millî Ýdaresi’nin çalýþmalarýnda bu-
lundu ve burada Muhammed Ayaz Ýshakî
Ýdilli ile birlikte teþkilât adýna Mayak ad-

lý haftalýk bir gazete yayýmladý. 1918-1919
kýþýný Kýzýlyar’da geçirdi. Bolþeviklerin git-
tikçe kuvvetlenmesi ve daha çok yeri ele
geçirmesi onu da sýk sýk yer deðiþtirmeye
ve Rusya dýþýna kaçmanýn yollarýný arama-
ya mecbur etti. Önce Omsk’a dostu Fuad
Toktar’ýn yanýna gitti; ardýndan Uzakdoðu
yoluyla Rusya’dan çýkma ümidiyle Irkutsk’a
ulaþtý. Buradan dýþarý çýkamayacaðýný an-
layýnca Kýzýlyar yoluyla Kazan’a döndüðün-
de aradan bir yýldan fazla bir zaman geç-
miþti. Tutuklanýp bir çalýþma kampýna gön-
derildiyse de sahte kimlikle kaçarak As-
tarhan yoluyla Aðustos 1920’de Bakü’ye,
oradan tekrar Kazan’a, Petrograd’a ve ni-
hayet Moskova’ya vardý. Bu süre içinde kü-
çük çapta ticaretle meþgul olarak geçimi-
ni saðlamaya çalýþtý. Moskova’da sürgün-
de bulunan Azerbaycan’ýn ilk cumhurbaþ-
kaný Mehmed Emin Resulzâde ile görüþtü.
Fin körfezi üzerinden Eylül 1921’de Fin-
landiya’ya kaçýp orada Tatarlar için açýl-
mýþ bir okulda öðretmenlik yaptý (1921-
1925). Bu sýrada Fince ve Fransýzca öð-
renmeye baþladý, Kazan Türkleri adlý ese-
rini yazdý. Bir yandan da o sýrada Ýstan-
bul’da bulunan Mehmed Emin Resulzâ-
de’nin çýkardýðý Yeni Kafkasya dergisine
“Kazanlý” imzasýyla yazýlar gönderdi. Ka-
sým 1925’te kendisi de Ýstanbul’a gitti, çe-
þitli gazete ve dergilerde çalýþmaya baþ-
ladý; Rusya muhaciri ve Sovyet karþýtý Türk-
ler’in çýkardýðý yayýn organlarýnda yazýlar
neþretti. Matbuat Umum Müdürlüðü’nde
iþe girdi (15 Haziran 1927). 1928’de eþi ve
oðlu Rusya’dan Türkiye’ye geldi. Dýþiþle-
ri Bakanlýðý mütercimlik kadrosuna geçti
(1931) ve buradan emekliye ayrýldý (1947).
Ankara’da diþçilik yapan eþinin de emekli
olmasý üzerine aile 1953’te Ýstanbul’a ta-
þýndý. 25 Nisan 1969’da Ýstanbul’da vefat
etti. Abdullah Battal Taymas hakkýnda en
geniþ çalýþma Ali Birinci tarafýndan yapýl-
mýþtýr (bk. bibl.).

Eserleri: Akmolla (Troitsk 1903); Ýslâm
Feylezoflarý (Kazan 1323; eserde Muham-
med Abduh ile Cemâleddîn-i Efganî’nin
hayat hikâyeleri ve düþünceleri anlatýl-
maktadýr); Tatar Târihi (Kazan 1911, 1913;
Türk-Tatar Tarihi adýyla, Mukden 1938);
Nazariyyât-ý Edebiyye (Kazan 1913,
1918); Yana [Yeni] Edebiyat (Kazan 1914,
Alimcan Ýbrahimov’la birlikte); Süyünbi-
ke Minaresi (Kazan 1918); Kazan Türkle-
ri (Ýstanbul 1925; Ankara 1966, 1988); Rus-
ya'dan Ayrýlan Milletler (Ankara 1927);
Ýbnü’l-Mühennâ Lûgati (Ýstanbul 1934,
1988; eserin Türkçe bölümünün indek-
sidir); Kýrgýz Sözlüðü (Ýstanbul 1945-
1946, 1998; K. K. Yudahin’in Kýrgýzca-Rus-

