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Takýyyüddîn b. Abdilkådir et-Temîmî
ed-Dârî el-Gazzî el-Mýsrî

(ö. 1010/1601)

Hanefî fýkýh âlimi,
kadý ve biyografi yazarý.˜ ™

950 (1543) yýlý baþlarýnda Gazze’de doð-
du. Hayatýyla ilgili en geniþ bilgiyi veren
Nev‘îzâde Atâî’nin kaydettiðine göre sa-
hâbî Temîm ed-Dârî’nin soyundan gelmiþ
olup bundan dolayý Temîmîzâde diye ta-
nýnmýþtýr. Kahire’ye giderek Zeynüddin Ýbn
Nüceym ve Nûreddin Ýbn Ganim el-Mak-
disî gibi âlimlerden ders aldý; Þâfiî mez-
hebine mensupken Hanefîliði benimsedi.
Tahsilini tamamladýktan sonra Eþrefiyye
ve Þeyhûniyye gibi medreselerde müder-
rislik yaptý. III. Murad’ýn tahta geçmesinin
(982/1574) ardýndan Ýstanbul’a giderek ba-
zý kitaplarýný sultanýn hocasý Hoca Sâded-
din Efendi’ye takdim etti, bu sebeple Mý-
sýr’da kadýlýk görevine tayin edildi. Temî-
mî, 992 (1584) yýlýnda Ýstanbul’da Bayram-
zâde Zekeriyyâ Efendi ile defalarca bir ara-
ya geldiðini ve onun bazý eserlerini kendi-
sine gösterdiðini, 993’te (1585) Anadolu
kazaskerliðinden mâzul Bahâeddinzâde Ab-
dullah Efendi ile görüþtüðünü belirtir (e¹-
ªabašåtü’s-seniyye, III, 260; IV, 180). 997
Recebinde (Mayýs-Haziran 1589) bazý bü-
yük âlimlere dil uzatmasý yüzünden Mý-
sýr’ýn güneyindeki Nûbe bölgesinde Ýbrîm
nahiyesine sürgün edildi. 1000 yýlý Muhar-
reminde (Ekim-Kasým 1591) Ýstanbul’a gi-
derken bindiði gemi Sakýz adasýnda par-
çalanýp mallarý yok olunca kendisine tek-
rar görev verildi. Atâî, Temîmî’nin ölüm
tarihini 1005 (1597) yýlý sonlarý diye kay-
dederken Muhibbî 5 Cemâziyelâhir 1010’-
da (1 Aralýk 1601) Kahire’de vefat ettiði-
ni belirtir (ƒulâ½atü’l-e¦er, I, 480). Kâtib Çe-
lebi, Temîmî’yi andýðý yerlerde yazý ve ra-
kamla 1005 yýlýný vermiþ (Keþfü’¾-¾unûn,

I, 152, 385, 394; II, 1017, 2049), iki yerde
1010 (1601) tarihi de rakamla kaydedil-
miþtir (a.g.e., II, 1098, 1099). Temîmî’nin
kendisinden övgüyle söz ederek hakkýnda
ayrýntýlý bilgi verdiði Sun‘ullah Efendi’nin
biyografisini yazarken Hoca Sâdeddin Efen-
di’nin 1008 (1599) yýlýnda vefatý üzerine
onun þeyhülislâmlýk makamýna getirildi-
ðini söylemesi (e¹-ªabašåtü’s-seniyye, IV,
95) kendisinin bu tarihte hayatta olduðu-
nu ve Muhibbî’nin verdiði tarihin daha doð-
ru kabul edilmesi gerektiðini göstermek-
tedir. Temîmî’nin oðlu Hasan Efendi, Fey-
yûm 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 gö-
revinde bulunmuþtur. Atâî, Temîmî’nin Mý-
sýr’a kadý tayin edildiðini söylemekle bir-
likte görev yerini belirtmemiþtir. Kehhâ-
le, Kahire yakýnýndaki Cîze ve çevresinde
bu görevi yerine getirdiðini kaydetmekte
(Mu£cemü’l-müßellifîn, III, 91), e¹-ªabašå-
tü’s-seniyye’nin yazýldýðý yerle ilgili kayýt-
lardan onun Nil kýyýsýndaki Füve kasaba-
sýnda ve Konya’da da kadýlýk yaptýðý anla-
þýlmaktadýr (aþ.bk.). Kahire’den sonra Ýs-
tanbul’da öðrenim gören, ardýndan Ru-
meli, Selânik ve Üsküp kadýlýðý yapan Þe-
hâbeddin el-Hafâcî, Temîmî ile dost oldu-
ðunu, zaman zaman yazýþtýklarýný belirte-
rek ona gönderdiði bazý beyitleri zikret-
miþtir.

