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TAYMAS, Abdullah Battal

– —
TAYYÝB
( K��À
א )

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.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Abdullah Battal Taymas, Kazan Türkleri, An-
kara 1966, s. 223-225; Ertuðrul Yaman, “Tay-
mas, Abdullah Battal”, Türk Dünyasý Edebiyat-
çýlarý Ansiklopedisi, Ankara 2007, VII, 226-228;
“Abdullah Battal Taymas”, CT, IV (1967), s. 216-
220; “Abdullah Battal-Taymas”, Azerbaycan, sy.
191-196, Ankara 1971, s. 13-20; Ali Birinci, “Ab-
dullah Battal Taymas: Kazanlý Bir Âlimin Hikâ-
yesi”, JTS, XXX/1 (2005), s. 171-195.

ÿYavuz Akpýnar
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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).
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TAYYARZÂDE ATÂ BEY

(bk. ATÂ BEY, Tayyarzâde).
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iken tükettiniz, size verilen nimetlerin zev-
kini orada sürdünüz” denileceði (el-Ahkaf
46/20) beyan edilir. Kâfirlere hitap eden
ikinci âyet, ayný zamanda dünyada nefsin
arzuladýðý zevklere gereðinden fazla ilgi
göstermemeleri için müslümanlara bir
uyarý niteliðindedir. Kur’an’da Bedir’de el-
de edilen ganimetlere iþaret edilerek, “Ar-
týk elde ettiðiniz bu meþrû ve temiz ka-
zançlarýnýzdan yiyiniz” meâlindeki âyetle
(el-Enfâl 8/69) insanlar meþrû kazanca teþ-
vik edildiði gibi, “Kazandýklarýnýzýn iyilerin-
den ... harcayýn” âyetiyle (el-Bakara 2/267)
hayýr için meþrû ve kýymetli þeylerden
harcama yapýlmasý emredilmiþtir. Hz. Pey-
gamber de, “Allah tayyibdir, ancak tayyib
olan hayrý kabul eder” buyurmuþtur (Müs-
lim, “Zekât”, 64; Tirmizî, “Tefsîr”, 3).
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et-Tayyib b. Muhammed b. Ýbrâhîm
b. el-Hâc Sâlih el-Ukbî

(1890-1960)

Cezayir Islah Hareketi’nin 
önderlerinden,
gazeteci-yazar.

˜ ™

Cezayir’in güneydoðusundaki Sîdî Ukbe
köyünde doðdu. Arap asýllý olup sonradan
Berberîler ülkesine yerleþen bir aileye men-
suptur. Altý yaþlarýnda iken ailesiyle birlik-
te Hicaz’a göç ederek Medine’ye yerleþti-
ler. Ukbî burada Kur’ân-ý Kerîm’i ezberle-
di; dinî ilimlerde tahsil gördü ve öðreni-
mini tamamlayýp Mescid-i Nebevî’de ho-
calýk yaptý. I. Dünya Savaþý’ndan önce der-
gi ve gazetelerde yayýmlanan makaleleri
yüzünden Osmanlý hükümetince Arap mil-
liyetçisi olmakla itham edildi ve 1917’de
Türkiye’de mecburi ikamete tâbi tutuldu.
Ýki yýl sonra Hicaz’a dönünce Mekke Emî-
ri Þerîf Hüseyin tarafýndan çok iyi karþý-
landý ve Æýble gazetesiyle el-Matbaatü’l-

emîriyye’nin yayýn müdürlüðüne getirildi.
Mart 1920’de Cezayir’e gitti. Bir taraftan
ailesinin emlâki ve geçimiyle meþgul olur-
ken diðer taraftan yerleþtiði Biskire (Biskre)
þehrinin camilerinde ders verdi ve o gün-
lerde çýkmaya baþlayan Øada’½-Øa¼râß ve
el-Münšý× gibi gazetelerde makaleler
yazdý. Makalelerinde bazý cemaat ve tari-
katlarý Ýslâm inancýndan sapmakla itham
edip eleþtirdi ve Ýslâmî ýslah hareketine ön-
derlik yapmaya çalýþtý. Bu maksatla 8 Ey-
lül 1927’de Biskire’de el-I½lâ¼ adlý bir ga-
zete neþretmeye baþladýysa da Fransýzlar
buna engel oldu; gazetenin ikinci sayýsý 7
Eylül 1929’da yayýmlanabildi. Ukbî bu ga-
zetedeki yazýlarýnda Cezayir halkýný Fran-
sýz vatandaþlýðýný boykot etmeye çaðýrdý.
1927’de baþþehir Cezayir’e yerleþti. Bir fe-
sat yuvasý haline gelen þehirde dinî ýslah
hareketini yürüttü. Bu alanda bir teblið-
ci görevini üstlendi, toplum kesimleri ve
özellikle iþçi sýnýfý arasýnda büyük ilgi gör-
dü. Bundan dolayý kendisine baþþehrin mü-
rebbisi denildi.

