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je vo 1960-61, s. 267-271; a.mlf., “Spi sak Her ce-
go va¸kih Na mest ni ka u XVI ve ku”,a.e.,XVI-XVII 

(1966-67), s. 93-99; Be hi ja Zla tar – Enes Pe li di ja, 
“Pri log Kul tur noj Is to ri ji Plje val ja Os mans kog Pe-
ri oda-Za dužbi ne Hu se in-Pa{e Bol ja ni—a”,a.e.,
XXXIV (1984), s. 115-128. ÿMachıelKıel

– —
TAY

( طّي )

Uzakmesafelerinbirandaaþýlmasý
veyauzunsürede

yapýlacakiþlerinbiranda
gerçekleþmesianlamýnda

tasavvufterimi.
˜ ™

Söz lük te “dü rüp bük mek; me sa fe katet mek, ge çip git mek” an lam la rın da ki tay 
(tayy) ke li me si ta sav vuf ta uzak bir ye re bir an da git mek, an için de çok uzun bir za man ya şa mak, ay nı an da bir den faz la yer de bu lun mak gi bi ola ğan üs tü du rumla rı be lirt mek için kul la nı lır. Kav ra mın mekânla iliş ki si “tayyi me kân, bastı me kân”, za man la iliş ki si “tayyi za man, neşri zaman, bastı za man” şek lin de ifa de edi lir. Kur’an’da iki yer de ge çen tay, kı ya met gü nü gök le rin Al lah’ın kud ret eliy le dürü le ce ği ni be yan et mek için zik re dil miştir 
(el-Enbiyâ21/104;ez-Zümer39/67). Hadis ler de hem kı ya met gü nü ne at fen hem de gün de lik bir fi il ola rak yer al mış tır (Bu-
hârî,“Rišåš”,44;Müslim,“Zühd”,72). Hz. Pey gam ber’in Mes cidi Harâm’dan Mescidi Aksâ’ya, ora dan da se ma ya yap tı ğı yol cu luk, Hz. Sü ley man’ın ve zi ri Âsaf b. Be rahyâ’nın bir an da Bel kıs’ın tah tı nı Yemen’den Sü ley man’ın önü ne ge tir mesi 
(en-Neml27/38-40), Ashâbı Kehf’in yüzyıl lar ca uyu du ğu hal de bu sü re yi bir gün ka dar his set me si (el-Kehf18/9-26) tay kav ra mı nın en meş hur ör nek le ri ara sında dır.Sû fî ler, uzak me sa fe le rin ilâhî bir lutuf la an içe ri sin de aşıl ma sı nı bir tür keramet say mış lar, bu du ru mu “tayyü’larz, teshîlü’lmesâfe” gi bi ifa de ler le anlat mışlar dır (Kelâbâzî,s.79;Kuşeyrî,s.437). Kuşey rî’ nin Ebû Türâb enNah şe bî, Ha bîb elAcemî, Ebû Ubey dul lah elBus rî ve Sehl etTüs te rî gi bi sû fî lerin bu tür ke ra metle re sa hip bu lun du ğu nu kay det me sin de ol du ğu gi bi kav ram da ha çok men kı beler üze rin den ak ta rıl mış, do la yı sıy la ko nu ke ra me te da ir tar tış ma lar bağ la mın da sü rek li gün dem de kal mış tır. Hüc vî rî’ nin, Mu‘te zi le’nin mi‘rac da ki tayyi me kân ve tayyi za ma nı red det ti ği ni be lir te rek konu yu tar tış ma sı bu açı dan önem li bir örnek tir. Ta ri kat la rın te şek kü lüy le birlik te pîrle rin ve şeyh le rin ta sar ruf larının him

