
154

TÝHÂME

den kendine en yakýn bulduðu kabileler
þeklinde tavsif ettiði görülmektedir (Vâ-
kýdî, II, 750-751; Ýbn Sa‘d, I, 272). Huzâa’-
nýn kollarýndan Benî Mustalik, Kureyþ’le
ittifaký bulunan kabileler topluluðu (Ehâ-
bîþ) içerisinde yer almýþtý. Bu kabilelerin
Uhud ve Hendek savaþlarýnda Mekke or-
dusunun önemli bir kýsmýný teþkil ettiði
zikredilmektedir (Taberî, III, 500, 570). Ye-
men Tihâmesi’nde yaþayan Devs kabile-
sinden Tufeyl b. Amr ed-Devsî, Mekke
devrinin ilk yýllarýnda Hz. Peygamber ile
görüþüp müslüman oldu. Ardýndan ka-
bilesine dönerek Devsliler’i Ýslâm’a davet
etti. Önceleri zorluklarla karþýlaþtýysa da
onun gayretiyle Devsliler arasýnda Müslü-
manlýk yayýldý. Tufeyl, 7 (628) yýlýnda yet-
miþ seksen müslüman aile ile birlikte Me-
dine’ye geldi. Eþ‘arîler’in Ýslâmî dönemde
tarih sahnesine ilk çýkýþý da 7. yýla rastlar.
Yaklaþýk elli kiþilik bir heyet müslüman ol-
duðunu bildirmek için Medine’ye gitmek
üzere denize açýldý. Fakat gemileri fýrtýna
yüzünden Habeþistan’a sürüklenince bu-
radaki muhacirlere katýldý. Ca‘fer-i Tayyâr
ve arkadaþlarýyla birlikte Medine’ye geldi.

Mekke fethinin ardýndan Hz. Peygam-
ber, 9 (630) yýlýnda Tihâme’de yaþayan
Benî Has‘am üzerine Kutbe b. Âmir ku-
mandasýnda bir seriyye gönderdi. Devs,
Eþ‘ar, Ezd gibi bölge kabileleri Medine’-
ye heyet yollayarak Ýslâm’ý kabul ettiler.
Daha sonra bölgeye gönderilen valilerin
idare ettiði Yemen Tihâmesi’ndeki kabi-
leler, Resûlullah’ýn saðlýðýnda peygam-
berlik iddiasýyla ortaya çýkan Esved el-
Ansî’ye destek verdiler. Hz. Ebû Bekir dö-
neminde Benî Ak ve Eþ‘ar kabileleri gibi
bölgenin güney taraflarýndaki bazý kabi-
leler tekrar irtidad olaylarýna katýldýysa da
itaat altýna alýndýlar. Bu tarihten sonra
Hicaz Tihâmesi ve Asîr Tihâmesi’nin tarihi
genellikle Hicaz bölgesinin tarihiyle iç içe-
dir. Yemen Tihâmesi’nde Abbâsîler döne-
minden itibaren bazý hânedanlar kuruldu
veya bölge bazý büyük devletlerin hâkimi-
yeti altýna girdi. Halife Me’mûn zamanýn-
da Yemen Tihâmesi’nde karýþýklýk ortaya
çýktý. Eþ‘ar ve Ak kabilelerinin çýkardýðý is-
yanlar kontrol altýna alýnamadý. Bunun
üzerine Emevîler’in meþhur valilerinden
Ziyâd b. Ebîh’in torunlarýndan Muham-
med b. Abdullah b. Ziyâd vali olarak tayin
edildi ve önemli bir askerî birliðin baþýn-
da bölgeye gönderildi (203/818). Halifenin
emriyle idarî merkez olarak Zebîd þehrini
kuran Muhammed üç yýl içinde bölgeyi
Hadramut’a kadar hâkimiyet altýna aldý.
Ýsmen Abbâsî hilâfetine baðlýlýðýný sürdü-
ren Muhammed’in kurduðu Ziyâdîler’le
birlikte (818-1018) Yemen Tihâmesi böl-