burg’daki Kervansaray Medresesi’nde baþ-
ladýðý eðitimine üç dört yýl sonra Kargalý’-
da müderris Hasan Halfe’nin yanýnda de-
vam etti. Troitsk’e giderek Þeyh Zeynul-
lah Medresesi’nde Arapça, tefsir ve hadis
gibi ilimlerde bilgisini geniþletti. Bir yan-
dan da Türkiye, Kýrým ve Kazan’dan med-
reseye gelen kitaplarý ve gazeteleri oku-
yordu. Medreseden icâzet aldýktan sonra
daha çok tarih, edebiyat ve dil konularýna
ilgi duydu. Tatar-Baþkýrt þairi Akmolla hak-
kýnda ilk kitabýný burada iken yazdý (1903).
Muhtemelen medresedeki hocalarýnýn tav-
siyesiyle ve maceralý bir yolculukla Ýstan-
bul, Eskiþehir, Ýzmir üzerinden Mûsâ Ab-
dullah adýna düzenlenmiþ bir Osmanlý pa-
saportuyla Kahire’ye gitti (1904). Dört yýl
kaldýðý bu þehirde modern Arapça bilgisi-
ni ilerletti; çeþitli konularda eserler oku-
du; Ýslâm dünyasýndaki geliþmeleri yakýn-
dan izledi. Bir yandan da el-Cerîde gaze-
tesinde çalýþmaya, el-Müßeyyed, el-Mu-
ša¹¹am gibi gazetelerde ve el-Menâr der-
gisinde Rusya müslümanlarý hakkýnda ya-
zýlar yazmaya baþladý. Bu sýrada Cemâ-
leddîn-i Efganî ve Muhammed Abduh’la
ilgili olarak kaleme aldýðý Ýslâm Feyle-
zoflarý adlý eserini Kazan’da Mûsâ Ab-
dullah imzasýyla bastýrdý (1905). 1907 Ra-
mazanýnda dünya müslümanlarýna dair bir
kongre düzenlemek amacýyla Kahire’ye
gelen Gaspýralý Ýsmâil Bey’le birlikte çalýþ-
tý, onun yardýmýyla en-NehŠa adlý Arapça
gazeteyi çýkardý. Mýsýr’da iken Akçuraoð-
lu Yusuf ile tanýþýp hakkýnda el-Muša¹-
¹am’da bir yazý yayýmladý.

1908’de Kahire’den ayrýlarak Bahçesa-
ray’da Gaspýralý Ýsmâil Bey ve Akçuraoðlu
Yusuf ile görüþtükten sonra Orenburg’a
geçti. Orada Fâtih Kerîmî’nin çýkardýðý Va-
kit gazetesinde çalýþtý. Troitsk’te baþladýðý
askerlik hizmetinden hastalýðý sebebiyle
dokuz ay sonra terhis edildi. Tekrar Oren-
burg’a gidip A. Battal, Seyyah, M. A im-
zalarýyla Vakit ve Þûrâ’ya yazý yazmaya
devam etti. Ýlk eþi Kâfiye Veli’nin tifüsten
ölümü üzerine Troitsk’te Muhammediye
Medresesi’nde muallimlik yaptýðý sýrada
Rusça öðretmeni Azize Þam ile evlendi
(1913). 1910-1913 yýllarýnda Troitsk’te Rus-
ça’sýný geliþtirdi. Ahmed Hâdi Maksudi’nin
daveti ve Alimcan Ýbrahimov’un tavsiye-
siyle Kazan’a gitti (1913); Yulduz gaze-
tesinde sekreter olarak çalýþmaya, siyasal
ve sosyal olaylar karþýsýnda aktif bir tavýr
almaya baþladý. O yýl yayýmlanan Mekteb
dergisi yazarlarý arasýnda yer aldý. 1914’-
te toplanan Rusya Müslümanlarý Kurul-
tayý’na Yulduz temsilcisi sýfatýyla katýldý.
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Temiz ve yararlý olduðu için
insan tabiatýna hoþ gelen, 

