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TÂHÎ, Abdurrahman

mân, bir gün meyhâne de sar hoş olun ca meyhâne sa hi bi nin meşrû ol ma yan ti ca retin den el de et ti ği ni söy le di ği pa ra yı sak ladı ğı ku tu yu kı ra rak için de ki le ri alın ca böyle bir ce za yı hak eder. An cak bu ri va ye te gö re da ha son ra Ab dül me lik’in de ğil oğ lu Ve lîd’in hu zu ru na çı ka rı lır ve onun ken disi ni ba ğış la ma sı için söz ko nu su şi iri okur 
(Abdülmuînel-Mellûhî,II,452;M.Nebîl
Turayfî,I,357). Tah mân’ın Ha li fe Ve lîd döne mi ne ka dar ya şa dı ğı nı ifa de eden bu anek dot, Ve lîd’i ve Eme vî ler’i öven di ğer bir şii riy le de te yit edil mek te dir. An cak di ğer ri va yet ler de eli ni kay bet ti ği ne işa ret edil di ğin den bu ri va yet za yıf kal mak ta ve eli nin ke sil di ği an la şıl mak ta dır. Fa kat rivayet le rin iki si de çe liş ki li gö rün mek te dir. Ve lîd’in el kes me ce za sı ve ri len bir kim se yi sırf ken di si ne şi ir oku du ğu için af fet mesi, Ab dül me lik’in de Benî Ha nî fe’den 100 kişinin eli nin ke sil me si ni em ret me si iza hı kabil hu sus lar de ğil dir.Eli ni kay bet miş ol ma sı hu su sun da çok has sas dav ra nan Tah mân onu da ima sarıl mış ola rak mu ha fa za eder di. Bir gün iç le rin de Tah mân’ın da bu lun du ğu Benî Ebû Be kir b. Ki lâb’dan bir grup su ba şında iken Benî Ebû Rebîa b. Abd b. Ebû Bekir b. Ki lâb’dan bir ki şi (Hânîb.Yezîdb.Şibl) Tah mân’ın hır sız lık yü zün den ke sil miş elini in san la rın gör me si için sar gı sı nı çı ka rır. Tah mân bu nun in ti ka mı nı ala ca ğı na da ir ye min eder ve fır sat kol lar, uy gun za man bu lun ca da kı lıç dar be siy le onun eli ni keser. Ada mın öl dü ğü nü zan ne de rek ön ce Ye men’de ki Benî Hâris b. Kâ‘b’ın yanın a ka çar, ar dın dan Ye men ka bi le le ri nin en asil le rin den olan Benî Ab dül medân’a sığına rak on la rın için de ya şar, çe şit li kimse le re de uğ ra dı ğı hakare tin in ti kamını almış ol ma nın se vin ci ni ifa de eden mısra lar gön de rir. Naz met ti ği “Lâmiy ye”de kı lıç la düş ma nı nın par mak la rı nı ve sır tında kabur ga la rın uç la rı gö rü le cek şe kil de ka ba eti ni kes ti ği ni, vü cu du nun ya rı sı nı çö kert ti ği ni ifa de eder (Abdülmuînel-
Mellûhî,II,453-454;M.NebîlTurayfî,I,
362-364). Ebû Mu hal lem eşŞey bâ nî’nin Ebû Maz har’dan nak let ti ği di ğer bir ri vaye te gö re ise Benî Ki lâb’ın ko lu olan Benî Ebû Rebîa’dan Hânî b. Yezîd b. Şibl’in Tah mân’ın kız kar de şi Seyyâre’ye ha karet et me si üze ri ne ken di si ni teh dit eden Seyyâre’ye, “O eli ke sil miş kar de şin le mi be ni teh dit edi yor sun?” der. Bu nu du yan Tah mân ada mı kı lıç la ya ra lar ve eli ni keser (Abdülmuînel-Mellûhî,II,469-470;M.
NebîlTurayfî,I,362-364).Tah mân’a nis bet edi len bir di ğer kavga da onun bir ka dın yü zün den Benî Ganî 