1931’de Cezayir’de Cem‘iyyetü’l-ulemâi’l-
müslimîn’in kuruluþunda önemli rol oy-
nayan Ukbî, derneðin isteði üzerine baþ-
þehir ve çevresindeki kasaba ve köylerde
teblið faaliyetlerini sürdürdü. Ukbî’nin ýs-
lah çabalarýný yakýndan izleyen Fransýzlar,
18 Þubat 1932’de çýkardýklarý bir bildiriy-
le Cem‘iyyetü’l-ulemâ mensuplarýnýn cami-
lerde vaaz vermesini ve ders okutmasýný
yasakladýlar. Ukbî, Muhammed Saîd ez-
Zâhirî ile birlikte 1933’te dernek adýna peþ-
peþe üç gazete yayýmladýysa da (es-Sün-
netü’n-nebeviyye, eþ-Þerî£atü’l-Mu¼am-
mediyye, e½-Øýrâ¹ü’s-sevî) bunlar Fransýz
sömürge yönetimi tarafýndan kapatýldý.
Fransýzlar derneðe 1935 yýlýna kadar yeni
bir gazete çýkarma hakký tanýmadý. 1935’-
te derneðin neþrettiði el-Be½âßir gaze-
tesinin yönetimini yine Ukbî üstlendi. An-
cak ertesi yýl Cezayir müftüsü Mahmûd b.
Dâlî’yi öldürmeye azmettirmekle suçla-
narak tutuklandý, cinayetle ilgisi olmadý-
ðý anlaþýlýnca serbest býrakýldý. Daha son-
ra Fransýz sömürge yönetimiyle mücade-
leyi býrakan Ukbî din eðitimiyle ilgili çalýþ-
malarýna devam etti. 21 Mayýs 1960’ta Ce-
zayir þehrinde ölünceye kadar bu faaliyet-
lerini sürdürdü.
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mutlu hayat için rablerine þükredeceði be-
lirtilir (el-Hac 22/24).

“O Peygamber … temiz olan þeyleri he-
lâl, pis olan þeyleri haram kýlar” âyetinde
(el-A‘râf 7/157) yer alan tayyibât ve habâis
kelimeleri nesnelerin doðasýndaki temiz-
lik ve kirliliðe iþaret eder. Bu âyet, bir ta-
raftan Resûlullah’ýn dinen temiz veya pis
sayýlan þeyleri belirlemede yetkili kýlýndý-
ðýna iþaret ederken (Ýbn Emîru Hâc, III,
193) diðer taraftan Ýslâm’da helâl kabul
edilen yiyeceklerin ayný zamanda insan ta-
biatýna uygun, zevkiselime uygun, temiz
ve lezzetli olduðunu gösterir (Fahreddin
er-Râzî, V, 4). Öte yandan peygamberlere
ve müminlere temiz gýdalarla beslenip iyi
iþler yapmalarýnýn emredilmesi (el-Baka-
ra 2/172; el-Mü’minûn 23/51), ayrýca, “Biz
insanlarý þerefli kýldýk ... Kendilerini iyi ve
temiz þeylerle rýzýklandýrdýk” (el-Ýsrâ 17/
70); “Allah size þekil verip þekillerinizi gü-
zel kýldý, size temiz þeyleri rýzýk yaptý” (el-
Mü’min 40/64) meâlindeki âyetler, insanýn
yaratýlýþtan sahip kýlýndýðý mânevî üstün-
lük ve fiziksel güzellikleri koruyabilmesi için
tabiatýna uygun temiz yiyeceklerle beslen-
mesinin önemine iþaret eder. Her konuda
orta yolu temsil eden Ýslâmiyet, bir yiye-
ceðin dinen helâl sayýlabilmesi için onun
özü itibariyle temiz ve zararsýz olmasý ya-
nýnda meþrû yollarla elde edilmesi ve ha-
zýrlanmasýnda þer‘î usullere riayet edilme-
sini de þart görür (el-Mâide 5/3-5).

“Allah’ýn size helâl kýldýðý temiz ve lez-
zetli yiyecekleri kendinize haram kýlma-
yýn” âyetinde (el-Mâide 5/87) tayyibât ke-
limesiyle bazý yiyeceklerdeki tat ve lezzet
verici özelliðe vurgu yapýlmaktadýr. Mâide
sûresinin 82. âyetinde içlerinde keþiþlerin
ve ruhbanlarýn bulunmasý sebebiyle hýris-
tiyanlarý öven Allah ayný âyette ruhban-
lýðýn bir yaþam tarzýna dönüþtürülmesi-
ni yasaklamýþ, bu anlayýþý zulüm ve had-
di aþma diye nitelendirmiþtir (a.g.e., XII,
59-60). Âyet ayný zamanda dinen yasak-
lanmayan lezzetli yemekler yemenin, mu-
bah zevk ve eðlencelerden yararlanma-
nýn -bazý sûfîlerin düþündüðünün aksine-
takvâ ve fazilete aykýrý olmadýðýný göste-
rir. Nitekim Resûl-i Ekrem’in de her þe-
yin en iyisini ve en güzelini sevdiði (Müs-
ned, I, 220, 276, 349), kendisine hediye edi-
len güzel, temiz ve lezzetli þeyleri zühd adý-
na reddetmediði (Buhârî, “Hibe”, 9; “Li-
bâs”, 80) belirtilmiþtir. Öte yandan dünya
hayatýnda inanan ve inanmayan herkesin
faydalandýðý lezzetlerden âhirette sadece
müminlerin yararlanacaðý (el-A‘râf 7/32),
inkârcýlara ise, “Siz güzel þeyleri dünyada
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