sa va şın (1991-1995) deh şe tin den kur tulma yı hem de Ko so va’da ki Mi lo se viç re ji mi sı ra sın da ger çek le şen bü yük ra hat sız lık lar sü re cin ce ses siz kal ma yı ba şar dı. Eko nomik zor luk la rın bir ne ti ce si ola rak Taş lı ca lı bir çok müs lü man şeh ri ter ket ti ve ye ni Ka ra dağ’ın baş ken ti Pod go ri ca’ya ta şın dı. Bu da Taş lı ca’nın kim li ği ni be lir le yen müslü man ka rak te rin kay bol ma sı na yol aç tı. 
2011 yı lı nü fus ve ri le ri ne gö re Taş lı ca’da 19.489 ki şi ya şa mak ta dır. İdarî bö lü münün sı nır la rı için de ise 35.806 nü fus tes bit edil miş olup bu nun % 57’si ni Sırp lar, % 

24’ünü Ka ra dağ lı lar ve % 12’si ni Boş naklar’la müs lü man lar teş kil eder. Taş lı ca’nın ta rihî ca mi le rin den dör dü res to re edil miş ola rak bu gün hâlâ ayak ta dır: 1607 ta rihli Ha cı Ze ke riyyâ Ca mii, 1609 ta rih li Ha cı Rıd van Ca mii ve 1763 ta rih li Ha cı Ali Camii. İlk iki ca mi nin taş tan ya pıl mış yüksek mi na re le ri ve ki re mit ler le ör tü lü düz ah şap ça tı la rı var dır; üçün cü ca mi nin ise Bos naHer sek’te çok kar şı la şı lan tür den in ce uzun ve ah şap mi na re si mev cut tur. Dör dün cü ca mi, 20072008 yıl la rın da olduk ça iyi bir şe kil de res to re edi len Hüse yin Paşa Bol ja ni— Ca mii’dir ve yük sek sa at ku le si ile bir lik te şeh rin mer ke zi ni oluş tur mak ta dır. XVII ve XVI II. yüz yıl lar da Taş lı ca kül tür açı sın dan önem li bir merkez ol muş ve şeh rin is mi, XVI. yüz yı lın bü yük Os man lı şa iri Taş lı ca lı Yahyâ Bey ile ay rıl maz bir şe kil de yüz yıl lar bo yun ca bü tün leş miş tir.
BİBLİYOGRAFYA:Ev li ya Çe le bi,Seyahatnâme(Dağlı), VI, 250-

252; Salnâme-iVilâyet-iKosova(haz.H.Yıldırım
Ağanoğlu), İs tan bul 2000, s. 312-330; A. F. Gilj ferding,PutovanjepoHercegovini,BosniiStaroj
Srbiji(trc.B.Culi—), Sa ra je vo 1972, s. 277-281; Fe him Baj rak ta re vi—,TurskiDokumentiManasti-
raSv.Troji—ekodPljevlja,Sa ra je vo 1935; M. M. Hol bach,BosniaandHerzegovina,Lon don-New 
York 1909, s. 182-200; The odo re Ip pen,Dasalte
Rascien,bearbeitetvonJ.G.Stern,Wi en 1916, 
s. 46-47; K. N. Kos ti—,Na{inovigradovinajugu
(ed.R.Dordevi—), Be og rad 1922, s. 70-71; Hazim }a ba no vi—,EvlijaCelebijaPutopis,Sa ra je vo 
1957, s. 160-162; Sre ten Petko vi—,ManastirSve-
taTrojicakodPljevlja,Be og rad 1974; A. Andreje vi—,IslamskamonumentalnaumetnostXVI
vekauJugoslaviji:KupolneD´amije,Be og rad 
1984; a.mlf., “Plje valj ska džami ja i njeno mes-
to u is lams koj umet nost na na{em tlo”,Seoski
daniSretenaVukosavljevi—,V (1978), s. 177-

