TAY (Benî Tay)

di bilgisi dýþýnda gerçekleþmediðini söylemiþtir. Bu özelliklerini benimseyerek kendisine on iki yýl süreyle itaat eden bir mensubunun ilk ruhunun bir ceset gibi kesif
hale geleceðini ve yeni bir ruhla kâmil insana dönüþeceðini belirterek þahsýnýn bütün insanlýk için bu kâmil insan ruhunun
kaynaðý olduðunu ileri sürmüþtür. Ayrýca
her devirde kendisi gibi bir kiþinin bulunacaðýný, aksi takdirde dünyanýn düzeninin bozulacaðýný, ona uymayanlarýn kurtuluþa eremeyeceðini, müslümanlarýn son
nefeslerinde bile olsa kendisine uyacaklarýný iddia etmiþtir.
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Tâvûsiyye’nin âdâb ve erkâný Ehl-i Hak
fýrkasýna yakýn bazý özellikler taþýr. Tarikata girme ve biat etme esnasýnda izlenecek usul ve merasimde sâlik itaat etmeyi,
insan severliði, gizli zikri ve on iki yýl hizmeti taahhüt ederek kaynayan bir tencere ile birlikte þeyhe bir ceviz, bir yüzük, bir
sikke, bir kumaþ parçasý ve özel bir þekerleme sunar. Baþýnýn üstünde taþýdýðý kaynayan tencerenin içinde þeyhe verilmek
üzere piþirilmiþ eti takdim eder. Müridlerin kýlamadýklarý namazlarý için haftada
bir defa þeyhe götürülen, içinde et yemeði
bulunan kaynar tencere onlarýn hediyelerinin makbul olup günahlarýnýn affedilmesi
için bir vesile teþkil eder. Þeyh gelen müride hediyesinin kabul edildiðini bildirince
kýlýnmayan namazlarýn Allah katýnda baðýþlandýðýna inanýlýr. Bu âdet tarikat mensuplarý arasýnda “niyaz” diye adlandýrýlýr.
Güçlü bir teþkilâta kavuþturulan Tâvûsiyye’nin günümüzde Meþhed yakýnlarýndaki
Gunâbâd’ýn Bîdûht bölgesinde genel merkez olarak, ayrýca cemaatin çeþitli iþleri
için kullanýlan çok sayýda yapýsý bulunmaktadýr. Ýran’da halk tabakasýndan ziyade ileri gelenlere ve yönetici sýnýfýna hitap
eden Ni‘metullahiyye tarikatý mensuplarýnýn 350.000 civarýnda olduðu ve bu sayýnýn % 50’ye yakýn kýsmýnýn Tâvûsiyye /
Gunâbâdiyye’ye mensup bulunduðu tahmin edilmektedir (ayrýca bk. NÝ‘METULLAH-ý VELÎ).
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Kahtânîler’e mensup
bir Arap kabilesi.
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Adýný Tay b. Üded b. Zeyd’den alýr; Kahtânîler’in Kehlân koluna mensuptur. Tay
kabilesinin ana yurdu Güney Arabistan’da
Yemen ile Tihâme arasýndaki bölgedir. Taylýlar, 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, burada Adnânîler’den Benî Esed’i maðlûp ederek onlarýn topraklarýnýn bir kýsmýna yerleþmiþlerdir. Bundan dolayý bölgedeki Ecâ
ve Selmâ sýra daðlarýna Cebelitay adý da verilir. Tay kabilesi Gavs ve Cedîle olmak üzere iki kola ayrýlýr. 610 yýlýnda kabilenin bu
iki kolu arasýnda Arap tarihinde Fesâd savaþý diye bilinen çarpýþmalar meydana geldi. Maðlûp olan Cedîle kolu topraklarýný terkedip Suriye’ye gitti ve burada yine Kahtânîler’den Kelb kabilesine sýðýndý. Onlarýn
yardýmýyla Halep ve Kýnnesrîn gibi þehirlere 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 puta ve diðer bazý putlara tapan Tay kabilesinin büyük bir kýsmý Hýristiyanlýðý benimsedi. Daha sonraki yýllarda büyük kýsmý
müslüman olan kabilenin Sa‘lebe kolunun
Haçlý seferlerine kadar hýristiyan olarak
kaldýðý, Suriye’de müslümanlara karþý Haçlýlar’a yardým ettiði belirtilir. Taylýlar arasýnda Yahudiliði seçen az sayýda kiþi vardýr.
Ýslâm’dan önce meydana gelen olaylarda önemli rol oynayan Tay kabilesi þöhreti
sebebiyle Suriye kaynaklarýnda mutlak anlamda Arap karþýlýðýnda kullanýlýr. Kabilenin büyük kýsmý Irak sýnýrýnda kaldýðý için
Lahmîler ve Ýran ile gerçekleþtirilen iliþkiler daha önemlidir. Lahmîler’in son kralý
Nu‘mân b. Münzir’in Tay kabilesine mensup iki kadýnla evlenerek onlarla akrabalýk kurmasýna raðmen Taylýlar, kabile menfaatleri gereði kendileri gibi Arap olan Lah-