Eserleri. 1. e¹-ªabašåtü’s-seniyye fî
terâcimi’l-¥anefiyye. Müellif eserine bu
adý vermekle birlikte Hafâcî ve Muhibbî ki-
tabý ªabašåtü’l-¥anefiyye diye anmak-
tadýr. e¹-ªabašåtü’s-seniyye nâþiri, Kâtib
Çelebi’nin, müellifin bu eseri 993’te (1585)
tamamladýðýný belirttiði halde kitabýn so-
nunda, “989 yýlýnda Füve þehrinde kadý iken
telif edilmiþtir” ibaresinin bulunduðunu
söylemesini (Keþfü’¾-¾unûn, II, 1098) þöy-
le açýklamaktadýr: e¹-ªabašåtü’s-seniy-
ye’nin sonundaki bilgiden de anlaþýldýðý
üzere (Köprülü Ktp., Fâzýl Ahmed Paþa, nr.
1113, vr. 409) Temîmî bu eserin telifini Fü-
ve kadýsý iken 10 Receb 989’da (10 Aðus-
tos 1581) bitirmiþtir. Kitabýn müellif nüs-
hasýnýn (Hasan Hüsnî Abdülvehhâb Ktp.,
nr. 1124) son sayfasýnýn kenarýna farklý bir
yazýyla düþülen, Sultan III. Murad döne-
minde Konya kadýlýðý sýrasýnda telif edil-
diði yolundaki nota göre Temîmî muhte-
melen eseri III. Murad’a sunmak için 993’-
te (1585) Ýstanbul’a gitmiþ ve Konya ka-
dýlýðýyla ödüllendirilmiþtir (a.g.e., neþrede-
nin giriþi, I, zây, hâ). Bu bilgilerden hare-
ketle müellifin Konya’ya gelmesinin ardýn-
dan kitaba bazý ilâvelerde bulunduðu da

dullah b. Tuðç tarafýndan kabul edilen Te-
mîmî 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 gir-
di. Ýklim þartlarý ve hava kirliliðinin hasta-
lýklarýn yayýlmasýna etkileri, kirli havayý te-
mizlemenin, 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 tak-
dim etti. Kahire’de bulunduðu sýrada ge-
rek yerli hekimler gerekse Maðrib’den ge-
lip Halife Muiz-Lidînillâh’a hizmet eden he-
kimlerle týp üzerine tartýþmalar yaptý. Kay-
naklar onun ilmî tartýþmalarda son dere-
ce dürüst davrandýðýný, ortada delil söz ko-
nusu olduðu sürece kimsenin görüþünü
peþinen reddetmediðini belirtir (Ýbnü’l-
Kýftî, s. 106). Ýbnü’l-Kýftî, Temîmî’nin 370
(980) yýlý dolaylarýnda Kahire’de hayatta
bulunduðunu belirtmekte, diðer kaynak-
lar da onun bu tarihten sonra vefat etti-
ðini yazmaktadýr. Ali b. Rýdvân, Ýbn Mey-
mûn, Abdüllatîf el-Baðdâdî, Ýbnü’l-Baytâr
ve Ýbn Kayyim el-Cevziyye gibi hekim ve
müellifler Temîmî’nin eserlerine atýfta bu-
lunmuþlardýr.