aklýn ve dinin benimsediði þeyler 
hakkýnda kullanýlan bir Kur’an tabiri.
˜ ™

Sözlükte “hoþ ve lezzetli olmak” anla-
mýndaki tîb (tâb) kökünden türeyen tay-
yib duyularýn ve nefsin haz aldýðý, güzel,
hoþ ve lezzetli bulduðu þeyleri ifade eder.
Buradan hareketle kelime “güzel söz, ve-
rimli temiz toprak, iffetli kadýn, güvenli
þehir, güzel koku, lezzetli yemek, temiz su,
asil aile, meþrû kazanç” vb. anlamlarda
kullanýlmýþtýr (Lisânü’l-£Arab, “tyb” md.).
Karþýtý habîstir (kötü, pis, iðrenç ve zararlý
þey). Râgýb el-Ýsfahânî dinî anlamýyla “tay-
yib yiyecek”i “meþrû yollarla elde edilen
ve cevaz sýnýrlarý içinde kalýnarak tüketi-
len yiyecek”, mecazi olarak da “bilgisizlik ve
fâsýklýktan, çirkin fiillerden arýnýp bilgi, iman
ve erdemli davranýþlarla bezenen kiþi” diye
tarif eder (el-Müfredât, “tyb” md.). Tayyib
kelimesi Allah’a sýfat olursa “noksanlýk-
lardan münezzeh, ayýplardan berî”, kula
sýfat olursa “kötü ahlâk ve çirkin davra-
nýþlardan arýnmýþ, iyi davranýþlarda bulu-
nan kiþi”, mala sýfat olursa “en iyi cinsten
helâl mal” anlamýna gelir (Tehânevî, II,
1143). Kur’ân-ý Kerîm’de elli yerde geçen
tîb kökünden türevlerin kýrk altýsý tayyib,
tayyibe ve bunlarýn çoðullarý þeklinde olup
(M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “tyb” md.)
baðlamlarýna veya sýfat yapýldýklarý keli-
melere ya da izâfe edildikleri yan cümle-
ciklere göre farklý anlamlarda kullanýldýðý
görülmektedir. Bu mânalarýn baþlýcalarý
þunlardýr: Kýymetli mal (en-Nisâ 4/2), ve-
rimli toprak (el-A‘râf 7/58), temiz toprak
(en-Nisâ 4/43; el-Mâide 5/6), güvenli þe-
hir (Sebe’ 34/15), helâl veya temiz lezzet-
li þeyler (el-Bakara 2/57, 168, 172, 267; el-
Mâide 5/87, 88; el-A‘râf 7/32), þer‘î usulle-
re göre boðazlanmýþ eti helâl hayvanlar
(el-Mâide 5/4, 5), maddî ve mânevî imkân-
lar ya da zevk ve eðlenceler (el-Ahkaf 46/
20), görkemli konutlar (et-Tevbe 9/72; es-
Saf 61/12), yelkenli gemileri yürüten hafif
rüzgâr (Yûnus 10/22), mümin veya doðru
inanç ve iyi iþler (Âl-i Ýmrân 3/179; el-Mâ-
ide 5/100), edepli ve saygýlý evlât (Âl-i Ým-
rân 3/38), güzel söz (el-Hac 22/24; el-Fâ-
týr 35/10), ferahlýk veren selâm (en-Nûr
24/61), huzurlu ve mutlu hayat (en-Nahl
16/97). Hadislerde de benzer anlamlarda
geçen tayyib kelimesi (Wensinck, el-Mu£-
cem, “tyb” md.) daha çok helâl, temiz ve

meþrû kazançlar için kullanýlmýþtýr. Çoðul
sîgasýyla (tayyibât) yer aldýðý Tahiyyât’ta
“samimi dua, ibadet ve güzel söz” mâna-
sýna gelir (Ýbnü’l-Esîr, III, 148-149).

