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(ö. 747/1346)

fýkýh usulüne dair
Tenkýhu’l-usûl adlý eseri üzerine

yazdýðý þerh
(bk. TENKœHU’l-USÛL).
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Kahtânîler’e mensup
bir Arap kabilesi.
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Adýný Tay b. Üded b. Zeyd’den alýr; Kah-
tânîler’in Kehlân koluna mensuptur. Tay
kabilesinin ana yurdu Güney Arabistan’da
Yemen ile Tihâme arasýndaki bölgedir. Tay-
lýlar, Me’rib Seddi’nin yýkýlmasýndan sonra
Ezd ve Kinde gibi kabilelerle birlikte III.
yüzyýlda Yemen’den Kuzey Arabistan’a göç
edip özellikle Þemmer platosu ile Nüfûd
çölü arasýndaki bölgeye ulaþmýþlar, bura-
da Adnânîler’den Benî Esed’i maðlûp ede-
rek onlarýn topraklarýnýn bir kýsmýna yer-
leþmiþlerdir. Bundan dolayý bölgedeki Ecâ
ve Selmâ sýra daðlarýna Cebelitay adý da ve-
rilir. Tay kabilesi Gavs ve Cedîle olmak üze-
re iki kola ayrýlýr. 610 yýlýnda kabilenin bu
iki kolu arasýnda Arap tarihinde Fesâd sa-
vaþý diye bilinen çarpýþmalar meydana gel-
di. Maðlûp olan Cedîle kolu topraklarýný ter-
kedip Suriye’ye gitti ve burada yine Kahtâ-
nîler’den Kelb kabilesine sýðýndý. Onlarýn
yardýmýyla Halep ve Kýnnesrîn gibi þehir-
lere yerleþme imkâný buldu. Ardýndan Gavs
kolu Irak sýnýrýný, Cedîle kolu Suriye çölünü
kendine yurt edindi. Putperest olan ve Ecâ
daðýna yerleþtirdiði Fels (Füls, Fils) adlý pu-
ta ve diðer bazý putlara tapan Tay kabile-
sinin büyük bir kýsmý Hýristiyanlýðý benim-
sedi. Daha sonraki yýllarda büyük kýsmý
müslüman olan kabilenin Sa‘lebe kolunun
Haçlý seferlerine kadar hýristiyan olarak
kaldýðý, Suriye’de müslümanlara karþý Haç-
lýlar’a yardým ettiði belirtilir. Taylýlar arasýn-
da Yahudiliði seçen az sayýda kiþi vardýr.

Ýslâm’dan önce meydana gelen olaylar-
da önemli rol oynayan Tay kabilesi þöhreti
sebebiyle Suriye kaynaklarýnda mutlak an-
lamda Arap karþýlýðýnda kullanýlýr. Kabile-
nin büyük kýsmý Irak sýnýrýnda kaldýðý için
Lahmîler ve Ýran ile gerçekleþtirilen iliþki-
ler daha önemlidir. Lahmîler’in son kralý
Nu‘mân b. Münzir’in Tay kabilesine men-
sup iki kadýnla evlenerek onlarla akraba-
lýk kurmasýna raðmen Taylýlar, kabile men-
faatleri gereði kendileri gibi Arap olan Lah-

mîler’in yerine onlarýn siyasî hâmisi konu-
mundaki Sâsânîler ile birlikte hareket et-
tiler. Bu kabileden Ýyâs b. Kabîsa, 602-611
yýllarý arasýnda Lahmîler’in baþþehri Hîre’-
de Sâsânîler adýna bölge valiliði yaptý. Ta-
rihte Ýran-Arap rekabetinin önemli olayla-
rýndan kabul edilen Zûkar savaþýnda Tay-
lýlar’ýn da içinde yer aldýðý, vali Ýyâs b. Ka-
bîsa kumandasýndaki Ýran ordusu Benî Be-
kir kabilesine yenildi. Bu yenilgiye raðmen
Tay kabilesinin büyük çoðunluðunun Arap
yarýmadasýnýn Irak sýnýrýnda yaþamayý sür-
dürdüðü bilinmektedir.

