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TAY (Benî Tay)

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.

˜ ™

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-
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zin bir bölümünü oluþturan el-Müsned’-
deki Ehl-i kitap’la ilgili hadisleri bir makale-
sinde ele almýþtýr (“Attitudes toward Chris-
tians as Revealed in the Musnad of Al-Ta-
yalisý”, MW, LXIII/4 [1973], s. 249-268). 2.
Ma£rifetü þüyûÅi Þu£be. Zehebî tara-
fýndan Tayâlisî’ye nisbet edilen eserin VI.
(XII.) yüzyýlda mevcut olduðu (TârîÅu’l-Ýs-
lâm, s. 404; a.mlf., A£lâmü’n-nübelâß, XIX,
458) ancak günümüze ulaþýp ulaþmadýðý
bilinmemektedir. Tayâlisî’ye izâfe edilen
Ma£rifetü’l-evšåt (Î²â¼u’l-meknûn, II, 512;
Ýstidrâkât, VIII, 112) ve Fe²âßilü’l-en½âr
(Î²â¼u’l-meknûn, II, 195; Ýstidrâkât, VI, 90)
gibi eserler hakkýnda da bilgi bulunmamak-
tadýr.
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Bâyezîd-i Bistâmî’ye
(ö. 234/848 [?] )
nisbet edilen

bir tasavvuf cereyaný
(bk. BÂYEZÎD-i BÝSTÂMÎ).
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Asya’nýn güneydoðusunda ülke.

I. FÝZÝKÎ ve BEÞERÎ COÐRAFYA
II. TARÝH
III. ÜLKEDE ÝSLÂMÝYET
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1939 yýlýna kadar ve 1945-1949 yýllarý
arasýnda Siyam olarak adlandýrýlan ülke bu
tarihten itibaren Tayland (Tai = “özgür in-
sanlar”, land = “ülke”) adýný almýþtýr. Res-

mî adý Tayland Krallýðý, yüzölçümü 513.000
km², nüfusu 61 milyon (2007), baþþehri
Bangkok (6.000.000, 2010 baþý tah.), diðer
önemli þehirleri Samut Prakan (455.000),
Nonthaburi (410.000), Udon Thani (230.000),
Chon Buri (203.000) ve Nakhon Ratchasi-
ma’dýr (201.000). Ülkenin batýsýnda Anda-
man denizi, batý ve kuzeybatýsýnda Myan-
mar, kuzeydoðusunda Laos, güneydoðu-
sunda Kamboçya, güneyinde Malezya ve
Tayland (Siyam) körfezi yer alýr.

I. FÝZÝKÎ ve BEÞERÎ COÐRAFYA

Genellikle yüzey þekilleri silik olan Tay-
land’ýn merkezî kýsmý alçak, kenarlarý da-
ha yüksektir; yükselti güneyden kuzeye
doðru gidildikçe artar. Yüksek alanlar da-
ha çok jeolojinin birinci zamanýna ait yaþ-
lý kireç taþlarýndan (kalker) meydana gel-
miþtir. Buna karþýlýk alçak alanlarda eski
ve yeni alüvyonlu alanlar belirir. Myanmar
sýnýrýndan Malakka yarýmadasýna kadar
Dawna daðlarý uzanýr. Daha güneydeki dað-
lar Tenasserim adýyla bilinir. Dawna dað-
larý üzerinde Doi Inthanon (büyük dað) ül-
kenin en yüksek zirvesini oluþturmaktadýr
(2576 m.). Tayland arazisinde kireç taþla-
rý geniþ yer tutar. Bu kayaçlarýn kimyasal
ayrýþmasý sonucunda çok sayýda dolin (ko-
yak) ve maðara gibi ilgi çekici yer þekilleri
ortaya çýkmýþtýr. Dawna daðlarýnýn doðu-
sunda en önemlileri Ping, Wang, Yom ve
Nan olan kollarýn birleþerek meydana ge-
tirdiði Chao Phraya ile (230 km.) yine onun
bir kolu olan Dong Phraya Yen’in suladýðý
Phraya düzlükleri yer almaktadýr. Bu düz-
lüklerin deniz seviyesinden yükseltisi faz-
la deðildir (Chao Phraya’nýn kuzeyinde yük-
selti sadece 23,5 metredir). Söz konusu
akarsular Tayland körfezine dökülmeden
verimli bir delta oluþturur. Nüfusun önem-
li bir kýsmýnýn toplandýðý ve baþþehir Bang-
kok’un da bulunduðu bu ova tektonik açý-
dan çok aktiftir. Verimli alanýn doðusunda
Phetchabun daðlarý adýyla bilinen bir eþik-
ten sonra Korat platosuna geçilir. Phetcha-
bun daðlarýnýn güneyinde yükselti 1300 m.
dolayýnda iken kuzeyde 2300 metreyi aþar.
Korat platosu, Tayland-Laos sýnýrýnýn bir
bölümünü meydana getiren Mekong neh-
rinin kollarý tarafýndan parçalanmýþtýr. Ýrili
ufaklý birçok adanýn bulunduðu Tayland’da
üç adanýn büyüklüðü 200 km²’nin üzerin-
dedir. Phuket (543 km²) adasý Andaman
denizinde, Samui (240 km²) adasý Malak-
ka yarýmadasýnýn Tayland körfezine bakan
kesiminde, Chang (219 km²) adasý Tayland
körfezinin güneydoðusunda yer almakta-
dýr. Tayland’da çeþitli büyüklükte doðal
göller vardýr. Malakka yarýmadasýnýn Tay-

