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reyan eden Rebeze savaþlarýna deðinmesi,
Ahtal’in kabilesi Taðlib ile Kays arasýnda
meydana gelen savaþtan söz etmesi, 65
(684) yýlýnda öldürülen Zübeyrîler’in kahramanlarýndan Hemmâm b. Kabîsa için
mersiye yazmasý, buna karþýlýk Mus‘ab b.
Zübeyr ile kardeþi Abdullah b. Zübeyr için
mersiyelerinin bulunmamasý onun 70-72
(689-692) yýllarý arasýnda vefat ettiði kanaatini güçlendirmektedir.
Dilciler Temîm b. Übeyy’in garîb, fasih ve
sahih kelimeleriyle istiþhâdda bulunulan
þiirlerine büyük önem vermiþtir. Necid, Yemen, Irak ve Ýran’daki birçok yer adýný içermesi bakýmýndan þiirleri ayný zamanda coðrafya sözlüðü yazarlarý için kaynak teþkil
etmiþtir. Uzun süre ticaretle meþgul olmasý ve Yemen krallarýyla iliþki kurmasý
sebebiyle bu yerlerin ticaret merkezlerini
bildiði kaydedilir. Methiye yazmamakla birlikte kendisi, kabilesi ve atalarýyla ilgili fahr
þiirleri çoktur. Bunlarda cömertlik ve cesaret gibi bedevîlik erdemleriyle þiirdeki
ustalýðýný dile getirmiþ, çölü, çölün atmosfer olaylarýný, vahþi hayvanlarý ve kumar
oyununda kullanýlan oku tasvir etmiþ, bu
oku tasvirde darbýmesel haline gelmiþ, beðenilen güzel þeyler için “kýdhu Ýbn Mukbil” (Ýbn Mukbil’in oku) denilmiþtir (Ýbn Kuteybe, s. 367-368). Kasideleri içinde yer
alan gazellerinde eski konak yerleri ve kalýntýlarýný, sevgilinin hayalini, kadýn güzelliðini dile getirmiþtir. Þiirde daha üstün
olmasýna raðmen hicivde Hz. Ali taraftarý
Kays b. Amr en-Necâþî’ye ve A‘ver b. Berrâ’ya yenilmiþtir. Ýbn Reþîk, Temîm’in dinî
ve ahlâkî açýdan hicvi hoþ görmeyip ondan
kaçýndýðý için maðlûp duruma düþtüðü
yorumunu yapmýþtýr. Kendisini ve kabile-

sini hicveden Necâþî’yi Hz. Ömer’e þikâyet ettiði, Ömer’in Necâþî’nin þiirini farklý
yorumlamasýna raðmen þikâyetinde ýsrar
etmesi yüzünden Hassân b. Sâbit’i hakem
tayin ettiði, onun Temîm’i haklý görmesi
üzerine Necâþî’yi dilini kesmekle tehdit ettiði veya hapis cezasý verdiði kaydedilir (Ýbn
Kuteybe, s. 247-248). Temîm b. Übeyy’in
Necâþî’nin kardeþi Hadîc (Hudeyc), hýristiyan Ahtal, Avf b. Mâlik ve Leylâ el-Ahyeliyye ile de hicivleþmeleri vardýr. Bunlarýn
dýþýnda övgü, savaþ tasviri, ihtiyarlýk, hikemiyat ve emsale dair bazý parçalarý bulunmaktadýr. Bir þiirinde Sýffîn Savaþý’ndan söz
etmiþtir (Dîvân, nþr. Ýzzet Hasan, s. 345).
Ýbnü’n-Nedîm, Temîm divanýnýn mevcudiyetini el-Fihrist’inde haber vermiþ ve
Ebû Amr b. Alâ, Asmaî, Tûsî, Ýbnü’s-Sikkît,
Sükkerî tarafýndan þiirlerinin derlendiðini, Muhammed b. Muallâ tarafýndan divanýnýn þerhedildiðini kaydetmiþtir. Bu eserlerden hiçbiri zamanýmýza ulaþmamýþtýr.
Ancak Yâkut el-Hamevî’nin Mu£cemü’lbüldân’ýnda þerhten yararlandýðý belirtilir. Temîm b. Übey divanýnýn tek yazma
nüshasý Çorum Hasan Paþa Ýl Halk Kütüphanesi’nde kayýtlý olup (nr. 2262) Ýzzet Hasan tarafýndan yayýmlanmýþ, Ahmet Ýhsan Türek de divaný neþretmiþtir (bk. bibl.).