gesinde müstakil hânedanlar dönemi baþ-
ladý. Ziyâdîler’in yýkýlýþýnýn ardýndan bölge
sýrasýyla Necâhîler, Süleymânîler, Hemdâ-
nîler ve Mehdîler’in (1159-1174) elinde kal-
dý. 1174-1229 yýllarý arasýnda Eyyûbîler’in
hâkimiyetinde olan bölgede Resûlîler ve
Tâhirîler (1454-1517) hüküm sürdü. Bu
devletlerin genellikle Zebîd’i baþþehir edin-
meleri sebebiyle þehir yaklaþýk dört asýr
boyunca Tihâme’nin kültür ve ilim merke-
zi rolünü üstlendi. XVI. yüzyýlda Osmanlý
topraklarýna katýlan Tihâme, XVIII. yüzyýl-
da bölgede Vehhâbîliðin yayýlmasý yüzün-
den isyanlara ve siyasî istikrarsýzlýklara
sahne oldu. 1840’ta Suûdîler’in kontrolü-
ne giren Tihâme 1849’da Osmanlýlar ta-
rafýndan geri alýndý. Yemen’in 1918’de ba-
ðýmsýzlýðýna kavuþmasýnýn ardýndan Ye-
men Tihâmesi Yemen topraklarýna dahil
edilirken tartýþýlan bir siyasî bölgeye dönü-
þen Asîr Tihâmesi, Mayýs 1934’te imzala-
nan Tâif Antlaþmasý ile Suudi Arabistan
topraklarýna katýldý.
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Lâle Tîk Çend Bahâr
(ö. 1180/1766’dan sonra)

Farsça sözlük yazarý ve þair.˜ ™

Hayatýna dair fazla bilgi yoktur. Meþ-
hur eseri Bahâr-ý £Acem’i yazdýðý 1152
(1739) yýlýnda elli üç yaþýnda olduðuna gö-
re 1100 (1689) yýlý civarýnda doðmuþ olma-

Arabistan, daha az yer tutan güney kesimi
Yemen Cumhuriyeti sýnýrlarý içinde kalýr.

Sýcak ve kurak iklimin hâkim olduðu, do-
ðal bitki örtüsü açýsýndan çöl ve çölümsü
bozkýr görünümündeki Tihâme coðrafî ba-
kýmdan farklýlýk arzetmektedir. Gerideki
daðlara doðru basamak basamak yükse-
lir ve genellikle yeni tortullardan meyda-
na gelir. Cidde, Yenbu‘, Cîzân, Hudeyde,
Mehâ, Kahme ve Þükayk gibi liman böl-
geleri dýþýnda Kýzýldeniz kýyýlarý daha çok
mercan kayalýklarýyla kaplýdýr ve gemiler
için tehlikelidir. Sahilden içeriye doðru fark-
lý bozkýr tipleri yer almaktadýr. Kuzeyde
taþlýk bozkýrý, güneye doðru tuzlu bozkýr
ve kumlu çöl bozkýrý hâkimdir. Bozkýr bit-
kilerinin yetiþmesine uygun kýyý arazileri
kaktüs, kâfur, çivit gibi kýyý ve yarý sahra
bitkileriyle kaplýdýr. Serât daðlarýna yakýn
yüksek ve daðlýk topraklarý daha bol ya-
ðýþ aldýðýndan tarýma elveriþlidir. Özellik-
le kuzeyden güneye doðru Mevza‘, Heys,
Harad, Mevr, Surdud, Sehâm, Rima‘, Ris-
yân, Gayl ve Zebîd gibi vadilerde darý, su-
sam, karpuz, muz, mango, hurma ve pa-
muk gibi ürünler yetiþtirilir. Tihâme, Se-
rât daðlarýndan batýya doðru akan, ancak
denize ulaþmayan derelerin suladýðý vadi-
leri dolayýsýyla önemli bir tarým bölgesidir
(Stone, I, 286-287). Yemen Tihâmesi þe-
hirlerinden olan Cüreþ, Ýslâm öncesinde ya-
rýmadanýn belli baþlý tarým merkezleri ara-
sýnda sayýlmaktaydý (Ýbn Hiþâm, s. 1081;
Taberî, III, 131). Tarýmýn yaný sýra bölge-
nin baþlýca iktisadî faaliyetleri balýkçýlýk,
denizcilik, belli ölçüde inci ve sünger av-
cýlýðý idi (Stone, I, 287). Suriye ile Yemen
arasýndaki ticareti saðlayan iki ana yoldan
biri olan ve Hadramut-Tihâme-Hicaz üze-
rinden Suriye’ye ulaþan ticaret yolu sebe-
biyle Tihâme ticarî bakýmdan büyük önem
taþýyordu. Ýslâm öncesinde Arabistan’ýn
meþhur panayýrlarýndan Hubâþe, Yemen
Tihâmesi’nde kuruluyordu. Hz. Peygam-
ber’in Hatice ile yaptýðý ticarî iþ birliði sý-
rasýnda buraya da gittiði bildirilmektedir
(Taberî, II, 281).