Tayyib Kur’an’da bazý nesnelerin tabia-
týndaki temizliði, güzelliði ve hoþluðu an-
lattýðý gibi mecazen doðru inancý, güzel
sözleri ve iyi iþleri dolayýsýyla erdemli in-
sanlarý da ifade eder. Bir âyette, “Güzel
sözler / erdemli davranýþlar edepli insan-
lara, edepli insanlar da güzel sözlere / er-
demli davranýþlara yakýþýr” buyurulmuþtur
(en-Nûr 24/26). Âyet sebebin özelliði dik-
kate alýnarak, “Ýyi ve iffetli kadýnlar iyi ve
namuslu erkeklere, iyi erkekler de iyi ka-
dýnlara lâyýktýr” þeklinde de yorumlanmýþ-
týr (Taberî, XVIII, 107-108). Yine, “Allah ...
sonunda kötüyü (habîs) iyiden ayýracak-
týr” (Âl-i Ýmrân 3/179); “Kötünün çokluðu
seni þaþýrtsa da kötü ile iyi asla bir olmaz”
(el-Mâide 5/100) gibi âyetlerde tayyib sa-
mimi mümin veya onun sahip olduðu bil-
gi, doðru inanç, doðruluk ve iyilik gibi de-
ðerleri; habîs de münafýk ve kâfirleri ya-
hut bilgisizlik, inkâr, yanlýþ inanç, bozgun-
culuk ve isyan gibi kötülükleri ifade eder.
Ayrýca doðru bilgiden (vahiy) feyiz alýp er-
demli davranýþlar ortaya koyan ihlâs sahi-
bi mümin yaðmuru alýnca canlanýp fayda-
lý ürünler veren verimli topraða, kâfir ve
münafýk da ancak çer çöp bitiren çorak
topraða benzetilirken tayyib ve habîs ke-
limeleri kullanýlýr (el-A‘râf 7/58). “Kelime-i
tayyibe” ile ifade edilen ve müminin kal-
binde kök salýp erdemli davranýþlar halin-
de dýþa vuran kelime-i tevhid görünüþü,
kokusu, meyvesinin tadý ve faydasý baký-
mýndan kökleri yerin derinliklerine uzanan,
dallarý ise göklere yayýlan ve her mevsim
meyve veren faydalý aðaca benzetilir (Ýb-
râhîm 14/24). Kelime-i tayyibe tesbih, tek-
bir ve hamd gibi sözler; Kur’an tilâveti,
dua, zikir ve niyaz, iyiliði emredip kötü-
lükten sakýndýrma, insana mutluluk vere-
rek onu ruhî bakýmdan rahatlatan her tür-
lü söz olarak da açýklanmýþ, Kur’an’da gü-
zel sözün Allah katýnda karþýlýk göreceði
belirtilmiþtir (el-Fâtýr 35/10). Yine Kur’an’-
da kiþiye esenlik dileði içermesi bakýmýn-
dan tayyibe þeklinde nitelendirilen selâm-
laþma teþvik edilir (en-Nûr 24/61). Bu da
sosyal hayatta kin, düþmanlýk ve kýskanç-
lýk gibi duygular yerine sevgi, kardeþlik ve
yardýmlaþma ruhunun yerleþmesinin ar-
zu edildiðini gösterir. Bu baðlamda, yal-
nýz mutluluklarýn yaþanacaðý ve güzellik-
lerin bulunacaðý esenlik yurdu cennette
çirkin söz ve davranýþlara yer olmadýðý, cen-
net ehlinin birbirine hep esenlik dileyip bu

ça sözlüðünün çevirisidir); Kazan Türkçe-
sinde Atasözleri ve Deyimler (Ankara
1968, 1988); Rus Ýhtilâlinden Hâtýralar I
1917-1919 (Ýstanbul 1947, 1968, 2002);
Ben Bir Iþýk Arýyordum (Ýstanbul 1962,
2000; Rus Ýhtilâlinden Hâtýralar’ý tamam-
lar nitelikte bir eserdir); Yeþil Rize ve Ýli
(Ankara 1950; yolculuk hâtýralarýdýr); Rý-
zâeddin Fahreddinoðlu (Ýstanbul 1958);
Musa Carullah Bigi (Ýstanbul 1958);
Âlimcan Barudî (Ýstanbul 1958); Ýki Mak-
sudîler: Sadri Arsal-Ahmed Hâdi (Ýs-
tanbul 1959; son dört kitap Kazanlý Türk
Meþhurlarý’ndan adýyla dizi halinde ya-
yýmlanmýþtýr).

Çevirileri: Harflerimizin Müdafaasý
(Ýstanbul 1926). Bakü Türkiyat Kongre-
si’nde Kazan delegesi Âlimcan Þeref ta-
rafýndan okunan raporun Rusça’dan çe-
virisidir. Kayyûm Nâsýrî’nin Lehçe-i Ta-
tarî adlý sözlüðünü Türk Dil Kurumu adý-
na 1935’te Latin harflerine çevirmiþse de
eser basýlmamýþtýr. Nikola el-Haddâd’dan
tercüme ettiði Maiþet Yollarý, Sevmek
ve Evlenmek adlý eserlerin basýlýp basýl-
madýðý bilinmemektedir.
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TAYYAR MAHMUD PAÞA

Canikli Hacý Ali Paþa’nýn
Trabzon, Diyarbekir ve Erzurum
valiliðiyle sadâret kaymakamlýðý

yapan torunu
(bk. CANÝKLÝ HACI ALÝ PAÞA AÝLESÝ).
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Hz. Peygamber’in
amcazadesi Ca‘fer-i Tayyâr’a

-bazý rivayetlerde Ca‘fer es-Sâdýk’a-
mensubiyet iddia eden ve tenâsühe

inanan aþýrý bir Þiî fýrkasý
(bk. G…LÝYYE).

˜ ™

– —
TAYYARZÂDE ATÂ BEY

(bk. ATÂ BEY, Tayyarzâde).
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