Mes‘ûd Âmir, Ýzzet Hasan’ýn tahkik ettiði
divanda bulunmayan beyitleri “Ýstidrâk .alâ
Dîvâni Temîm b. Übey b. Mukbil” adýyla
yayýmlamýþtýr (MMLADm., LXXI/2 [1416/
1996], s. 341-349). Benzer bir çalýþma Muhammed Ecmel Eyyûb el-Islâhî tarafýndan yapýlmýþ, bu çalýþma Ebû Mahfûz Kerîm el-Ma‘sûmî’nin Bu¼û¦ ve tenbîhât
adlý kitabýnda yer almýþtýr (Beyrut 2001, II,
893-919).
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TEMÎMÎ, Beyân b. Sem‘ân
(bk. BEYÂN b. SEM‘ÂN).
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Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed
b. Saîd el-Makdisî et-Temîmî
(ö. 370/980’den sonra)
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Kudüslü hekim ve eczacý.
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Kudüs’te bir hekim ailesinin çocuðu olarak dünyaya geldi. Dedesi Saîd tabip ve eczacý idi. Temîmî dedesinden ve gezip dolaþtýðý þehirlerdeki hekimlerden týp tahsil
etti. Bu sýrada Kudüs’te yaþayan Enbâ
Zahriyâ b. Sevâbe adlý bir rahibin týp ve
eczacýlýk hakkýndaki bilgilerinden faydalandý. Burada ders aldýðý bir hekim de
Ebû Muhammed Hasan b. Ebû Nuaym’dýr. Basit ve birleþik ilâçlar üzerinde çalýþmak Temîmî’de bir tutku haline geldi, bu
alanýn en baþarýlý hekimleri arasýnda yer
aldý. Özellikle yýlan, akrep ve haþerelerin
sokmasýna karþý kullanýlan tiryakla (panzehir) ilgili büyük, orta ve küçük hacimde eserler yazdý. Çeþitli ilâçlarýn karýþýmýndan oluþan ve “et-tiryâku’l-fârûk” denilen panzehire baþka maddeler katarak
daha etkili bir ilâç elde etti (Ýbnü’l-Kýftî, s.
105-106). Remle ve Doðu Akdeniz sahillerini ele geçiren Ýhþîdî Emîri Hasan b. Ubey423
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dullah b. Tuðç tarafýndan kabul edilen Temîmî onun dostluðunu kazandý ve kendisi
için çeþitli ilâçlarla (macun) vebaya karþý
tütsüler hazýrladý (Ýbn Ebû Usaybia, s. 547).
Remle’den Kahire’ye geçti ve Fâtýmîler’in
veziri Ya‘kub b. Killis’in yakýnlarý arasýna girdi. Ýklim þartlarý ve hava kirliliðinin hastalýklarýn yayýlmasýna etkileri, kirli havayý temizlemenin, vebadan korunmanýn yollarý
ve çeþitli ilâçlara dair Mâddetü’l-bešåß fî
ý½lâ¼i fesâdi’l-hevâß ve’t-ta¼arruz min
²arari’l-evbâß adlý eserini bu vezire takdim etti. Kahire’de bulunduðu sýrada gerek yerli hekimler gerekse Maðrib’den gelip Halife Muiz-Lidînillâh’a hizmet eden hekimlerle týp üzerine tartýþmalar yaptý. Kaynaklar onun ilmî tartýþmalarda son derece dürüst davrandýðýný, ortada delil söz konusu olduðu sürece kimsenin görüþünü
peþinen reddetmediðini belirtir (Ýbnü’lKýftî, s. 106). Ýbnü’l-Kýftî, Temîmî’nin 370
(980) yýlý dolaylarýnda Kahire’de hayatta
bulunduðunu belirtmekte, diðer kaynaklar da onun bu tarihten sonra vefat ettiðini yazmaktadýr. Ali b. Rýdvân, Ýbn Meymûn, Abdüllatîf el-Baðdâdî, Ýbnü’l-Baytâr
ve Ýbn Kayyim el-Cevziyye gibi hekim ve
müellifler Temîmî’nin eserlerine atýfta bulunmuþlardýr.