193; Is met Ka su mo vi—,}kolstvoiObrazovanje
uBosanskomEjaletuzaVrijemeOsmanskeUp-
rave,Mos tar 1999, s. 224-225; Baj ro Ago vi—,Dža-
mijeuCrnojGori,Pod go ri ca 2001, s. 257-290; B. Hra bak, “Pro{lost Plje val ja po Dub ro va¸ kim 
do ku men tu ma do po¸et ka XVII stol je—a”,Isto-
riskiZapisi,sy. 1-2, Ce tin je 1955, s. 1-38; T. Po po vi—, “Kad je se di{te her ce go va¸kog sandža ka 
pre me{te no iz Fo¸e nu Plevl ja”,POF,X-XI, Sa ra-

ço ğun luk ta dır. Ip pen 30.500 müs lü man ve 24.500 hı ris ti yan nü fus tan bah se der. 
1908’de Avus tur ya İm pa ra tor lu ğu, Bos na ve Her sek’i res men il hak et ti, fa kat ardın dan Taş lı ca ve Ye ni pa zar san ca ğın dan as ker le ri ni çek mek zo run da kal dı. 1912 son ba ha rın da bir haf ta lı ğı na Pljevl je’de bu lu nan Ma ude M. Hol bach şe hir le il gi li gü zel bir ta rif ya par ve Avus tur ya lı as kerle rin çe ki li şi ni gö rür.

1912 son ba ha rın da I. Bal kan sa vaş la rı sı ra sın da Taş lı ca, Ka ra dağ or du su nun işga li ne uğ ra dı ve o za man dan be ri bu küçük dağ lık ül ke nin en bü yük mer kez le rinden bi ri ola rak kal dı. An cak es ki Os man lı top rak la rın da nü fu sun dinî ya pı sın da cid di bir de ği şik lik ol ma dı. 19361940 yıl la rında ye ni yö ne tim beş ta rihî ca mi yi yık tır dı. Yı kım dan son ra sa de ce Ha cı Ha san Camii’ nin in ce ve uzun mi na re si ayak ta kaldı. II. Dün ya Sa va şı es na sın da Ka ra dağ’ın bü yük bö lü mü İtal yan iş ga li al tın day ken Taş lı ca’nın et ra fın da ki on al tı kö yün ca mi si Sırp çe te le ri (çetnikler) ta ra fın dan tah rip edil di. Bu çe te ler ay nı za man da 1943’te Ro sul ja kö yü nün ca mi si ni yı kıp 600 müslü ma nın evi ni yak tı, çok sa yı da ka dın ve ço cuk kat let ti.
1945’ten son ra ye ni den can lan dı rı lan Yu gos lav ya’da hey bet li Hü se yin Paşa Bolja ni— Ca mii pa zar ala nı nın mer kezî nok ta sı olan ori ji nal ko nu mu nu kay bet ti. Bu ca  mi 1818 yan gı nın dan son ra ye ni den in şa edil di, fa kat Ti to yö ne ti mi nin ilk yıl la rın da şeh ri “mo dern leş tir mek” için et ra fın da ki çar şı kal dı rı lın ca ca mi çev re si boş ola rak kal mış du rum da dır. Taş lı ca ve bir bü tün ola rak Ka ra dağ, hem Bos naHer sek’te ki 

Taşlıca’da Hüseyin Paşa Camii ile saat kulesi
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üret ti ği ni söy le miş, Yahyâ Ke mal Be yat lı, “Çık tayyi za man et açı lır her per de / Bir devr ge çir is te di ğin her yer de / Ben hicret edip za ma nı mız dan ya şa dım / İs tanbul’u fet het ti ği miz gün ler de” rubâîsiy le bu mu hay yi le ye yer ver miş tir. Ho ca Tahsin, fen nin ge liş me siy le tayyi za man ve tayyi me kâna eri şi le rek ge ze gen ler ara sı yol cu luk la rın imkânı nı di le ge ti rir ken pozi ti vist bil gi nin son sı nı rı nı bu kav ram lar la iliş ki len dir miş tir. Gü nü müz de bi lim kur gu ede bi ya tı nın ve fi zik sel ger çek li ğe iliş kin mo del ara yış la rı nın tay kav ra mı na ör nek olan men kı be le re dö nük il gi yi can lı tut tuğu gö rül mek te dir.
BİBLİYOGRAFYA:Serrâc,el-Lüma‘:İslâmTasavvufu(trc. Ha-