mîler’in yerine onlarýn siyasî hâmisi konumundaki Sâsânîler ile birlikte hareket ettiler. Bu kabileden Ýyâs b. Kabîsa, 602-611
yýllarý arasýnda Lahmîler’in baþþehri Hîre’de Sâsânîler adýna bölge valiliði yaptý. Tarihte Ýran-Arap rekabetinin önemli olaylarýndan kabul edilen Zûkar savaþýnda Taylýlar’ýn da içinde yer aldýðý, vali Ýyâs b. Kabîsa kumandasýndaki Ýran ordusu Benî Bekir kabilesine yenildi. Bu yenilgiye raðmen
Tay kabilesinin büyük çoðunluðunun Arap
yarýmadasýnýn Irak sýnýrýnda yaþamayý sürdürdüðü bilinmektedir.
Resûl-i Ekrem, Hz. Ali’yi 9. yýlýn Rebîülâhir ayýnda (Temmuz-Aðustos 630) bir seriyye ile Tay kabilesinin yurduna gönderip
Fels putunu tahrip ettirdi. Bu sýrada müslümanlara karþý çýkan bazý kabile mensuplarý esir alýnýp Medine’ye getirildi. Esirler
arasýnda cömertliðiyle meþhur Hâtim etTâî’nin kýzý Seffâne de bulunuyordu. Hz.
Peygamber durumu öðrenince Hâtim’i
överek kýzýný serbest býraktý. 9 (630-31)
yýlýnda Zeydü’l-Hayl baþkanlýðýnda Medine’ye gelen heyet Resûlullah’ýn huzurunda müslüman oldu. Resûl-i Ekrem onlara
kýymetli hediyelerle birlikte yaþadýklarý bölgeden bazý arazi ve meralarý tahsis etti ve
heyetin reisi Zeydü’l-Hayl’in adýný Zeydü’lHayr 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 Resûl-i Ekrem, Adî’yi Tay ve komþularý olan
Esed kabilesinin zekâtlarýný toplamakla görevlendirdi.
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 önce Hâtim et-Tâî’nin oðlu Adî’den kabilesini 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 hizmetlerde bulundu. Taylýlar ayrýca, Hz. Ebû Bekir döneminde Adî b. Hâtim kumandasýnda Irak fetihlerine katýldýlar ve ilk fetihlerin baþarýyla tamamlanmasýnýn ardýndan
Bizans topraklarýna yönelen Hâlid b. Velîd’e yardýmcý oldular. Hz. Ömer devrinde
Kûfe’ye yerleþen Taylýlar daha sonra Horasan’a göç ettiler. Bazý Taylýlar Humus civarýna iskân edildi. Fetihlerden sonra da Taylýlar’ýn göçleri devam etti. Kabileye men187
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sup çeþitli boylar özellikle Suriye, Irak, elCezîre, Mýsýr ve Maðrib’e yerleþti. Emevîler döneminde gerçekleþtirilen Kuzey Afrika ve ardýndan Endülüs fetihlerine iþtirak eden Suriyeli Taylýlar’ýn bir kýsmý diðer
Arap kabileleriyle beraber Endülüs’e ulaþtý. Günümüzde Þemmer platosunda ve Kuzey Irak’ta Habur nehrinin doðu kýsýmlarýnda yaþayan Arap kabileleri Tay kabilesine mensup olduklarýný söylerler.
Hz. Ali ile Muâviye b. Ebû Süfyân arasýnda cereyan eden siyasî mücadele esnasýnda Suriye’deki Taylýlar Muâviye’yi, Irak’takiler Hz. Ali’yi desteklediler. Nitekim Iraklý Taylýlar’ýn reisi olan Adî b. Hâtim, Sýffîn
Savaþý’nda Hz. Ali’nin sancaktarý olarak görev yaparken onun amca oðullarý Suriye’deki Taylýlar’ýn reisi Hâbis b. Sa‘d liderliðinde Muâviye’nin saflarýnda savaþtý. Bununla birlikte Tay kabilesinin büyük çoðunluðunun genelde Hz. Ali’yi ve evlâdýný
desteklediðini söylemek mümkündür. Taylýlar, Emevîler’e mesafeli durmalarý sebebiyle gerek Suriye gerekse Irak bölgesinde devlet kademelerinden uzak tutuldular. Kayslýlar’ý destekleyen bazý Emevî halifelerinin Yemen asýllý kabilelere baský uygulamasý onlarýn devlete muhalefetini daha da güçlendirdi. Bundan dolayý Taylýlar’ýn Abbâsî ihtilâline katýlmasý kolay oldu. Bu kabilenin reislerinden Kahtabe b.
Þebîb, Horasan’da Abbâsî davetini gerçekleþtiren en önemli propagandacýlardan biridir. Taylýlar, Abbâsîler’in baþlangýcýnda sýnýr bölgelerinin korunmasýnda ve içerideki isyanlarýn bastýrýlmasýnda yardýmcý oldular. Kabilenin alt kollarýndan olup Filistin, Belka ve Kuzey Arabistan’da yaþayan
Cerrâhîler özellikle IV-V. (X-XI.) yüzyýllarda
bölgede önemli rol oynadýlar (bk. CERRÂHÎLER).
Tay kabilesi tarih boyunca siyasî hayatta olduðu gibi fikir alanýnda da kalýcý izler
býraktý. Gerek Câhiliye döneminde gerekse Ýslâm’ýn doðuþundan sonra bu kabileden pek çok devlet adamý, þair ve âlim yetiþti. Tâî nisbesiyle anýlan kabile mensuplarýnýn Câhiliye devrindeki en önemli temsilcileri arasýnda þair Hâtim et-Tâî, Âmir
b. Cüveyn, Hanzale et-Tâî, Evs b. Hârise
ve Antere b. Ahres sayýlabilir. Ýslâmî dönemde ise Hâricî þairi ve divan sahibi Týrýmmâh el-Ekber b. Adî, Týrýmmâh el-Asgar b. Hakîm, Ebû Zübeyd Harmele b.
Münzir, Ebû Temmâm, Buhtürî, Urve etTâî ve Abdullah b. Halîfe gibi þairleri zikretmek mümkündür. Kabilenin önemli siyaset adamý ve komutanlarý Ýyâs b. Kabîsa, Adî b. Hâtim, Zeydü’l-Hayl (Hayr), Kahtabe b. Þebîb, Harb b. Muhammed ve Dâ188