rın ço ğu şi ir le rin den ka si de lerine, Ebû Saîd esSük kerî’nin mu kad di me ola rak yaz dı ğı gi riş ler den ve ba zı şi ir le ri ne düş tü ğü notlar dan el de edil mek te dir. İbn Ha cer Tahmân’ın Ab dül me lik b. Mer vân za ma nın da ve fat et ti ği ni kay de der (el-İ½âbe,IV,303). Bu du rum da Tah mân’ın Ve lîd hak kın da ki ka si de le ri ve onun la il gi li ha ber le ri (Ab dül-

muînel-Mellûhî,II,465;M.NebîlTurayfî,
I,350) ya tashîf ile ve ya ba ba sıy la Ve lîd’in ad la rı nın ka rış tı rıl ma sı so nu cun da or ta ya çık mış tır, ya da Ve lîd’le iliş ki si onun ve liaht lı ğı dö ne min de ger çek leş miş tir. Zi riklî, Tah mân’ın 80 (699) yı lın da ve fat et ti ği ni kay de der (A£lâm,III,233). Ab dül me lik’in hi lâfe ti 86 (705) yı lı na ka dar de vam ettiği ne ve oğ lu Ve lîd de bu ta rih te ha li fe oldu ğu na gö re Tah mân bu ta rih ten son ra öl müş ol ma lı dır.Tah mân, çık tı ğı se fer ler den bi rin de Benî Ha nî fe’nin kol la rın dan Harûriy ye’nin re isi Nec de b. Âmir elHa ne fî ta ra fın dan yakala nıp esir alı nır; çöl ge çit le ri ni, su lak ve ot lak yer le ri iyi bil di ğin den kı la vuz ola rak kul la nı lır. Bir ge ce kaç ma ya ça lı şan Tahmân rei sin en iyi de ve le rin den bi rine bi nip uzak la şır. Nec de elHarûrî, Benî Ca‘fer b. Ki lâb’dan Ab dul lah b. Sürâka ile Ye mâme’ den Âsım adın da bi ri ni onun arka sından gön de rir, bun lar Tah mân’ı yaka la yıp ge ti rir ler. Nec de b. Âmir de ve si ni çal dı ğı için hır sız lı ğı nın ce za sı ola rak sağ eli ni keser (M.NebîlTurayfî,I,353). Da ha son ra Ab dül me lik hilâfe te ge lin ce (Abdülmuîn
el-Mellûhî,II,453) Tah mân ha li fe nin huzu ru na çı kar, eli nin ke sil me si yü zün den şikâyet te bu lu nur ve fid ye öden me si ni ta lep eder; ken di si nin sâdık bir te baa ola rak hare ket et ti ği ni be lir ten ve âdi müc rim le re uy gu la nan böy le bir ce za yı hak et mediği ni di le ge ti ren en meş hur ka si de si ni (Nûniy-
ye) okur (Dîvân,s.83;Yâk†t,III,446;Ab-
dülmuînel-Mellûhî,II,466-467;M.Nebîl
Turayfî,I,353-355). Tah mân bu şii rin de, so yu nun Benî Ki lâb’dan asil bir ka dın vası ta sıy la Mer vânoğ lu ile (Ab dül me lik) birleş ti ği ni, onun la ak ra ba ol du ğu nu, Ye mâme’de ki Harûriy ye ka bi le si nin Mer vân’a lânet oku du ğu nu ifa de ede rek ha li fe nin ak ra ba lık duy gu la rı nı tah rik et me ye çalı şır. Ne ti ce de Ye mâ me’de ki Benî Ha nîfe’den 100 ki şi nin sağ eli nin ke sil me si ne fer man çı kart tıy sa da ora ya var ma ya öm  rü yet mez ve yol da ölür. Bu anek dot râvi Ebû Mu hal lem’den (Muhammedb.Hişâm
eş-Şeybânîel-Ehvâzî) nak le dil miş tir (M. 