sanKâmilYılmaz), İs tan bul 2013, s. 379; Ke lâbâ zî,Taarruf(Uludağ), s. 79; Ebû Tâlib elMekkî, 
Æ†tü’l-šulûb(nşr.BâsilUyûnes-Sûd), Bey rut, 
ts., I, 116, 446; Sü lemî,ªabašåt,s. 466; Ku şeyrî,Risâle(Uludağ), s. 114, 123, 291, 437, 450; Hüc vî rî,Keşfü’l-mahcûb(Uludağ), s. 332; Bak lî, 
Meşrebü’l-ervâ¼(nşr.NazifM.Hoca), İs tan bul 
1974, s. 288; Mecmû£atüresâßiliİbn£Arabî,Bey-

rut 1421/2000, III, 332; Ab dür rezzâk elKâ şâ nî, 
TasavvufSözlüğü(trc.EkremDemirli), İs tan bul 
2004, s. 323-324; Ab dül ke rîm elCîlî,el-İsfâr£an
Risâleti’l-envâr(nşr.Âsımİbrâhimel-Keyyâlî), 
Bey rut 1425/2004, s. 92; Ab dül ha lîm b. Mu hammed erRûmî,Riyâ²ü’s-sâdât fî i¦bâti’l-kerâ-
mâtli’l-evliyâß¼âle’l-¼ayâtveba£de’l-memât
(Cem£u’l-mašålfîi¦bâtikerâmâti’l-evliyâßfi’l-
¼ayâtveba£de’l-intišåliçinde,nşr.AhmedFe-
rîdel-Mezîdî), Ka hi re 2006, s. 185; Muhyiddin
Çelebi’ninHızırnâmeAdlıMesnevîsi(haz.Elif
Erturan,yükseklisanstezi,2009), Yıl dız Tek nik 
Üni ver si te si Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü, s. 111; İbn Acî be,Îšå¾ü’l-himemfîşer¼i’l-¥ikem,Bey-

rut 2004, s. 190; Sey yid Mus ta fa Râ sim Efendi, 
Tasavvuf Sözlüğü: Istılâhât-ı İnsân-ı Kâmil
(haz.İhsanKara), İs tan bul 2008, s. 754; Nâ mık Ke mal,OsmanlıTârihi,İs tan bul 1326, I, 11; H. Bay man,TheSecretofIslam:LoveandLawin
theReligionandEthics,Ber ke ley 2003, s. 300-
304; Yu suf Yıl dı rım,OsmanŞemsEfendi,Hayatı,
EserleriveDîvânı(doktoratezi,2013), MÜ Sos yal 
Bi lim ler Ens ti tü sü, s. 235.

ÿM. Ne dim Tan

– —TAYLA, Hüsrev
(1925-2014)

Eskieserrestorasyonuuzmaný,
yüksekmimar.
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Bur sa’da doğ du. Bur sa Er kek Lisesi’nden me zun ol duk tan son ra gir di ği Sa nâyii Nefîse Mek te bi Yük sek Mi marlık Bölü mü’nü 1948’de bi tir di. Ar dın dan Bur sa Maa rif Mü dür lü ğü’nde kon tro lör mi mar ola rak ça lış ma ya baş la dı. 1950 yılı na ka dar Al bert Gab ri el’in Une ca pita le tur que: 
Bro us se-Bur sa ad lı iki cilt lik ki ta bı nın rölö ve le ri ni ha zır la dı (altıselâtincamiive