Eserleri. 1. el-Mürþid ilâ (fî) cevâhiri’l-a³ziye ve šuva’l-müfredât mine’ledviye. Temîmî’nin en önemli çalýþmasý
kabul edilen eser iki bölümden ve çeþitli makalelerden oluþmaktadýr (Sezgin, III,
318). Bazý bölümleri günümüze ulaþan
eserin on dördüncü makalesi Jutta Schönfeld tarafýndan Almanca tercümesiyle birlikte neþredilmiþtir (Freiburg 1976). 2.
Mâddetü’l-bešåß fî ý½lâ¼i fesâdi’l-hevâß ve’t-ta¼arruz min ²arari’l-evbâß. Müellifin Kahire’de iken Vezir Ýbn Killis’e ithaf
ettiði, on makaleden ibaret olan eseri Yahyâ Þa‘‘âr yayýmlamýþtýr (Kahire 1999). Mâddetü’l-bešåß Abdüllatîf el-Baðdâdî tarafýndan ihtisar edilmiþtir (DMBÝ, XVI, 176).
3. ƒavâ½½ü’l-Æurßân. Bazý nüshalarda adý
Menâfi£u Åavâ½½i’l-Æurßân ve Keþfü’ssýrri’l-ma½ûn ve’l-£ilmi’l-meknûn þeklinde geçmektedir. Sûrelerin faziletini konu
alan eserin birçok nüshasý bulunmaktadýr
(TSMK, III. Ahmed, nr. 136; Süleymaniye
Ktp., Reîsülküttâb Mustafa Efendi, nr. 116,
Ayasofya, nr. 376; ayrýca bk. Sezgin, III, 318).
Temîmî’nin kaynaklarda adý geçen diðer
eserleri de þunlardýr: Kitâb fi’t-Tiryâš, Kitâb MuÅta½ar fi’t-tiryâš, Kitâbü’l-Fa¼½
ve’l-iÅbâr, MuÅalli½ü’n-nüfûs, ¥abîbü’l£arûs ve rey¼ânü’n-nüfûs, Mašåle fî
mâhiyyeti’r-remed ve envâßih ve esbâbih ve £ilâcih.
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Takýyyüddîn b. Abdilkådir et-Temîmî
ed-Dârî el-Gazzî el-Mýsrî
(ö. 1010/1601)
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Hanefî fýkýh âlimi,
kadý ve biyografi yazarý.
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950 (1543) yýlý baþlarýnda Gazze’de doðdu. Hayatýyla ilgili en geniþ bilgiyi veren
Nev‘îzâde Atâî’nin kaydettiðine göre sahâbî Temîm ed-Dârî’nin soyundan gelmiþ
olup bundan dolayý Temîmîzâde diye tanýnmýþtýr. Kahire’ye giderek Zeynüddin Ýbn
Nüceym ve Nûreddin Ýbn Ganim el-Makdisî gibi âlimlerden ders aldý; Þâfiî mezhebine mensupken Hanefîliði benimsedi.
Tahsilini tamamladýktan sonra Eþrefiyye
ve Þeyhûniyye gibi medreselerde müderrislik yaptý. III. Murad’ýn tahta geçmesinin
(982/1574) ardýndan Ýstanbul’a giderek bazý kitaplarýný sultanýn hocasý Hoca Sâdeddin Efendi’ye takdim etti, bu sebeple Mýsýr’da kadýlýk görevine tayin edildi. Temîmî, 992 (1584) yýlýnda Ýstanbul’da Bayramzâde Zekeriyyâ Efendi ile defalarca bir araya geldiðini ve onun bazý eserlerini kendisine gösterdiðini, 993’te (1585) Anadolu
kazaskerliðinden mâzul Bahâeddinzâde Abdullah Efendi ile görüþtüðünü belirtir (e¹ªabašåtü’s-seniyye, III, 260; IV, 180). 997
Recebinde (Mayýs-Haziran 1589) bazý büyük âlimlere dil uzatmasý yüzünden Mýsýr’ýn güneyindeki Nûbe bölgesinde Ýbrîm
nahiyesine sürgün edildi. 1000 yýlý Muharreminde (Ekim-Kasým 1591) Ýstanbul’a giderken bindiði gemi Sakýz adasýnda parçalanýp mallarý yok olunca kendisine tekrar görev verildi. Atâî, Temîmî’nin ölüm