NebîlTurayfî,I,353-355). Bir baş ka ri vaye te gö re ise eli ke sil me miş, söz ko nu su şi iri böy le bir ce za yı hak et ti ği za man eli ni kur tar mak mak sa dıy la söy le miş tir. Tah

de vam et ti ril miş, Mu ham med Ziyâed din ta le be le riy le be ra ber Rus lar’a ve Er me niler’e kar şı ci had et miş, Sul tan Re şad ta rafın dan ma dal ya ile ödül len di ril miş tir. Musta fa Ke mal 1919’da bir mek tup ya za rak bu ai le den yar dım is te miş, Millî Mü ca de le yıl la rın da gös ter dik le ri fe dakârlık se be biyle ken di le rin den öv güy le söz et miş tir (Nu-
tuk,III,942).

Eserleri. 1. Mek tû bât. Tâ hî’ nin der viş ve ha li fe le ri ne yaz dı ğı mek tup lar dan oluşan eser ha li fe si Şeyh Ab dül kahhâr Si irdî ta ra fın dan der len miş tir (ŞeyhAbdurrah-
manTâhî’ninMektupları,trc.AhmedSa-
lihoğlu–EnbiyaYıldırım,İstanbul1995;
Mektûbât-ıSeydâ-iTâhî,trc.AhmetŞahin,
İstanbul2013). 2. İşârât. Şey hin sohbet leri ni ve Hâli diy ye ta ri ka tı na da ir ba zı bilgile ri içer mek te dir. Bu ese ri de ha li fe si Molla İbrâhim Çok reşî bir ara ya ge tirmişti r 
(NakşibendîŞeyhlerininMukaddesSözle-
ri,İstanbul1983;İşaretler,İstanbul1995;
İşaretler,trc.SelahaddinKınacı,İstanbul
2013).
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ÿAdnanMemduhoğlu

– —TAHMÂN b. AMR
( طهمان بن عمرو )

Tah mân b. Amr b. Seleme

b. Seken el-Ki lâbî

(ö. 86/705’ten sonra)

Emevîdönemi
yaðmacýþairlerinden.

˜ ™

Benî Ki lâb ka bi le sin den sahâbî Amr b. Se le me’nin oğ lu dur. Amr, Me di ne’de ya şa dı ve bu şe hir hak kın da şi ir ler yaz dı 
(EbûAbdullahİbnü’l-Cerrâh,s.24;İbn
Hacerel-Askalânî,IV,303). Tah mân’ın I. 
(VII.) yüz yı lın ikin ci ya rı sın da özel lik le Abdül me lik b. Mer vân ve oğ lu Ve lîd b. Ab dülme lik’le bir lik te ya şa dı ğı na da ir ha ber ler ve anek dot la rı, on lar için yaz dı ğı öv gü le ri bu lun mak ta dır. Ken di siy le il gi li anek dotla
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Bekrî,Mu£cem,II, 673; a.mlf.,Sim¹ü’l-leßâlîfî
şer¼iEmâli’l-Æålî(nşr.Abdülazîzel-Meymenî), 
Bey rut 1984, s. 473; Ze mah şerî,el-Müstaš½âfî
em¦âli’l-£Arab,Bey rut 1407/1987, II, 269-270; İbn Mün kız,Kitâbü’l-Menâzilve’d-diyâr(nşr.
MustafaHicâzî), Ka hi re 1968, s. 123-124, 233; Ebû Gålib İbn Meymûn,Müntehe’¹-¹aleb(nşr.M.
NebîlTurayfî), Bey rut 2000, II, 463-464, 465; 
III, 276-281; Yâ k†t,Mu£cemü’l-büldân(nşr.F.
Wüstenfeld), Le ip zig 1870, I, 160, 319, 545, 926; 
II, 450, 455, 585, 586; III, 29, 205, 248, 389, 446, 
638; Sad red din elBasrî,el-¥amâsetü’l-Ba½riyye
(nşr.MuhtârüddinAhmed), Bey rut 1403/1983, I, 
106-107; İbn Ha cer elAs ka lâ nî,el-İ½âbe,Bey rut, 
ts. (Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye), IV, 303; Ab dül kå dir elBağ dâ dî,Şer¼uebyâtiMu³ni’l-lebîb(nşr.Ab-
dülazîzRebâh–AhmedYûsufDekkåk), Dı maşk 
1393/1973, V, 40; W. Wright,OpusculaAra-
bica,Lei den 1859, s. 79-89; a.mlf.,Cürzetü’l-
¼â¹ıbvetu¼fetü’¹-¹âlib,Lei den 1852, s. 75-93; C. Broc kel mann,TârîÅu’l-edebi’l-£Arabî(trc. Ab-

