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Ebû Yahyâ Temîm b. el-Muiz
b. Bâdîs es-Sanhâcî

(ö. 501/1108)

Ýfrîkýye Zîrî hükümdarý
(1062-1108).

˜ ™

13 Receb 422’de (6 Temmuz 1031) dö-
nemin baþþehri Mansûriye’de (Sabra) doð-
du. Yirmi üç yaþýnda iken babasý Muiz b.
Bâdîs tarafýndan Mehdiye’ye vali tayin edil-
di. Ancak birkaç yýl sonra doðudan gelen
Benî Hilâl Araplarý’nýn Zîrî topraklarýný is-
tilâ etmesi üzerine çok zor durumda ka-
lan Muiz b. Bâdîs’in Kayrevan’ý terkede-
rek Mehdiye’ye gidip Temîm’in yanýna sý-
ðýnmasý ve devlet yönetimini büyük ölçü-
de oðluna býrakmasýyla Temîm daha ba-
basýnýn saðlýðýnda yöneticilik konusun-
da deneyim kazandý. Babasýnýn 24 Þâban
454’te (2 Eylül 1062) vefatýnýn ardýndan
Zîrî tahtýna çýkan Temîm topraklarý bölü-
nüp parçalanmýþ, halký yoksulluk ve se-
falet içerisinde yaþayan, her bölgesinde
ayaklanmalar baþ gösteren bir ülke dev-
raldý.

Temîm b. Muizz’in tahta çýkmasýyla bil-
hassa Sefâkus (Sfax), Kayrevan, Kabis (Ga-
bes) ve Tunus þehirleri valileri ayaklandý-
lar. Bunlarýn baþýnda Sefâkus Valisi Ham-
mû b. Melîl (Melik) el-Bargavâtî gelmek-
teydi. Hammû 455 (1063) yýlýnda Esbec,
Adî ve diðer bazý Arap kabilelerinin des-
teðiyle Mehdiye’ye doðru hareket etti. Du-
rumu öðrenen Temîm, Araplar’dan Zuð-
be ve Riyâh kabileleriyle birlikte yola çýktý
ve Mehdiye yakýnlarýnda meydana gelen
savaþta Hammû’nun ordusu yenildi; ken-
disi canýný zor kurtardý. Temîm savaþtan
sonra babasý döneminde isyan eden Sûse
þehrine gitti; þehir halký özür dileyip bað-
lýlýðýný bildirdiði için onlarý affetti. 493’te
(1099-1100) Hammû’nun Sefâkus þehrini
istilâ etmesi ve Muizz’in kâtiplerinden bi-
rini vezir tayin etmesi üzerine Temîm þeh-
ri zaptetmeye karar verdi. Bu arada Ham-
mû’nun vezirine bazý vaadlerde bulunarak
onu kendi tarafýna çekmek istediyse de
baþarýlý olamadý. Sefâkus’u muhasara et-
mek için bir ordu sevketti. Ordunun ku-
mandaný Temîm’in emri doðrultusunda
þehrin etrafýndaki yerleri yakýp yýktý; vezi-
re ait aðaçlar hariç bütün aðaçlarý kestir-
di. Hammû halkýn emlâkinin yakýlýp yýkýldý-
ðýný, buna karþýlýk vezirinkine dokunulma-
dýðýný görünce bundan vezirini sorumlu

tuttu ve onu öldürttü. Sonunda Temîm’in
askerleri þehri teslim aldý. Temîm, ayrýca
Hammâdî sülâlesinden gelen amcazade-
lerinin þiddetli muhalefetiyle karþýlaþtý. Nâ-
sýr b. Alennâs’ýn Sanhâce, Zenâte, Adî ve
Esbec kabilelerinden bir kýsmýnýn desteði-
ni alarak Mehdiye üzerine yürümek niye-
tinde olduðunu öðrendi; Benî Riyâh, Zuð-
be ve bazý Esbecliler’in yardýmýyla onlarý
yendi (457/1065). Nâsýr’ýn kardeþi Kasým
b. Alennâs öldürülenler arasýndaydý. 470
(1077-78) yýlýnda Temîm b. Muiz ile Nâsýr
b. Alennâs arasýnda dostluk saðlandý. Te-
mîm kýzýný Nâsýr ile evlendirdi. Nâsýr öm-
rünün sonuna kadar bu dostluða sadýk
kaldý.