Ýslâm’ýn zuhurunda kuzeyde Huzâa, gü-
neye doðru Ezd ve Kinâne’nin çeþitli kol-
larý, Ak, Eþ‘ar, Devs gibi kabileler Tihâme
bölgesinde oturuyordu. Hâþimoðullarý ile
Huzâa’nýn bazý kollarý arasýndaki dostluk
antlaþmasý dolayýsýyla Huzâa’dan bazý ki-
þiler ilk müslümanlar arasýnda yer aldý.
Huzâa’nýn kollarýndan Eslemliler’in büyük
çoðunluðu Uhud Gazvesi sýrasýnda müs-
lüman olmuþtu. Hz. Peygamber’in Huzâa’-
nýn Büdeyl, Büsr ve Amr kollarýna yazdýðý
mektupta, kendilerini Tihâme halký içinde
en çok takdir ettiði ve akrabalýk yönün-



155

ellif Farsça divan ve mesnevilerden örnek-
ler zikretmiþtir. Dihhudâ’nýn Lu³atnâme’-
si ve Seyyid Cemîl Sehsevânî’nin ƒizâne-
tü’l-lu³åt’ý gibi birçok sözlüðün temel kay-
naðý olan Bahâr-ý £Acem müellifi hayat-
ta iken birkaç taþ baskýsý yapýlmýþ, daha
sonra da çeþitli neþirleri gerçekleþtirilmiþ-
tir (Delhi 1269, 1274; nþr. Mevlevî Hâdî
Ali, Leknev 1312; Bombay 1334; nþr. Kâ-
zým Dizfûliyân, I-III, Tahran 1380 hþ./2001).
2. Nevâdirü’l-me½âdir (Delhi 1272). Fars-
ça masdarlar ve fiil isimleriyle ilgili bir eser-
dir; bir mukaddime, yirmi dört bab ve bir
hâtimeden oluþmaktadýr. Masdarlar alfa-
betik sýrayla düzenlenmiþ ve ardýndan tü-
revleri verilmiþtir. 3. Cevâhirü’l-¼urûf
(Kanpûr 1267). Bir mukaddime, iki bab ve
bir hâtimeden meydana gelen eser Fars-
ça’daki müfred ve mürekkep harflerle ilgi-
li olup harflerin deðiþimi, etimoloji ve edat-
lar bakýmýndan önemli bir çalýþmadýr. 4.
Ýb¹âl-i ¿arûret. Belâgata dair bir eserdir.
Zarûret-i þiir konusunu iþleyen kitap Ga-
lib Dihlevî’nin notlarýyla basýlmýþtýr (Delhi
1268). 5. Þer¼-i Nisâb-ý Bedî£. Muham-
med Þerîf’e ait eserin þerhidir. Yazýlýþlarý
ayný, mânalarý farklý olan Arapça ve Fars-
ça kelimelerle ilgili bu eserin bir nüshasý
Bankipûr Patna Kütüphanesi’nde bulun-
maktadýr (Catalogue, IX, 50). 6. Bahâr-ý
Bostân. Sa‘dî-i Þîrâzî’nin eserine yazýlan
Farsça bir þerh olup son olarak 1927’de
Leknev’de basýlmýþtýr.
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Kur’ân-ý Kerîm’in
tecvid ve tertîl üzere okunmasý

anlamýnda terim.
˜ ™

Sözlükte “okumak, tâbi olmak” anlamýn-
daki tilâvet masdar olup ayný kökün tü-
lüvv (tilvün) masdarý da “izlemek, peþi sýra
gitmek, uymak” demektir (Lisânü’l-£Arab,
“tlv” md.). Bir kelâmý ve özellikle Kur’an’ý
okumayý ifade eden tilâvet terim olarak
“Kur’ân-ý Kerîm’i hem okumak hem de
emir ve yasaklarýný, teþvik ve uyarýlarýný ha-
yata geçirmek suretiyle Allah’ýn kitabýna
uymak” þeklinde tanýmlandýðý gibi “mâna-
sýný anlamak ve gereðince davranmak üze-
re onu tecvid ve tertîl üzere dikkatlice oku-
mak” þeklinde de tarif edilir. Kökün taþý-
dýðý “izlemek” anlamýndan hareketle tilâ-
vete “Kur’an’ý takdim ve tehir yapmadan
mushaftaki tertibe göre okumak” diye
mâna verenler de olmuþtur (Tehânevî, I,
171; Kermî, I, 256). Tilâvet kýraatle eþ an-
lamlý gibi görünse de bazan okumak, ba-
zan da uyarýlarýna uymak suretiyle “Al-
lah’ýn indirdiði kitabý izlemek” mânasýna
geldiðinden her tür okuma için kullanýlan
kýraate göre daha özel anlam taþýr; bu ba-
kýmdan her tilâvet kýraattir, fakat her ký-
raat tilâvet deðildir (Râgýb el-Ýsfahânî, el-
Müfredât, “tlv” md.; bk. KIRAAT).