dülhalîmen-Neccâr), Ka hi re 1959, I, 247-248; Ziriklî,el-A£lâm(Fethullah), III, 233; Hü se yin At vân, 
eş-Şu£arâßü’½-Øa£âlîkfi’l-£a½ri’l-İslâmî,Bey rut 
1407/1987, s. 85, 97-98, 105-106; Ab dül muîn elMel lû hî,Eş£ârü’l-lü½û½veaÅbârühüm,Bey rut 
1993, II, 451-474; M. Ne bîl Tu ray fî,Dîvânü’l-lü-
½û½,Bey rut 1425/2004, I, 332-371; F. Kren kow, 
“Teh mân”,İA,XII/1, s. 122-123.
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– —TAKVÝMHÂNE
( تقويمخانه )

Tak vîm-i Vekåy i‘inhazýrlanmasý
vebasýmýiçinkurulanidare.

˜ ™

Os man lı Dev le ti’nde ilk res mî ga ze te olan Tak vîm-i Ve kå yi‘ in 1831’de neş rine baş lan ma sıy la oluş tu ru lan ida re ye bu ad ve ril miş tir. İb râ him Mü te fer ri ka Matba ası’nın Van ku lu Lu ga tı’yla baş la yan ve on al tı yıl sü ren ba sım fa ali yet le ri Mü tefer ri ka’nın ve fa tıy la sek te ye uğ ra dı, da ha son ra ki te şeb büs ler de dü zen li bir şek le dö nü şe me di. Os man lı mat ba acı lı ğı için II. Mah mud dö ne mi ye ni bir dev rin baş lan gı cı ol du. Dev le tin mülkî vu ku atı, iç ve dış haber le rin bü tün müs lü man te baa ve reâyâ ta ra fın dan bi lin me si, ya ni II. Mah mud’un re form ha re ket le ri çer çe ve sin de iç ve dış ka mu oyu nu bil gi len dir me ve yön len dir me amaç la rı doğ rul tu sun da res mî bir ga zete ola rak Tak vîm-i Ve kå yi‘ ya yım lan dı. Türk çe’nin ya nı sı ra Rum ca, Er me ni ce ve Fran sız ca gi bi dil le re ter cü me edi le rek çıka rıl ma sı dü şü nü len Tak vîm-i Ve kå yi‘ in ba sı mı için dö ne min fa al mat ba ala rı olan Mü hen dishâne Mat ba ası ile Üs kü dar Matba ası’nın ih ti ya cı kar şı la ya ma ya ca ğı gö rülün ce ye ni bir mat baa ku rul ma sı yo lu na gi dil di. Bu amaç la Tak vim hâ ne/Tak vîmi Ve kå yi‘hâ nei Âmi re/Tak vîmi Ve kå yi‘hâ ne Ne zâ re ti adıy la ye ni bir ida re oluş tu rul du. 