Resûl-i Ekrem, Hz. Ali’yi 9. yýlýn Rebîülâ-
hir ayýnda (Temmuz-Aðustos 630) bir se-
riyye ile Tay kabilesinin yurduna gönderip
Fels putunu tahrip ettirdi. Bu sýrada müs-
lümanlara karþý çýkan bazý kabile mensup-
larý esir alýnýp Medine’ye getirildi. Esirler
arasýnda cömertliðiyle meþhur Hâtim et-
Tâî’nin kýzý Seffâne de bulunuyordu. Hz.
Peygamber durumu öðrenince Hâtim’i
överek kýzýný serbest býraktý. 9 (630-31)
yýlýnda Zeydü’l-Hayl baþkanlýðýnda Medi-
ne’ye gelen heyet Resûlullah’ýn huzurun-
da müslüman oldu. Resûl-i Ekrem onlara
kýymetli hediyelerle birlikte yaþadýklarý böl-
geden bazý arazi ve meralarý tahsis etti ve
heyetin reisi Zeydü’l-Hayl’in adýný Zeydü’l-
Hayr þeklinde deðiþtirdi. Diðer taraftan
Hz. Ali’nin üzerlerine geldiðini haber alýp
Suriye topraklarýna kaçan ve Hýristiyanlýðý
benimseyen Hâtim’in oðlu Adî Medine’ye
giderek Ýslâm’ý kabul etti. Ardýndan Re-
sûl-i Ekrem, Adî’yi Tay ve komþularý olan
Esed kabilesinin zekâtlarýný toplamakla gö-
revlendirdi.

Daha sonra Tay kabilesinin büyük bir
kýsmý, komþularý ve müttefikleri Esedliler
ve Gatafânlýlar’la birlikte irtidad ederek
peygamberlik iddiasýnda bulunan Tuleyha
b. Huveylid’e katýldý. Bunun üzerine Hz.
Ebû Bekir, Hâlid b. Velîd kumandasýndaki
orduyu onlarýn üzerine göndermeden ön-
ce Hâtim et-Tâî’nin oðlu Adî’den kabilesi-
ni Tuleyha’dan uzaklaþtýrmak için gayret
göstermesini istedi. Onun gayretleriyle
Taylýlar’ýn pek çoðu Tuleyha’yý terkettiði
gibi Medine’den gelen Hâlid’in ordusuna
katýlýp ridde savaþlarýnda önemli hizmet-
lerde bulundu. Taylýlar ayrýca, Hz. Ebû Be-
kir döneminde Adî b. Hâtim kumandasýn-
da Irak fetihlerine katýldýlar ve ilk fetihle-
rin baþarýyla tamamlanmasýnýn ardýndan
Bizans topraklarýna yönelen Hâlid b. Ve-
lîd’e yardýmcý oldular. Hz. Ömer devrinde
Kûfe’ye yerleþen Taylýlar daha sonra Hora-
san’a göç ettiler. Bazý Taylýlar Humus civa-
rýna iskân edildi. Fetihlerden sonra da Tay-
lýlar’ýn göçleri devam etti. Kabileye men-

di bilgisi dýþýnda gerçekleþmediðini söyle-
miþtir. Bu özelliklerini benimseyerek ken-
disine on iki yýl süreyle itaat eden bir men-
subunun ilk ruhunun bir ceset gibi kesif
hale geleceðini ve yeni bir ruhla kâmil in-
sana dönüþeceðini belirterek þahsýnýn bü-
tün insanlýk için bu kâmil insan ruhunun
kaynaðý olduðunu ileri sürmüþtür. Ayrýca
her devirde kendisi gibi bir kiþinin bulu-
nacaðýný, aksi takdirde dünyanýn düzeni-
nin bozulacaðýný, ona uymayanlarýn kurtu-
luþa eremeyeceðini, müslümanlarýn son
nefeslerinde bile olsa kendisine uyacakla-
rýný iddia etmiþtir.