vûd b. Nasr’dýr. Hz. Ömer bu kabileden
Hâbis b. Sa‘d’ý Humus kadýlýðýna tayin etmeye karar verdiyse de anlattýðý rüyasýný
dinledikten sonra bundan vazgeçti. Abdullah b. Mâlik et-Tâî, Muhtâr es-Sekafî
tarafýndan Kûfe kadýlýðýna getirildi. Kabîsa b. Mühelleb ve Urve b. Mudar b. Evs
gibi muhaddisler, Endülüslü meþhur âlimlerden, gramer, sözlük ve kýraat âlimi Ýbn
Mâlik ve Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî gibi bazý
mutasavvýflar da bu kabileye mensuptur.
BÝBLÝYOGRAFYA :

Vâkýdî, el-Me³åzî, III, 984-989; a.mlf., Kitâbü’rRidde (nþr. Yahyâ el-Cübûrî), Beyrut 1410/1990,
s. 63-67, 72-102; Ýbn Hiþâm, es-Sîre, I, 73-76;
IV, 225-228; Ýbn Sa‘d, e¹-ªabašåt, I, 321-323;
Ýbn Kuteybe, eþ-Þi £r ve’þ-þu£arâß (de Goeje), s.
23, 26, 80, 92, 123-130, 154, 168, 235, 242,
247, 305, 338, 369, 371-374; a.mlf., £Uyûnü’laÅbâr, I, 37, 48-49, 150-151, 232-233, 242243; II, 6-8, 24, 68, 124; III, 7-8, 24; IV, 27, 44,
53, 85; ayrýca bk. tür.yer.; Ebû Hanîfe ed-Dîneverî, el-AÅbârü’¹-¹ývâl (nþr. Ömer Fârûk et-Tabbâ‘), Beyrut, ts. (Dârü’l-Erkam), s. 101-103; Müberred, el-Kâmil (nþr. M. Ebü’l-Fazl Ýbrâhim – Seyyid Þehhâte), Kahire, ts. (Dârü’l-fikri’l-Arabî), I,
24, 51, 108, 232, 233, 291, 374; III, 40; Taberî,
TârîÅ (Ebü’l-Fazl), II, 193-213; III, 253-261, 409416; V, 75-77; VII, 392, 403-409; ayrýca bk. tür.yer.;
Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî, el-E³ånî, XII, 35; XVI, 383;
XVII, 245, 363; XXI, 37; Ýbn Hazm, Cemhere, s.
84, 169, 397-405, 467, 485; Yâkut, Mu£cemü’lbüldân, I, 94-99; II, 328-331; Cevâd Ali, el-Mufa½½al, II, 600-660; III, 177-239, 293-313; Ahmed
Vasfî Zekeriyyâ, £Aþâßirü’þ-Þâm, Dýmaþk 1403/
1983, s. 636-641; Mustafa Murad Debbâð, elÆabâßilü’l-£Arabiyye ve selâßilühâ fî bilâdinâ Filis¹în, Beyrut 1986, s. 80-81; Abdülkadir Feyyâz
Harfûþ, Æabîletü ªay fi’l-Câhiliyye ve’l-Ýslâm,
Dýmaþk 1995; Khalil Athamina, “Emevî Hilâfeti
Döneminde Arap Ýskâný” (trc. Saim Yýlmaz), Sakarya Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi Dergisi, sy.
2, Sakarya 2000, s. 208-213; H. H. Brâu, “Tayy”,
ÝA, XI/2, s. 69-70; Irfan Shahid, “Tayyi, or Tayy”,
EI 2 (Ýng.), X, 402-403.