Eserleri. 1. el-Mürþid ilâ (fî) cevâhi-
ri’l-a³ziye ve šuva’l-müfredât mine’l-
edviye. Temîmî’nin en önemli çalýþmasý
kabul edilen eser iki bölümden ve çeþit-
li makalelerden oluþmaktadýr (Sezgin, III,
318). Bazý bölümleri günümüze ulaþan
eserin on dördüncü makalesi Jutta Schön-
feld tarafýndan Almanca tercümesiyle bir-
likte neþredilmiþtir (Freiburg 1976). 2.
Mâddetü’l-bešåß fî ý½lâ¼i fesâdi’l-he-
vâß ve’t-ta¼arruz min ²arari’l-evbâß. Mü-
ellifin Kahire’de iken Vezir Ýbn Killis’e ithaf
ettiði, on makaleden ibaret olan eseri Yah-
yâ Þa‘‘âr yayýmlamýþtýr (Kahire 1999). Mâd-
detü’l-bešåß Abdüllatîf el-Baðdâdî tara-
fýndan ihtisar edilmiþtir (DMBÝ, XVI, 176).
3. ƒavâ½½ü’l-Æurßân. Bazý nüshalarda adý
Menâfi£u Åavâ½½i’l-Æurßân ve Keþfü’s-
sýrri’l-ma½ûn ve’l-£ilmi’l-meknûn þeklin-
de 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, Ki-
tâb 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 esbâ-
bih ve £ilâcih.
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3391; Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 3295,
Hamidiye, nr. 969) ilmî neþrini, biri müel-
lif hattý olmak üzere beþ yazma nüshaya
dayanarak Abdülfettâh Muhammed el-
Hulv gerçekleþtirmiþtir. Kitabýn birinci cil-
dini Kahire’de neþreden Hulv (1390/1970)
baþtan Utbe ismine kadar olan kýsmý dört
cilt halinde Riyad’da yayýmlamýþ (1403-
1410/1983-1989), 1994 yýlýnda vefatý se-
bebiyle neþir tamamlanamamýþtýr. 2. es-
Seyfü’l-berrâš fî £unuši’l-veledi’l-£âš.
Kâtib Çelebi günümüze ulaþmayan bu
eserin müellifin hayýrsýz oðlu Hasan için
yazdýðý bir risâle olduðunu belirtmektedir
(Keþfü’¾-¾unûn, II, 1017). 3. MuÅta½aru
Yetîmeti’d-dehr. Temîmî, Ebû Mansûr es-
Seâlibî’nin Arap þair ve ediplerine dair ün-
lü eserini ve Hasan b. Muzaffer en-Nîsâbû-
rî’nin ¬eylü’l-Yetîme’sini yarýsýna kadar
ihtisar etmiþtir (Keþfü’¾-¾unûn, II, 2049,
2050). 4. Te×kire. Kâtib Çelebi’nin zikret-
tiði bu eserin muhtevasý hakkýnda bilgi
yoktur (a.g.e., I, 385). Temîmî’nin ayrýca
Ýbnü’n-Nâzým’ýn (Ýbnü’l-Musannif) babasý
Ýbn Mâlik’e ait el-Elfiyye üzerine yaptýðý
þerhe bir hâþiye (a.g.e., I, 152) ve Arap
atasözlerine dair bir eser yazdýðý kayde-
dilir (Atâî, s. 408). Brockelmann, Muham-

med b. Ahmed et-Temîmî’nin Menâ-
fi£u’l-Æurßân ve mâ fî külli âyetin mi-
ne’l-burhân adlý eserini yanlýþlýkla Takýy-
yüddin et-Temîmî’ye nisbet etmiþtir (GAL
Suppl., II, 429; krþ. GAL, I, 273; Suppl., I,
422). Temîmî’nin bazý beyit ve kýtalarý Ha-
fâcî ve Muhibbî tarafýndan zikredilmiþ, III.
Murad, Þeyhülislâm Sun‘ullah Efendi ve
Ahmed b. Hasan b. Abdülmuhsin er-Rû-
mî için yazdýðý kasideler e¹-ªabašåtü’s-
seniyye’de kaydedilmiþtir (I, 9-10, 333-
336; IV, 94).