Tâvûsiyye’nin âdâb ve erkâný Ehl-i Hak
fýrkasýna yakýn bazý özellikler taþýr. Tarika-
ta girme ve biat etme esnasýnda izlene-
cek usul ve merasimde sâlik itaat etmeyi,
insan severliði, gizli zikri ve on iki yýl hiz-
meti taahhüt ederek kaynayan bir tence-
re ile birlikte þeyhe bir ceviz, bir yüzük, bir
sikke, bir kumaþ parçasý ve özel bir þeker-
leme sunar. Baþýnýn üstünde taþýdýðý kay-
nayan tencerenin içinde þeyhe verilmek
üzere piþirilmiþ eti takdim eder. Müridle-
rin kýlamadýklarý namazlarý için haftada
bir defa þeyhe götürülen, içinde et yemeði
bulunan kaynar tencere onlarýn hediyeleri-
nin makbul olup günahlarýnýn affedilmesi
için bir vesile teþkil eder. Þeyh gelen mü-
ride hediyesinin kabul edildiðini bildirince
kýlýnmayan namazlarýn Allah katýnda ba-
ðýþlandýðýna inanýlýr. Bu âdet tarikat men-
suplarý arasýnda “niyaz” diye adlandýrýlýr.
Güçlü bir teþkilâta kavuþturulan Tâvûsiy-
ye’nin günümüzde Meþhed yakýnlarýndaki
Gunâbâd’ýn Bîdûht bölgesinde genel mer-
kez olarak, ayrýca cemaatin çeþitli iþleri
için kullanýlan çok sayýda yapýsý bulun-
maktadýr. Ýran’da halk tabakasýndan ziya-
de ileri gelenlere ve yönetici sýnýfýna hitap
eden Ni‘metullahiyye tarikatý mensupla-
rýnýn 350.000 civarýnda olduðu ve bu sa-
yýnýn % 50’ye yakýn kýsmýnýn Tâvûsiyye /
Gunâbâdiyye’ye mensup bulunduðu tah-
min edilmektedir (ayrýca bk. NÝ‘METUL-
LAH-ý VELÎ).
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vûd b. Nasr’dýr. Hz. Ömer bu kabileden
Hâbis b. Sa‘d’ý Humus kadýlýðýna tayin et-
meye karar verdiyse de anlattýðý rüyasýný
dinledikten sonra bundan vazgeçti. Ab-
dullah b. Mâlik et-Tâî, Muhtâr es-Sekafî
tarafýndan Kûfe kadýlýðýna getirildi. Kabî-
sa b. Mühelleb ve Urve b. Mudar b. Evs
gibi muhaddisler, Endülüslü meþhur âlim-
lerden, gramer, sözlük ve kýraat âlimi Ýbn
Mâlik ve Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî gibi bazý
mutasavvýflar da bu kabileye mensuptur.
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Ebû Dâvûd Süleymân b. Dâvûd
b. el-Cârûd et-Tayâlisî

(ö. 204/819)

Müsned sahibi,
Basralý hadis hâfýzý.
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133 (750-51) yýlýnda doðdu. Ýran asýllý ol-
masý dolayýsýyla Fârisî, Zübeyr b. Avvâm
ailesinin mevlâsý olduðu için Zübeyrî, Bas-
ra’da oturduðundan Basrî nisbeleriyle de
anýlýr. Onun “taylasan” denen þala nisbet
edilerek neden Tayâlisî diye anýldýðý ise bi-
linmemektedir. Annesi Benî Nasr b. Mu-
âviye’ye ait Ýranlý bir câriyedir. Abdullah b.
Avn ve Hiþâm ed-Destüvâî gibi hocalardan