Kayrevan Valisi Kaid b. Meymûn’da Te-
mîm’e karþý ayaklandý. Temîm hükümdar
olduðunda Kaid b. Meymûn’u Kayrevan ve
Kabis valiliðine göndermiþti. Kaid b. Mey-
mûn 458 (1066) yýlýna kadar orada kaldý,
ardýndan Temîm’e isyan edip Hammâdî-
ler’in hükümdarý Nâsýr’ýn yanýna gitti. Bu-
nun üzerine Temîm’in askerleri Kayrevan’a
girerek Kaid’in evlerini tahrip etti. Kayre-
van’dan sonra Temîm’in ordusu Tunus’a
yürüdü ve þehri kuþattý. Bir yýldan fazla
süren kuþatmanýn ardýndan þehrin yöne-
ticisi Abdülhak Ýbn Horasan, Temîm’e ita-
at arzedip onunla anlaþtý. Kaid b. Mey-
mûn ise bir müddet Nâsýr’ýn yanýnda kal-
dý. Bu arada Arap emîrlerinden Kayrevan
emirliðini satýn aldý. Ardýndan Kayrevan’a
geri döndü ve surlarýný yaptýrýp þehri müs-
tahkem hale getirdi.

Temîm b. Muiz 473’te (1080-81) Kabis
þehrini muhasara ederek halkýný zor du-
rumda býraktý. Kabis’in meþhur bahçe ve
bostanlarýný tahrip ettirdi. 476 (1083-84)
yýlýnda Kabis valisi ile anlaþan Mâlik b. Ale-
vî (Ulvân) es-Sahrî, Araplar’dan büyük bir
kitlenin desteðini alýp Mehdiye’yi kuþattý.
Temîm b. Muiz þehri þiddetle savunarak
Mâlik ve askerlerini uzaklaþtýrdý. Mâlik Kay-
revan’a giderek orayý ele geçirdiyse de Te-
mîm’in sevkettiði ordunun þehri kuþatma-
sýyla buradan da ayrýlmak zorunda kaldý.
Böylece Kayrevan tekrar Temîm’in hâki-
miyetine girdi. Daha sonra Mâlik b. Alevî
ile Temîm b. Muiz arasýnda anlaþma ya-
pýldý. Ancak Mâlik 482’de (1089) bu anlaþ-
mayý bozarak Araplar’dan müteþekkil as-
kerleriyle Sûse’ye âni bir saldýrý düzenle-
di. Temîm’in askerleri ve halkýn karþý koy-
masý sýrasýnda her iki taraftan çok sayýda
insan öldü. Mâlik, Temîm’in askerleriyle
baþa çýkamayacaðýný anlayýnca Sûse’den
ayrýldý. Temîm’e muhalif olan Kabis Vali-

mümârî bi-aÅbâri Temîm ed-Dârî isim-
li bir çalýþma yapmýþtýr (el-Mevsû£atü’l-Fi-
lis¹îniyye, III, 370). Günümüz müelliflerin-
den Nâdir et-Temîmî’nin e½-Øa¼âbî Te-
mîm b. Evs ed-Dârî ve £alâšatühû bi’l-
Ar²i’l-mušaddese adlý bir eseri bulunmak-
tadýr (Amman 1991). Temîm ed-Dârî hak-
kýnda pek çok makale yazýlmýþ olup Vedâa
Tâhâ en-Necm’in “Temîm ed-Dârî evve-
lü kaþþýn fi’l-Ýslâm” (Mecelletü külliyyeti’l-
Âdâb, V [Baðdat 1962], s. 293-313), Adnân
el-Hatîb’in “Kýþþatü Temîm ed-Dârî ve üsra-
tü’l-mehâsinî ed-Dýmaþkýyye” (MMLADm.,
LXV/1 (1990), s. 152-176), Avinoam Sha-
lem’in “Temîm ed-Dârî: A Portrait of him
as the First Muslim Artisan” (OM, XXIII/2
[2004], s. 507-515) ve Mahmut Yeþil’in “Te-
mîm ed-Dârî ve Rivayetleri” (SÜ Ýlâhiyat
Fakültesi Dergisi, XXI [Konya 2006], s. 91-
114) adlý makaleleri bunlar arasýnda sayý-
labilir.
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cak dönüþünden sonra Yahyâ tekrar veli-
aht tayin edildi (Ýbnü’l-Esîr, X, 241-242).