olan Ki tâ bü’l-Lü ½û½’un dan ba zı par çalar Ki tâ bü’l-¥ayevân’da yer al mak ta dır 
(HüseyinAtvân,s.105-106).Tah mân’ın di va nı nı AÅ bâ rü’l-lü ½û½/
Eş£â rü’l-lü ½û½ için de ilk de fa Ebû Saîd esSük ke rî der le miş (London1852), daha son ra Wil li am Wright ya yım la mış (bk. 

bibl.) ve Os man Re şer Al man ca’ya tercüme et miş, ay rı ca Mu ham med Cebbâr elMu ay bid (Şer¼uDîvânıªahmânb.£Amr
el-Kilâbîminşu£arâßi’l-lü½û½,Bağdat1968) ve ay nı ad la Mu ham med Ab dül ke rîm Mes‘ûd (Beyrut2002) ta ra fın dan açık lama lar la bir lik te neş re dil miş tir. Bu ne şir de lüsûs şi iri ve er ken İs lâm as rın da lüsûsiy ye ol gu su ele alı nıp in ce len miş tir. Ar dın dan Tah mân’ın ha ber ve şi ir le ri ni Ab dül muîn elMel lû hî (Eş£ârü’l-lü½û½veaÅbâruhum, 
Beyrut1993,II,451-474) ve Mu ham med Ne bîl Tu ray fî (Dîvânü’l-lü½û½,I,332-371) ya yım la mış tır. Tah mân ara la rı na sı ğın dı ğı Benî Hâris b. Kâ‘b ka dın la rı, Esmâ, Leylâ, Lübnâ ve Ümey me için yaz dı ğı şi ir le rin de ga zel te ma sı nı iş le miş, bun la ra duy du ğu öz lem le ay rı lık acı sı nı di le ge tir miş, güzel lik le ri ni, soy lu luk la rı nı tas vir et miş tir 
(a.g.e.,I,343-344,349,360-361). Tas virle rin de de ve, hız sem bo lü de ve ku şu ve ba ğırt lak ku şu, gü zel lik sem bo lü ak ceylan ve ya ban sı ğı rı gi bi çöl un sur la rı nı, kılıç, mız rak, ok vb. sa vaş alet le ri ni, bu lut, yağ mur, yıl dız gi bi do ğa öğe le ri ni zik retmiş tir. Ay rı ca Mevzûn b. Umeyr, Hânî b. Umeyr ve Hânî b. Şibl ile kar şı lık lı hic viye le ri (a.g.e.,I,356-358), Eme vî ler’i, Abdül me lik b. Mer vân ile oğ lu Ve lîd’i öven ka si de le ri var dır (a.g.e.,I,347-348,350). Şi ir le rin de gü ler yüz le ik ram da bu lun ma 
(a.g.e.,I,342), kom şu su nu ko ru ma, ona iha net et me me (a.g.e.,I,347), tü ken mez hırs (tûl-iemel) pe şin de ko şan ser keş nef si kı na ma (a.g.e.,I,351), ka ran lık ka bir korku su ve ka bir tas vir le ri de yer al mak ta dır 
(Dîvân,s.82-83;Abdülmuînel-Mellûhî,II,
466). Yâ k†t elHa me vî, Mu£ce mü’l-bül-
dân’ın da bir çok ye rin ve coğ rafî mekânın açık la ma sın da Tah mân’ın şi ir le ri ni ka nıt ola rak kul lan mış, ay nı şe kil de Li sâ nü’l-

