TAY (Benî Tay)

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.
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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-
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larýný güçlendirmek amacýyla “baladur” (belâzür) aðacýnýn meyvesinden yapýlan bir
þerbetten çok miktarda içtikleri için ciddi
biçimde rahatsýzlandýklarý nakledilmiþtir
(a.g.e., IX, 26). Öte yandan Tayâlisî’nin, rivayetlerindeki hatalarý düzeltmek amacýyla kendisine ve baþkalarýna ait (DÝA, III,
89) yazýlý metinleri kullandýðý bilinmektedir (meselâ bk. Ýbn Adî, III, 1127-1128).
Onun rivayetleri Buhârî’nin el-Câmi£u’½½a¼î¼’i dýþýnda Kütüb-i Sitte’de ve diðer
birçok eserde yer almýþtýr. Zehebî’ye göre Buhârî, Tayâlisî’nin akraný pek çok âlimden hadis öðrendiði için onun rivayetlerine ihtiyaç duymamýþ, el-Câmi£u’½-½a¼î¼’te sadece bir rivayetiyle istiþhadda bulunmuþtur (A£lâmü’n-nübelâß, IX, 383-384).
Eserleri. 1. el-Müsned*. Türünün ilk

örneði sayýlan bu eserde 2890 hadis vardýr. Tayâlisî’nin rivayet ettiði bildirilen on
binlerce hadise nisbetle el-Müsned’in hacminin bu kadar küçük oluþu çaðdaþ müelliflerin bazý yorumlarýna yol açmýþtýr. Bu
çerçevede ortaya atýlan ve el-Müsned’in
hacminin aslýnda çok daha geniþ tutulduðu, ihtiva ettiði mevkuf ve maktû hadislerin sonradan çýkarýlmýþ olabileceði þeklindeki varsayým (EI 2 [Ýng.], X, 399) somut
bir veriye dayanmadýðý gibi müsned türünün mantýðýna da kýsmen aykýrýdýr. Çünkü sahâbe isimlerine göre düzenlenen bir
müsnedde mevkuf ve maktû rivayetlerin
sayýsýnýn merfûlara göre çok daha fazla olmasý beklenemez. Muhammed Abdülmuhsin et-Türkî, eserin ilk iki neþrinde (Haydarâbâd 1321/1903; Beyrut 1406/1985) kullanýlmayan yazma nüshalarý da dikkate alarak hazýrladýðý yayýmda (I-IV, Cîze 14191420/1999) eksikleri gidermiþ, hadislerin
sýhhat derecesini ve kaynaklarýný göstermiþ, eserin sonuna ayrýntýlý fihristler eklemiþtir. 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 13721373/1952-1953; I-II, Beyrut 1400/1980) ilk
neþirde bulunmayan sekiz sahâbîye ait hadisleri Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’inden tamamladýðý için eleþtirilmiþtir (Müsned, Muhammed b. Abdülmuhsin et-Türkî, neþredenin giriþi, I, 57). Robert Marston Speight, eserdeki hadis metinlerini eserin yazýldýðý dönemin þifahî nakil kültürünü yansýtan edebî özellikleri açýsýndan incelediði bir doktora tezi hazýrlamýþ (The
Musnad of al-Tayalisi-A Study of Islamic
Hadith as Oral Literature, Hartford 1970;
içeriði için bk. Dissertation Abstracts International, XXXI, 6151-6152), ayrýca bu te-

zin bir bölümünü oluþturan el-Müsned’deki Ehl-i kitap’la ilgili hadisleri bir makalesinde ele almýþtýr (“Attitudes toward Christians as Revealed in the Musnad of Al-Tayalisý”, MW, LXIII/4 [1973], s. 249-268). 2.

Ma£rifetü þüyûÅi Þu£be. Zehebî tarafýndan Tayâlisî’ye nisbet edilen eserin VI.
(XII.) yüzyýlda mevcut olduðu (TârîÅu’l-Ýslâm, 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 bulunmamaktadýr.
BÝBLÝYOGRAFYA :