dün ya ya dö nük bir ta hak küm ar zu sundan de ğil iç dün ya ya özel bir te za hür den kay nak lan dı ğı ifa de edil mek te, dü rü len ya da ka te di len za man ve me kâ nın gerçek te kal bin hal le ri ve ma kam la rı ol du ğu be lir til mek te dir.Tay yın ma hi ye ti in sa nın var lık ta ki ko numu açı sın dan da de ğer len di ril miş tir. Bu na gö re in san la âlem ara sın da bir ic maltaf sil iliş ki si var dır. Âdem âle min ic ma li, âlem Âdem’in taf si li dir. Do la yı sıy la be den ce eş  ya ta ra fın dan ku şa tıl mış gö rü nen in san ru hen eş ya yı ku şat mak ta ve eş ya üze rinde ta sar ruf et mek te dir. Velâyet mer te besin de bu ic maltaf sil iliş ki si fi ilî bir du rum ol ma ni te li ği ka za nır. Tayyi me kân gi bi ke ra met ler bu fi ilî du ru mun insânı kâmilde ki te za hür bi çim le ri ne ör nek tir. Ko nu ya da ir bir baş ka yo ru ma gö re za man ve mekâ nın hü küm le rin den kur tu la rak ta sarruf ta bu lun ma yet ki si her in sa nın ve him va sı ta sıy la güç ye ti re bil di ği bir du rum ken ârif te bu ta sar ruf ha ki kat ola rak or taya çı kar. Çün kü var lı ğın baş lan gı cın dan ni ha ye ti ne ka dar bü tün cev her ve arazlar âri fin ha ki ka ti ne ârız dır. Olup bi ten her şey bir an için de ger çek le şir. Sû fî ler tara fın dan “ânı dâim” ve “in diy yet” gi bi kav ram lar la ifa de edi len bu mer te be nin yegâne maz ha rı “sâhi bü’zzamân” di ye isim len di ri lir. On la ra gö re cem‘ ve vücûd mer te be si ne ula şa rak ha ki kat le ri mü şahe de et mek me se le yi fii len id rak et me nin ye gâ ne yo lu dur. Ni te kim er ken dö nem lerden iti ba ren Âsaf b. Be rahyâ’nın hali sû fîler ta ra fın dan ay nü’lcem‘ ve cem‘u’lcem‘ gi bi kav ram lar la iliş ki len di ril miş, sa hip oldu ğu bil gi nin ise gay bın ha ki ka ti ol du ğu söy len miş tir. Çün kü sû fî lere gö re bu tür te za hür ler ebül vakt olup vak tin ve ha lin hük mün den kur tu lan kim se le re has tır. Kav ram bu içe ri ğiy le edebî ör nek ler de de yer al mış, me selâ Os man Şems Efen di, “Bi sâtı hâkdânı bast eder ler lâme kân üz re / Ki ol maz hânikåhı dehr de sâhibhi mem nâbûd” bey tiy le sû fî lerin za man ve me kân an la yış la rı nı ifade et miş tir. Muh yid din Çe le bi’nin, “Velîler züm re si ne er me yin ce / Hem efrâd ile sey ran kıl mayın ca / Havâriyyûn ile tay etme yin ce / Kaçan ola sın ol Hızr’a musâhib” kı ta sı ise bir ke ra met tü rü ola rak tay yın ve lâ ye tin te zahür bi çim le ri ve ricâlü’lgayb mef hu muy la iliş ki len di ril me si ne gü zel bir ör nek tir.Mo dern dö nem de, ta rih ve za man algı sı na bağ lı ola rak in san zih ni nin çağ lar üs tü bil gi ya da yo rum üret me ye te ne ği bu kav ram la ifa de edil miş, me selâ Nâmık Ke mal in sa nın akıl yo luy la tayyi za man ve tayyi me kân eder ce si ne ta rihî bil gi yi 