Temîm b. Muiz 15 Receb 501 (29 Þubat
1108) tarihinde vefat etti ve sarayýnda
defnedildi. Daha sonra naaþý Münestîr’-
deki Zîrîler’in kabristanýna nakledildi. Kay-
naklarda cesur, zeki, bilgili ve yumuþak
huylu, büyük suçlarý dahi affeden bir hü-
kümdar olduðu belirtilmektedir. Geniþ bir
kültüre sahip olan Temîm edebiyatla da
ilgilenirdi ve þiirlerini topladýðý bir divaný
vardý. Ýmâdüddin el-Ýsfahânî, bu divaný Te-
mîm’in torunu Abdülazîz b. Þeddâd’dan
571’de (1175-76) Dýmaþk’ta ödünç aldýðý-
ný söyleyerek bazý kýsýmlarýný nakleder (ƒa-
rîdetü’l-ša½r, I, 141-160). Temîm’in geride
100’den fazla erkek ve altmýþ kýz evlât bý-
raktýðý, bazý rivayetlerde çocuk ve torun-
larýnýn sayýsýnýn 300 küsur olduðu kayde-
dilmektedir. Temîm’den sonra oðlu Yah-
yâ Zîrî hükümdarý oldu. Temîm’in ülkenin
çeþitli yerlerinde yüksek ücret alan istih-
barat görevlileri vardý. Bunlar halkýn du-
rumuyla ilgili hükümdara bilgi verirlerdi.
Temîm b. Muizz’in Fâtýmî halifelerine ita-
at edip etmediði konusunda kaynaklarda
yeterli bilgi bulunmamaktadýr. Babasýn-
dan sonra tek baþýna hükümdar olunca
ilim adamlarýný himaye konusunda babasý-
nýn yolunu takip eden Temîm þair ve edip-
lerle sohbet etmekten hoþlanýrdý. Bunlar
arasýnda Ýbn Reþîk el-Kayrevânî gibi þair-
ler bulunuyordu. Ýbnü’s-Sirâc es-Sûrî gibi
bazý þairler uzak diyarlardan onun yanýna
gelenler arasýndaydý.
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Ebû Kâ‘b Temîm b. Übey b. Mukbil
b. Avf el-Aclânî el-Âmirî
(ö. 70/689’dan sonra)

Muhadram þair.
˜ ™

570 yýlý civarýnda Necid çölünde dünya-
ya geldi. Daha çok Ýbn Mukbil künyesiyle
tanýnmýþ olup Âmir b. Sa‘saa’nýn Benî Ac-
lân koluna mensuptur. Ýbn Sellâm el-Cu-
mahî ªabašåtü fu¼ûli’þ-þu£arâßsýnda
onu Câhiliye þairlerinin beþinci tabakasýn-
da göstermektedir. Hicretin 11 (632) yýlýn-
da kabilesiyle birlikte Müslümanlýðý kabul
etmekle birlikte Ýslâm’ý tam benimseye-
mediði ve Câhiliye dönemini hasretle an-
dýðý zikredilir. Ancak Ýslâmiyet’le ortaya çý-
kan deðiþikliklere alýþamamasý yüzünden
böyle bir izlenim býrakmasý da mümkün-
dür. Nitekim þiirlerinde dindarlýðýný belirt-
mese de zamanla Ýslâmiyet’e uyum sað-
ladýðýný gösteren beyitlerine rastlanmak-
tadýr. Meselâ bir beytinde “Allah’tan kork-
mak daha kazançlýdýr” (Dîvân, nþr. Ýzzet Ha-
san, s. 23), bir diðer beytinde eþi Süleymâ
ile onun kýz kardeþine hitaben, “Hayâ ve
din olmasa benim körlüðümle alay ettiði-
niz gibi ben de sizin kusurlarýnýzý yüzünü-
ze vururdum” (a.g.e., s. 76-77) demiþtir.
Uzun yaþamýþ kimseler (muammerûn) ara-
sýnda yer aldýðý, 120 yýl kadar yaþadýðý ve
bir gözünün görmediði kaydedilmektedir.

Temîm b. Übey, babasýnýn vefatýndan
sonra Câhiliye âdetlerine göre onun eþi
Dehmâ ile evlendi, müslüman olunca onu
býrakmak zorunda kaldý. Fakat Dehmâ’yý
þiirlerinde anmýþtýr (a.g.e., s. 44). Ýleri bir
yaþta iken Asar el-Ukaylî’nin kýzý Süleymâ
ile evlendi. Þiirlerinde adý sýkça geçen (a.g.e.,
s. 3, 4, 22, 23, 132, 207, 255, 256, 257, 259,
260, 408), Ýslâm döneminde evlendiði Kü-
beyþe isminde bir hanýmý daha vardýr. Te-
mîm’in muhtemelen þiirinde kendisinden
Hürre diye söz ettiði (a.g.e., s. 72-73), Üm-
mü Þerîk künyesiyle tanýnan bir kýzý olmuþ-
tur. Dil âlimleri, onun bazý þiirlerini ve þiir-
lerinde geçen garîb kelimelerinin yorumu-
nu bu kýzýndan almýþtýr. Ayrýca Temîm’in
hepsi de þair olan on oðlunun bulunduðu
kaydedilir. Hayatýnýn büyük bir kýsmýný çöl-
de geçiren Temîm þehre nâdiren gelmiþ-
tir. Hz. Osman’ýn öldürülmesi üzerine onun
taraftarlarý arasýnda yer aldý, hakkýnda
mersiye yazdý (a.g.e., s. 14) ve intikamý-
nýn alýnmasýna çaðrý yaptý. Þiirlerinde Mer-
vân b. Hakem’in Hemmâm b. Kabîsa’yý öl-
dürdüðü Mercirâhit ve onun ardýndan ce-