£Arab’ da, Øı ¼â¼-ı Cev he rî’de ve Teh-
×î bü’l-lu³a’ da Tah mân’ın şi ir le ri şâhid ola rak zik re dil miş tir.
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ka bi le sin den bir ada mı öl dür müş ol ma sıdır. Da ha son ra ka çıp iki yıl sü rey le Ye mâme’nin gü ne yin de ki Ârız da ğın da gün düzle ri giz len miş, ge ce le ri yağ ma ve ça pul haya tı nı sür dür müş tür. Bu nun la bir lik te son de re ce pe ri şan du rum da olan Tah mân, da ğın te pe sin de bu lun du ğu bir gün iç lerin de kar de şi Mâ lik’in oğ lu Muh fin, di ğer kar de şi Kays’ın oğ lu Su day gi bi ak ra ba ve ar ka daş la rı nın da bu lun du ğu, Ha cer’den ti ca ret için ge len Benî Ki lâb’dan bir grubun da ğın ete ğin den geç mek te ol du ğunu far ke der. Gru bu ar ka dan iz le yen bi ri ne giz li ce yak la şa rak “Yâiy ye” ka si de si ni okur ve on la rın ken di si için Me di ne va li sin den eman ta lep et me si ni is ter (M.NebîlTu-
rayfî,I,365-366). Ye ğe ni Su day am ca sı nın öl dür dü ğü ki şi nin kan be de li ni öde ye rek Me di ne va li sin den eman alır.Eme vî ler’in, da ha çok Ab dül me lik b. Mer vân za ma nın da ken di si ya set le ri ne mu ha lif gör dük le ri ka bi le le re kar şı uy gula dık la rı ik ti sadî zul me baş kal dı ran, yağma, bas kın ve ça pul ha re ket le riy le te rör es ti ren bir sı nıf or ta ya çık mış tır. İç le rin de Tah mân’ dan baş ka Mâ lik b. Reyb etTe mîmî, Ebü’nNeş nâş enNeh şelî etTe mî mî, Kat tâl elKi lâbî, Cah der b. Mâ lik elHa ne fî, Sem herî b. Bişr elUklî’nin de bu lun du ğu bu gru ba “saâlîklüsûs” (yoksullar-yağma-
cılar) de nil miş tir (HüseyinAtvân,s.85). Bun la rın ço ğu şa ir ol du ğun dan şi ir le rin de ken di le riy le il gi li ha berlere ve anek dot la ra dair iz ler bu lu na bil mek te dir. Ken di le ri için son de re ce güç lü, sert, acı ma sız, ce sur ve cen gâ ver bir pro fil çiz se ler de özel likle Eme vî dö ne min de bu ta ife ye men sup kim se ler ya ka lan ma kor kusuyla ka çak bir ha yat ya şa mış, bu kor ku ve te dir gin lik ha li şi ir le ri ne de yan sı mış tır (a.g.e.,s.97-98). Tah mân’ la il gi li da ğı nık ri va yet ler de de güç lü ve acı ma sız bir ki şi lik pro fi li, korkusuz ca ça lan, is te di ğin de zekâsı nı kul lana rak is te yen, teh dit et ti ğin de ge re ği ni ye ri ne ge ti ren bir tip çi zil mek te dir. Saâlîklüsûs şa ir le rin ha ber ve şi ir le ri ne da ir eserlerden an cak ba zı ke sit ler zamanımı za intika l et miş, Sük kerî’nin Eş£â rü’l-
lü ½û½/AÅ bâ rü’l-lü ½û½’un da sa de ce Tahmân’la il gi li bir kı sım gü nü mü ze ka dar gelmiştir. Lak¢t b. Bü keyr elMuhâribî’nin 
el-ƒur râb ve’l-lü ½û½’u, Ebû Ubey de’nin 
Lü ½û ½u Æureyş’i ile Ki tâ bü’l-Melâ½’ı 
(Hırsızyatağıolanmahaller) el de mevcut de ğil dir. An cak Bekrî’nin kadîm Arap şiirin de ge çen yer ad la rı nı açık la dı ğı coğraf ya söz lü ğü Mu£ce mü me’sta£cem’inde Ebû Ubey de’den yap tı ğı na kil ler onun bu ese rin den ol ma lı dır. Yi ne Câ hiz’in ka yıp 