met ba kı mın dan yü ce lik alâme ti sayıl ma sı ne ti ce sin de bu ke ra met ler halk mu hayyi le si ne gir miş; Ebü’lHa san elHa rakånî, Ebû Saîdi Ebü’lHayr, Ab dülkådiri Geylânî, Ah med erRifâî, Ahî Ev ran, Hacı Bektâşı Velî, So mun cu Ba ba, Üftâde, Şâ bânı Velî, Nûred din Cerrâhî gi bi pek çok ta ri kat bü yü ğü bu na da ir men kı be le riy le anıl mıştır. An cak sû fî ler ara sın da ya yı lan, ke rame tin ken di ba şı na bir de ğer ta şı ma dı ğı, is ti ka met ve zik rin on dan üs tün ol du ğu fik ri tayyi me kân ve tayyı za man ri va yetle ri nin yo rum lan ma sın da fark lı ba kış la ra yol aç mış, Al lah’a ya kın lık so nu cu gerçek le şen ke ra met ler de ke ra me tin kendi sin den çok, ya kın lı ğa te vec cüh et me nin esas ol du ğu be lir til miş tir. Me selâ bir an da Mek ke’ye var ma yı hikâye eden men kı bele rin ak ta rıl ma sı çok yay gın ken Bâyezîdi Bistâmî’nin böy le bir ör nek kar şı sın da is tika me ti öne çı kar ma sı, ay rı ca onun Al lah’a sı ğın dı ğı ke ra met ler ara sın da tay yın da sa yıl ma sı me se le nin tem kin le ele alın ması nın bir gös ter ge si dir. Bu gö rüş, tay ya iliş kin ri va yet le ri halk mu hay yi le sin de ki ha liy le bir ke ra met tü rü ve hâri kulâde olay lar di zi si ol mak tan çı kar mış, ko nu yu kevnî ke ra metilmî ke ra met ayı rı mı na ben zer bir de re ce len dir mey le sey rü sülûk çer çe ve sin de mâna lan dı rı la bi lir bir ko nu ha li ne ge tir miş tir.Bu ko nu yu sey rü sülûk bağ la mın da ele alan sû fî ler tay kav ra mı na fark lı yo rum lar ge tir miş ler dir. Ni te kim Ebû Tâlib elMekkî sâli kin vah de te ulaş ma mer ha le le rin de ki dö nü şü mü nü tay ke li me siy le ifa de eder. Al lah’a ya kın lık İbn Hafîf Şîrâzî ta ra fın dan tay yü’lmesâfât ola rak ni te len miş tir (Sü-
lemî,s.466). Baklî’ye gö re tayyi arz ha li fe de re ce sin de olan la rın ma kam la rı ara sında dır. Muh yid din İb nü’lArabî ise tayyi me kâ nın te vek kül ma ka mın da iken açı ğa çı kan ke ra met ler den bi ri ol du ğu nu söy ler 
(Abdülkerîmel-Cîlî,s.92). Ay rı ca gö rünür dün ya da tay yın ger çek leş me si ku lun ken di be de ni ni iba det ler ve mü ca he deler yo luy la aş ma sı nın bir ne ti ce si dir. Bu mâna da İbn Atâul lah elİs ken derî “tayyi hakîkî” kav ra mı nı or ta ya koy muş (İbn
Acîbe,s.190), ben zer şe kil de Ebü’lAbbas elMürsî tayyi as gar ve tayyi ek ber ayı rı mı ya pa rak “nef sin sı fat la rı nı aş ma” an la mı na ge len tayyi ek be rin esas, bir ke ra met tü rü ola rak tayyi as ga rın ise ârızî sa yıl dı ğı nı be lirt miş tir (Abdülhalîm
b.Muhammeder-Rûmî,s.185). Zühd yoluy la yakîne er me ye tayyi dünyâ, gay bet ve tah kik ha li ne tayyi nüfûs, nef sin kade me ka de me ru ha il ti ha kı na tayyi si cil de nil miş tir. Bu an la tım lar da tay yın, dış 