ÿAdem Apak

–

TAYÂLÝSÎ
( 29 À ) א

—

Ebû Dâvûd Süleymân b. Dâvûd
b. el-Cârûd et-Tayâlisî
(ö. 204/819)
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Müsned sahibi,
Basralý hadis hâfýzý.
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133 (750-51) yýlýnda doðdu. Ýran asýllý olmasý dolayýsýyla Fârisî, Zübeyr b. Avvâm
ailesinin mevlâsý olduðu için Zübeyrî, Basra’da oturduðundan Basrî nisbeleriyle de
anýlýr. Onun “taylasan” denen þala nisbet
edilerek neden Tayâlisî diye anýldýðý ise bilinmemektedir. Annesi Benî Nasr b. Muâviye’ye ait Ýranlý bir câriyedir. Abdullah b.
Avn ve Hiþâm ed-Destüvâî gibi hocalardan

hadis öðrendi. 157’de (774) gittiði Baðdat’ta Þu‘be b. Haccâc’dan ve Abdurrahman b. Abdullah el-Mes‘ûdî’den hadis dinledi. Kûfe’de Verka b. Ömer el-Yeþkürî,
Süfyân es-Sevrî, Ýsrâîl b. Yûnus es-Sebîî,
Medine’de Füleyh b. Süleyman el-Huzâî gibi âlimlerden hadis rivayet etti. Tayâlisî,
Basra’da kendisinden yedi bin hadis dinlediði Þu‘be b. Haccâc’ýn önde gelen öðrencilerindendir. Þu‘be’nin derslerinden
sonra o derste okunan hadislerin Tayâlisî
tarafýndan öðrencilere ezberden imlâ ettirilmesi (Hatîb, IX, 25) hâfýzasýnýn gücü
kadar onun Þu‘be’nin müzakerecisi konumuna yükseldiðini de göstermektedir (Ýbn
Ebû Hâtim, IV, 112). Vefat ettiðinde insanlar iyi bir müzakereciyi kaybettikleri
için üzüldüklerine göre (Hatîb, IX, 27; Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß, IX, 383) Tayâlisî’nin müzakereci yönü hep takdir edilmiþ
olmalýdýr. Bin hocadan hadis yazdýðýný söyleyen Tayâlisî tâbiînden Eymen b. Nâbil’den baþka Ýbn Ebû Zi’b, Hammâd b. Seleme, 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 muhaddislerden hadis rivayet etti. Öðrencileri arasýnda ayný zamanda hocasý olan Cerîr b. Abdülhamîd 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-Medînî’dir. Tayâlisî 204 (819) yýlýnda (bazý
kaynaklarda 203) Basra’da vefat etti, cenaze namazý Basra Valisi Yahyâ b. Abdullah tarafýndan kýldýrýldý.
Tayâlisî “ilim daðý” olarak nitelenmiþ,
hâfýzasýna çok güvendiði için genellikle ezberinden rivayette bulunmuþtur. Hâfýzasýndan otuz veya kýrk bin hadis nakledebildiði kaynaklarda zikredilir. Rivayetlerinde yazýlý metinlere dayanmadýðýndan bin
kadar hadiste hataya düþtüðü ileri sürülmüþtür. Bundan çok daha az sayýdaki hatanýn bile bir hadisçiyi zayýf saymak için
yeterli görülmesine raðmen Tayâlisî hakkýnda hiç kimsenin zayýf hükmü vermemesine bakýlarak bu rakamýn abartýlý ve
ileri sürülen hatalarýn önemsiz olduðu kabul edilmiþtir (Ýbn Adî, III, 1129; Hatîb, IX,
26; Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß, IX, 382). Nitekim Ahmed b. Hanbel’e göre Tayâlisî, yazýlý metinden rivayette bulunmalarý dolayýsýyla az hata yapan bazý râvilere nisbetle
hadisleri daha iyi muhafaza etmiþ bir muhaddistir (Hatîb, IX, 28). Tayâlisî ve arkadaþý Abdurrahman b. Mehdî’nin, hâfýza-