si Kadî b. Muhammed es-Sanhâcî 489’da
(1096) vefat edince halk Temîm’in muha-
lif kardeþi Ömer b. Muizz’i vali seçti, fakat
Ömer halka kötü davrandý. Bunun üzerine
Temîm asker sevkedip Kabis þehrini zap-
tetti ve kardeþini oradan çýkardý.

469 (1076) yýlýndaki kýtlýk, açlýk, veba
salgýný, 482 (1089) ve 491 (1098) yýllarýn-
daki kýtlýk ve açlýk çok sayýda insanýn ölü-
müne ve büyük maddî zararlara yol açtý.
491’de Temîm b. Muiz, Cerbe adasýný ve
Tunus þehrini zaptetti (Ýbn Ýzârî, I, 302).

480 (1087) yýlýnda Zîrî sahilleri Ceneviz
ve Pizalý saldýrýsýyla karþý karþýya kalmýþtý.
Cenevizliler ve Pizalýlar Mehdiye’ye bir se-
fer düzenlemek amacýyla dört yýl boyunca
donanma inþa ettiler, 300 (veya 400) par-
çalýk donanmayla Kavsara (Pantelleria) ada-
sýnda toplandýlar. Ardýndan on binlerce hý-
ristiyan askeri karaya çýktý, her tarafý yað-
malayýp tahrip ederek ateþe verdi. Özellik-
le Mehdiye ve Zevîle sahilleri yaðma edil-
di. Temîm’in askerleri bu sýrada yönetime
karþý isyan edenlerle savaþmak için uzak-
ta bulunuyordu. Zor durumda kalan Te-
mîm 100.000 (yahut 30.000, 80.000) dinar
ödemek ve esirlerden aldýðý mallarýn ta-
mamýný geri vermek þartýyla onlarla anlaþtý
(481/1088). Temîm döneminin önemli olay-
larýndan biri de 484’te (1091) Normanlar’ýn
Sicilya adasýný tamamen iþgal edip Ýslâm
hâkimiyetine son vermiþ olmalarýdýr. Te-
mîm, hükümdarlýðýnýn ilk yýlýnda (454/1062)
Normanlar’ýn Sicilya’ya saldýrýsý üzerine için-
de iki oðlu Ali ve Eyyûb’un da bulunduðu
bir donanma göndermiþ, Ali ve Eyyûb bir
süre Sicilya’da hâkimiyeti saðlamýþtý. An-
cak Norman saldýrýlarý devam etmiþ ve ada
sonunda elden çýkmýþtýr.

488 (1095) yýlýnda Þah Melik liderliðin-
deki Türkler Trablusgarp’a girerek þehri
ele geçirdiler. Temîm, Trablusgarp’a asker
sevketti ve þehri kuþatma altýna aldý. Te-
mîm’in askerleri þehri zaptettikten son-
ra Þah Melik’i Mehdiye’ye götürdüler. Te-
mîm’in oðlu ve veliahdý Yahyâ ile birlikte
ava giden Þah Melik, Yahyâ’yý Sefâkus þeh-
rine kaçýrdý. Orada eskiden beri Temîm’e
muhalif olan Hammû b. Melîl bulunmak-
taydý. Hammû, askerlerinin ve þehir hal-
kýnýn Yahyâ ile birlikte isyan etmesinden
korktuðu için Yahyâ’yý kýsa bir süre sonra
Temîm’e geri gönderdi. Temîm, Sefâkus’a
asker göndererek Türkler’i sýkýþtýrýnca
Türkler oradan ayrýlýp Kabis’e gittiler. Yah-
yâ, Sefâkus’ta bulunduðu sýrada Temîm di-
ðer oðlu Müsennâ’yý veliaht yapmýþtý, an-