Tilâvet kökü Kur’ân-ý Kerîm’de biri mas-
dar (el-Bakara 2/121), biri ism-i fâil (es-
Sâffât 37/3), diðerleri fiil kalýbýnda olmak
üzere altmýþ üç yerde geçmektedir (M. F.
Abdülbâký, el-Mu£cem, “tlv” md.). Ayrýca
Yûnus sûresindeki (10/30) “teblû” kelime-
sini kýraat imamlarýndan Hamza ez-Zey-
yât, Kisâî ve Halef b. Hiþâm “tetlû” þek-
linde okumaktadýr. Ýbnü’l-Cevzî kelimenin
Kur’ân-ý Kerîm’de “kýraat, ittibâ, inzâl,
amel, rivayet” olmak üzere beþ mânada
kullanýldýðýný kaydetmektedir (Nüzhetü’l-
a£yün, s. 221-222). “Kur’an’ý yavaþ yavaþ,
düþünerek okumak” anlamýndaki “tertîl”
ile (el-Furkan 25/32; el-Müzzemmil 73/4)
“okumak” mânasýna gelen “kýraat” (el-A‘râf
7/204; en-Nahl 16/98; el-Ýsrâ 17/106; el-
Kýyâme 75/18; el-Ýnþikak 84/21) tilâvetle
yakýndan ilgilidir. Tilâvet hadislerde de ge-
nellikle Kur’an’ý okumayý ifade eder. Ayný
anlamda hadislerde tertîl, tahsîn, tezyîn,
kýraat, lahn vb. kelimeler de yer alýr (Wen-
sinck, el-Mu£cem, “rtl”, “hsn”, “zyn”, “kr,e”,
“lhn” md.leri). Kur’an okumayla ilgili te-
rimlerden biri de “edâ”dýr. “Kur’an’ý tecvid
kaidelerine göre okuma” anlamýndaki bu
kelime kýraat ilminde “kariin kýraati hoca-

lýdýr. Kehteri, Brahmen veya Zerger Keh-
teriyân kabilelerinden birine mensup bu-
lunduðu rivayet edilmektedir. Memleketi
Delhi’de Nevvâb Saâdet Han’ýn yakýn dost-
larý arasýna girdi. Çok iyi Arapça bilmesi ve
Farsça’yý edebî þekilde kullanmasý iyi bir
eðitim aldýðýný göstermektedir. Bahâr-ý
£Acem’de Þeyh Ebü’l-Hayr Hayrullah Ve-
fâyî ve Sirâceddin Ali Han Ârzû adlý iki ho-
casýndan bahsetmekle birlikte Ârzû onu
arkadaþý diye anmaktadýr. Feth Ali Hüsey-
nî Gerdîzî ve Mîr Muhammed Mîr ile dost-
luk kurduðu bilinmektedir. “Bahâr” mah-
lasýný kullanan Tîk Çend’in Urduca ve Fars-
ça þiirlerinden günümüze sadece otuz bir
beyit ulaþmýþtýr. Abdullah Vâreste-i Siyâl-
kûtî’nin 1180’de (1766-67) yazdýðý Mu½-
¹ala¼âtü’þ-þu£arâ’nýn Bahâr-ý £Acem’in
kaynaklarý arasýnda yer almasý ve Mîr Gu-
lâm Hasan’ýn 1188 (1774) yýlýnda kaleme
aldýðý Te×kire-i Þu£arâ-yý Urdû adlý ese-
rinde Bahâr’dan ölmüþ kiþiler arasýnda söz
etmesi onun bu yýllar arasýnda vefat etti-
ðini ortaya koymaktadýr.

Eserleri. 1. Bahâr-ý £Acem. Farsça’dan
Farsça’ya bir sözlüktür. Müellifin, üzerin-
de yirmi iki yýl çalýþtýðýný söylediði, 10.000
civarýnda madde içeren ve alfabetik dü-
zenlenen eserde basit ve mürekkep keli-
meler, terimler, kinayeler, mecazlar, isti-
areler ve atasözleri yer almaktadýr. Baþka
sözlüklerde bulunmayan Farsça kelimeler
yanýnda Arapça ve Hintçe’den Farsça’ya
geçen kelimeleri de sözlüðüne alan mü-
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Tîk Çend’in Farsça sözlüðü Bahâr-ý £Acem’in kapaðý