larýný güçlendirmek amacýyla “baladur” (be-
lâzür) aðacýnýn meyvesinden yapýlan bir
þerbetten çok miktarda içtikleri için ciddi
biçimde rahatsýzlandýklarý nakledilmiþtir
(a.g.e., IX, 26). Öte yandan Tayâlisî’nin, ri-
vayetlerindeki hatalarý düzeltmek ama-
cýyla kendisine ve baþkalarýna ait (DÝA, III,
89) yazýlý metinleri kullandýðý bilinmekte-
dir (meselâ bk. Ýbn Adî, III, 1127-1128).
Onun rivayetleri Buhârî’nin el-Câmi£u’½-
½a¼î¼’i dýþýnda Kütüb-i Sitte’de ve diðer
birçok eserde yer almýþtýr. Zehebî’ye gö-
re Buhârî, Tayâlisî’nin akraný pek çok âlim-
den hadis öðrendiði için onun rivayetleri-
ne ihtiyaç duymamýþ, el-Câmi£u’½-½a¼î¼’-
te sadece bir rivayetiyle istiþhadda bulun-
muþtur (A£lâmü’n-nübelâß, IX, 383-384).

Eserleri. 1. el-Müsned*. Türünün ilk
örneði sayýlan bu eserde 2890 hadis var-
dýr. Tayâlisî’nin rivayet ettiði bildirilen on
binlerce hadise nisbetle el-Müsned’in hac-
minin bu kadar küçük oluþu çaðdaþ mü-
elliflerin bazý yorumlarýna yol açmýþtýr. Bu
çerçevede ortaya atýlan ve el-Müsned’in
hacminin aslýnda çok daha geniþ tutuldu-
ðu, ihtiva ettiði mevkuf ve maktû hadis-
lerin sonradan çýkarýlmýþ olabileceði þek-
lindeki varsayým (EI2 [Ýng.], X, 399) somut
bir veriye dayanmadýðý gibi müsned türü-
nün mantýðýna da kýsmen aykýrýdýr. Çün-
kü sahâbe isimlerine göre düzenlenen bir
müsnedde mevkuf ve maktû rivayetlerin
sayýsýnýn merfûlara göre çok daha fazla ol-
masý beklenemez. Muhammed Abdülmuh-
sin et-Türkî, eserin ilk iki neþrinde (Hay-
darâbâd 1321/1903; Beyrut 1406/1985) kul-
lanýlmayan yazma nüshalarý da dikkate ala-
rak hazýrladýðý yayýmda (I-IV, Cîze 1419-
1420/1999) eksikleri gidermiþ, hadislerin
sýhhat derecesini ve kaynaklarýný göster-
miþ, eserin sonuna ayrýntýlý fihristler ekle-
miþtir. Ahmed b. Abdurrahman es-Sââtî
ilk neþri esas alýp el-Müsned’i konularýna
göre tasnif edip Min¼atü’l-ma£bûd fî
tertîbi Müsnedi’¹-ªayâlisî Ebî Dâvûd
adýyla yayýmlamýþsa da (I-II, Kahire 1372-
1373/1952-1953; I-II, Beyrut 1400/1980) ilk
neþirde bulunmayan sekiz sahâbîye ait ha-
disleri Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’in-
den tamamladýðý için eleþtirilmiþtir (Müs-
ned, Muhammed b. Abdülmuhsin et-Tür-
kî, neþredenin giriþi, I, 57). Robert Mars-
ton Speight, eserdeki hadis metinlerini ese-
rin yazýldýðý dönemin þifahî nakil kültürü-
nü yansýtan edebî özellikleri açýsýndan in-
celediði bir doktora tezi hazýrlamýþ (The
Musnad of al-Tayalisi-A Study of Islamic
Hadith as Oral Literature, Hartford 1970;
içeriði için bk. Dissertation Abstracts Inter-
national, XXXI, 6151-6152), ayrýca bu te-
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