Tayâlisî, Müsned (nþr. Muhammed b. Abdülmuhsin et-Türkî), Cîze 1419-20/1999, I-IV; ayrýca
bk. neþredenin giriþi, I, 19-21, 49-62; a.e., Beyrut 1406/1985; ayrýca bk. neþredenin notu, s.
392; Ýbn Ebû Hâtim, el-Cer¼ ve’t-ta£dîl, IV, 112;
Ýbn Adî, el-Kâmil, III, 1127-1129; Ebû Nuaym elÝsfahânî, ¬ikru aÅbâri Ý½bahân (nþr. S. Dedering),
Leiden 1931, I, 82; Hatîb, TârîÅu Ba³dâd, IX, 2528; Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß, VII, 95; IX, 378384; XII, 592; XIX, 458; a.mlf., TârîÅu’l-Ýslâm:
sene 501-510/511-520, s. 404; a.mlf., Te×kiretü’l-¼uffâ¾, I, 350; Ebü’l-Fidâ Ýbn Kesîr, el-Bidâye
ve’n-nihâye (nþr. Abdullah b. Abdülmuhsin etTürkî), Cîze 1419/1998, XIV, 578; Keþfü’¾-¾unûn,
II, 1679; Î²â¼u’l-meknûn, II, 195, 512; Ýstidrâkât £alâ TârîÅi’t-türâ¦i’l-£Arabî (nþr. Hüseyin b.
Kasým b. M. en-Nuaymî – Hamza b. Hüseyin b.
Kasým en-Nuaymî), Cidde 1422, VI, 90; VIII, 112;
Dissertation Abstracts International, XXXI, Ann
Arbor 1971, s. 6151-6152; A. J. Wensinck, “Tayâlisî”, ÝA, XII/1, s. 68; G. H. A. Juynboll, “al-Tayalisý”, EI 2 (Ýng.), X, 399; M. Yaþar Kandemir,
“Amr b. Merzûk”, DÝA, III, 89; Kâmil Çakýn, “Ýbnü’l-Furât”, a.e., XXI, 44.

ÿHalit Özkan

–

TAYFÛRÝYYE
( '=7À ) א

—

Bâyezîd-i Bistâmî’ye
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nisbet edilen
bir tasavvuf cereyaný
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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 insanlar”, 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 Ratchasima’dýr (201.000). Ülkenin batýsýnda Andaman denizi, batý ve kuzeybatýsýnda Myanmar, kuzeydoðusunda Laos, güneydoðusunda Kamboçya, güneyinde Malezya ve
Tayland (Siyam) körfezi yer alýr.
I. FÝZÝKÎ ve BEÞERÎ COÐRAFYA

Genellikle yüzey þekilleri silik olan Tayland’ýn merkezî kýsmý alçak, kenarlarý daha yüksektir; yükselti güneyden kuzeye
doðru gidildikçe artar. Yüksek alanlar daha çok jeolojinin birinci zamanýna ait yaþlý kireç taþlarýndan (kalker) meydana gelmiþtir. Buna karþýlýk alçak alanlarda eski
ve yeni alüvyonlu alanlar belirir. Myanmar
sýnýrýndan Malakka yarýmadasýna kadar
Dawna daðlarý uzanýr. Daha güneydeki daðlar Tenasserim adýyla bilinir. Dawna daðlarý üzerinde Doi Inthanon (büyük dað) ülkenin en yüksek zirvesini oluþturmaktadýr
(2576 m.). Tayland arazisinde kireç taþlarý geniþ yer tutar. Bu kayaçlarýn kimyasal
ayrýþmasý sonucunda çok sayýda dolin (koyak) ve maðara gibi ilgi çekici yer þekilleri
ortaya çýkmýþtýr. Dawna daðlarýnýn doðusunda en önemlileri Ping, Wang, Yom ve
Nan olan kollarýn birleþerek meydana getirdiði Chao Phraya ile (230 km.) yine onun
bir kolu olan Dong Phraya Yen’in suladýðý
Phraya düzlükleri yer almaktadýr. Bu düzlüklerin deniz seviyesinden yükseltisi fazla deðildir (Chao Phraya’nýn kuzeyinde yükselti sadece 23,5 metredir). Söz konusu
akarsular Tayland körfezine dökülmeden
verimli bir delta oluþturur. Nüfusun önemli bir kýsmýnýn toplandýðý ve baþþehir Bangkok’un da bulunduðu bu ova tektonik açýdan çok aktiftir. Verimli alanýn doðusunda
Phetchabun daðlarý adýyla bilinen bir eþikten sonra Korat platosuna geçilir. Phetchabun daðlarýnýn güneyinde yükselti 1300 m.
dolayýnda iken kuzeyde 2300 metreyi aþar.
Korat platosu, Tayland-Laos sýnýrýnýn bir
bölümünü meydana getiren Mekong nehrinin kollarý tarafýndan parçalanmýþtýr. Ýrili
ufaklý birçok adanýn bulunduðu Tayland’da
üç adanýn büyüklüðü 200 km²’nin üzerindedir. Phuket (543 km²) adasý Andaman
denizinde, Samui (240 km²) adasý Malakka yarýmadasýnýn Tayland körfezine bakan
kesiminde, Chang (219 km²) adasý Tayland
körfezinin güneydoðusunda yer almaktadýr. Tayland’da çeþitli büyüklükte doðal
göller vardýr. Malakka yarýmadasýnýn Tay189