hadis öðrendi. 157’de (774) gittiði Bað-
dat’ta Þu‘be b. Haccâc’dan ve Abdurrah-
man b. Abdullah el-Mes‘ûdî’den hadis din-
ledi. Kûfe’de Verka b. Ömer el-Yeþkürî,
Süfyân es-Sevrî, Ýsrâîl b. Yûnus es-Sebîî,
Medine’de Füleyh b. Süleyman el-Huzâî gi-
bi âlimlerden hadis rivayet etti. Tayâlisî,
Basra’da kendisinden yedi bin hadis din-
lediði Þu‘be b. Haccâc’ýn önde gelen öð-
rencilerindendir. Þu‘be’nin derslerinden
sonra o derste okunan hadislerin Tayâlisî
tarafýndan öðrencilere ezberden imlâ et-
tirilmesi (Hatîb, IX, 25) hâfýzasýnýn gücü
kadar onun Þu‘be’nin müzakerecisi konu-
muna yükseldiðini de göstermektedir (Ýbn
Ebû Hâtim, IV, 112). Vefat ettiðinde in-
sanlar iyi bir müzakereciyi kaybettikleri
için üzüldüklerine göre (Hatîb, IX, 27; Ze-
hebî, A£lâmü’n-nübelâß, IX, 383) Tayâlisî’-
nin müzakereci yönü hep takdir edilmiþ
olmalýdýr. Bin hocadan hadis yazdýðýný söy-
leyen Tayâlisî tâbiînden Eymen b. Nâbil’-
den baþka Ýbn Ebû Zi’b, Hammâd b. Se-
leme, Hemmâm b. Yahyâ, Ebân b. Yezîd,
Hammâd b. Zeyd, Kurre b. Hâlid, Cerîr b.
Hâzim, Ýbrâhim b. Sa‘d, Zâide b. Kudâme
ve Ebû Avâne el-Vâsýtî gibi muhaddisler-
den hadis rivayet etti. Öðrencileri arasýn-
da ayný zamanda hocasý olan Cerîr b. Ab-
dülhamîd ile Ahmed b. Hanbel, Ebû Bekir
Ýbn Ebû Þeybe, Fellâs, Ýbn Sa‘d, Halîfe b.
Hayyât, Abd b. Humeyd, Yûnus b. Habîb,
Sahnûn gibi âlimler vardýr. En son vefat
eden öðrencisi (ö. 293/906) Taberânî’nin
de hocasý olan Muhammed b. Esed el-Me-
dînî’dir. Tayâlisî 204 (819) yýlýnda (bazý
kaynaklarda 203) Basra’da vefat etti, ce-
naze namazý Basra Valisi Yahyâ b. Abdul-
lah tarafýndan kýldýrýldý.

Tayâlisî “ilim daðý” olarak nitelenmiþ,
hâfýzasýna çok güvendiði için genellikle ez-
berinden rivayette bulunmuþtur. Hâfýza-
sýndan otuz veya kýrk bin hadis naklede-
bildiði kaynaklarda zikredilir. Rivayetlerin-
de yazýlý metinlere dayanmadýðýndan bin
kadar hadiste hataya düþtüðü ileri sürül-
müþtür. Bundan çok daha az sayýdaki ha-
tanýn bile bir hadisçiyi zayýf saymak için
yeterli görülmesine raðmen Tayâlisî hak-
kýnda hiç kimsenin zayýf hükmü verme-
mesine bakýlarak bu rakamýn abartýlý ve
ileri sürülen hatalarýn önemsiz olduðu ka-
bul edilmiþtir (Ýbn Adî, III, 1129; Hatîb, IX,
26; Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß, IX, 382). Ni-
tekim Ahmed b. Hanbel’e göre Tayâlisî, ya-
zýlý metinden rivayette bulunmalarý dola-
yýsýyla az hata yapan bazý râvilere nisbetle
hadisleri daha iyi muhafaza etmiþ bir mu-
haddistir (Hatîb, IX, 28). Tayâlisî ve arka-
daþý Abdurrahman b. Mehdî’nin, hâfýza-