tarihini 1005 (1597) yýlý sonlarý diye kaydederken Muhibbî 5 Cemâziyelâhir 1010’da (1 Aralýk 1601) Kahire’de vefat ettiðini belirtir (ƒulâ½atü’l-e¦er, I, 480). Kâtib Çelebi, Temîmî’yi andýðý yerlerde yazý ve rakamla 1005 yýlýný vermiþ (Keþfü’¾-¾unûn,

I, 152, 385, 394; II, 1017, 2049), iki yerde
1010 (1601) tarihi de rakamla kaydedilmiþtir (a.g.e., II, 1098, 1099). Temîmî’nin
kendisinden övgüyle söz ederek hakkýnda
ayrýntýlý bilgi verdiði Sun‘ullah Efendi’nin
biyografisini yazarken Hoca Sâdeddin Efendi’nin 1008 (1599) yýlýnda vefatý üzerine
onun þeyhülislâmlýk makamýna getirildiðini söylemesi (e¹-ªabašåtü’s-seniyye, IV,
95) kendisinin bu tarihte hayatta olduðunu ve Muhibbî’nin verdiði tarihin daha doðru kabul edilmesi gerektiðini göstermektedir. Temîmî’nin oðlu Hasan Efendi, Feyyûm ve Mansûre Kadýsý Balýkzâde Ýbrâhim
Efendi’nin damadý ve Nev‘îzâde Atâî’nin
teyzesinin kocasý olup Mýsýr’ýn Reþîd ve
Dimyât kazalarýnda birçok defa kadýlýk görevinde bulunmuþtur. Atâî, Temîmî’nin Mýsýr’a kadý tayin edildiðini söylemekle birlikte görev yerini belirtmemiþtir. Kehhâle, Kahire yakýnýndaki Cîze ve çevresinde
bu görevi yerine getirdiðini kaydetmekte
(Mu£cemü’l-müßellifîn, III, 91), e¹-ªabašåtü’s-seniyye’nin yazýldýðý yerle ilgili kayýtlardan onun Nil kýyýsýndaki Füve kasabasýnda ve Konya’da da kadýlýk yaptýðý anlaþýlmaktadýr (aþ.bk.). Kahire’den sonra Ýstanbul’da öðrenim gören, ardýndan Rumeli, Selânik ve Üsküp kadýlýðý yapan Þehâbeddin el-Hafâcî, Temîmî ile dost olduðunu, zaman zaman yazýþtýklarýný belirterek ona gönderdiði bazý beyitleri zikretmiþtir.
Eserleri. 1. e¹-ªabašåtü’s-seniyye fî
terâcimi’l-¥anefiyye. Müellif eserine bu
adý vermekle birlikte Hafâcî ve Muhibbî kitabý ªabašåtü’l-¥anefiyye diye anmaktadýr. e¹-ªabašåtü’s-seniyye nâþiri, Kâtib
Çelebi’nin, müellifin bu eseri 993’te (1585)
tamamladýðýný belirttiði halde kitabýn sonunda, “989 yýlýnda Füve þehrinde kadý iken
telif edilmiþtir” ibaresinin bulunduðunu
söylemesini (Keþfü’¾-¾unûn, II, 1098) þöyle açýklamaktadýr: e¹-ªabašåtü’s-seniyye’nin sonundaki bilgiden de anlaþýldýðý
üzere (Köprülü Ktp., Fâzýl Ahmed Paþa, nr.
1113, vr. 409) Temîmî bu eserin telifini Füve kadýsý iken 10 Receb 989’da (10 Aðustos 1581) bitirmiþtir. Kitabýn müellif nüshasýnýn (Hasan Hüsnî Abdülvehhâb Ktp.,
nr. 1124) son sayfasýnýn kenarýna farklý bir
yazýyla düþülen, Sultan III. Murad döneminde Konya kadýlýðý sýrasýnda telif edildiði yolundaki nota göre Temîmî muhtemelen eseri III. Murad’a sunmak için 993’te (1585) Ýstanbul’a gitmiþ ve Konya kadýlýðýyla ödüllendirilmiþtir (a.g.e., neþredenin giriþi, I, zây, hâ). Bu bilgilerden hareketle müellifin Konya’ya gelmesinin ardýndan kitaba bazý ilâvelerde bulunduðu da