sup çeþitli boylar özellikle Suriye, Irak, el-
Cezîre, Mýsýr ve Maðrib’e yerleþti. Emevî-
ler döneminde gerçekleþtirilen Kuzey Af-
rika ve ardýndan Endülüs fetihlerine iþti-
rak eden Suriyeli Taylýlar’ýn bir kýsmý diðer
Arap kabileleriyle beraber Endülüs’e ulaþ-
tý. Günümüzde Þemmer platosunda ve Ku-
zey Irak’ta Habur nehrinin doðu kýsýmla-
rýnda yaþayan Arap kabileleri Tay kabilesi-
ne mensup olduklarýný söylerler.

Hz. Ali ile Muâviye b. Ebû Süfyân arasýn-
da cereyan eden siyasî mücadele esna-
sýnda Suriye’deki Taylýlar Muâviye’yi, Irak’-
takiler Hz. Ali’yi desteklediler. Nitekim Irak-
lý Taylýlar’ýn reisi olan Adî b. Hâtim, Sýffîn
Savaþý’nda Hz. Ali’nin sancaktarý olarak gö-
rev yaparken onun amca oðullarý Suriye’-
deki Taylýlar’ýn reisi Hâbis b. Sa‘d liderli-
ðinde Muâviye’nin saflarýnda savaþtý. Bu-
nunla birlikte Tay kabilesinin büyük ço-
ðunluðunun genelde Hz. Ali’yi ve evlâdýný
desteklediðini söylemek mümkündür. Tay-
lýlar, Emevîler’e mesafeli durmalarý sebe-
biyle gerek Suriye gerekse Irak bölgesin-
de devlet kademelerinden uzak tutuldu-
lar. Kayslýlar’ý destekleyen bazý Emevî ha-
lifelerinin Yemen asýllý kabilelere baský uy-
gulamasý onlarýn devlete muhalefetini da-
ha da güçlendirdi. Bundan dolayý Taylý-
lar’ýn Abbâsî ihtilâline katýlmasý kolay ol-
du. Bu kabilenin reislerinden Kahtabe b.
Þebîb, Horasan’da Abbâsî davetini gerçek-
leþtiren en önemli propagandacýlardan bi-
ridir. Taylýlar, Abbâsîler’in baþlangýcýnda sý-
nýr bölgelerinin korunmasýnda ve içeride-
ki isyanlarýn bastýrýlmasýnda yardýmcý ol-
dular. Kabilenin alt kollarýndan olup Filis-
tin, Belka ve Kuzey Arabistan’da yaþayan
Cerrâhîler özellikle IV-V. (X-XI.) yüzyýllarda
bölgede önemli rol oynadýlar (bk. CERRÂ-
HÎLER).

Tay kabilesi tarih boyunca siyasî hayat-
ta olduðu gibi fikir alanýnda da kalýcý izler
býraktý. Gerek Câhiliye döneminde gerek-
se Ýslâm’ýn doðuþundan sonra bu kabile-
den pek çok devlet adamý, þair ve âlim ye-
tiþti. Tâî nisbesiyle anýlan kabile mensup-
larýnýn Câhiliye devrindeki en önemli tem-
silcileri arasýnda þair Hâtim et-Tâî, Âmir
b. Cüveyn, Hanzale et-Tâî, Evs b. Hârise
ve Antere b. Ahres sayýlabilir. Ýslâmî dö-
nemde ise Hâricî þairi ve divan sahibi Tý-
rýmmâh el-Ekber b. Adî, Týrýmmâh el-As-
gar b. Hakîm, Ebû Zübeyd Harmele b.
Münzir, Ebû Temmâm, Buhtürî, Urve et-
Tâî ve Abdullah b. Halîfe gibi þairleri zik-
retmek mümkündür. Kabilenin önemli si-
yaset adamý ve komutanlarý Ýyâs b. Kabî-
sa, Adî b. Hâtim, Zeydü’l-Hayl (Hayr), Kah-
tabe b. Þebîb, Harb b. Muhammed ve Dâ-