BÝBLÝYOGRAFYA :

Takýyyüddin b. Abdülkadir et-Temîmî, e¹-ªaba-
šåtü’s-seniyye, Köprülü Ktp., Fâzýl Ahmed Pa-
þa, nr. 1113, vr. 409; a.e. (nþr. Abdülfettâh M. el-
Hulv), Riyad 1403-10/1983-89, I, 9-10, 41-169,
333-336; III, 250, 260; IV, 94-95, 180, 361; ayrý-
ca bk. neþredenin giriþi, I, s. e-m; Atâî, Zeyl-i Þe-
kåik, s. 391, 399, 408; Keþfü’¾-¾unûn, I, 152, 385,
394; II, 1017, 1098, 1099, 1838, 2049, 2050;
Hafâcî, Rey¼ânetü’l-elibbâ, II, 27-31; a.mlf., ƒa-
bâya’z-zevâyâ fîmâ fi’r-ricâl mine’l-bešåyâ (nþr.
Mehmet Mesut Ergin), Ankara 2008, s. 386-390;
Muhibbî, ƒulâ½atü’l-e¦er, I, 479-480; a.mlf., Nef-
¼atü’r-Rey¼âne, III, 60, 220; Ahmed b. Muham-
med el-Ensârî eþ-Þirvânî, ¥adîšatü’l-efrâ¼ li-izâ-
¼ati’l-etrâ¼, Kahire 1305, s. 111; Brockelmann,
GAL, I, 273; II, 405; Suppl., I, 422; II, 429; He-
diyyetü’l-£ârifîn, I, 245, 599; Kehhâle, Mu£ce-
mü’l-müßellifîn, III, 91; V, 285; Ziriklî, el-A£lâm
(Fethullah), II, 85-86; Osman Mustafa et-Tabbâ‘,
Ýt¼âfü’l-e£izze fî târîÅi øazze (nþr. Abdüllatîf Zekî
Ebû Hâþim), Gazze 1420/1999, IV, 123-125.

ÿMuharrem Kýlýç

– —
TEMÎMÝYYE

( '� �����
א )

Ýmâmiyye’den
Zürâre b. A‘yen et-Temîmî’nin

Zürâriyye diye de anýlan
mensuplarýna verilen ad

(bk. ÝMÂMÝYYE).
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(bk. ÂMÝN).
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TEMÝR, Ahmet

(1912-2003)

Türk dili ve Moðolca üzerine yaptýðý
çalýþmalarla tanýnan Türkolog.

˜ ™

14 Kasým 1912’de Tataristan Özerk Cum-
huriyeti Samara vilâyetine baðlý Bügülme
(Bugulma) kazasýnýn Elmet (Almetyevsk) kö-
yünde doðdu. Babasý, Mekke ve Medine
medreselerinde on yýl okuduktan sonra El-
met’te imamlýk ve öðretmenlik yapan Ca-
rullah oðlu Reþit, annesi Þelcili köyü mü-

söylenebilir. Kâtib Çelebi eserin kendi ala-
nýnda yazýlmýþ en hacimli kitap olduðunu,
müellifin eþ-Þešåßišu’n-nu£mâniyye’de
yer alan âlimlere kendi zamanýna kadar
yaþayan ulemâyý da eklediðini ve biyogra-
fi sayýsýnýn 2523’e ulaþtýðýný belirtir (Keþ-
fü’¾-¾unûn, II, 1098). Temîmî, III. Murad’a
ithaf ettiði eserin mukaddimesinde sul-
tana övgülerini dile getirdikten sonra ta-
rih ilmine ve tarih yazýmýna, kitapta izle-
diði yönteme ve kullandýðý terimlere dair
bilgi verir. Ardýndan kýsaca Hz. Peygam-
ber’in hayatýný anlatýr (e¹-ªabašåtü’s-seniy-
ye, I, 41-72), Ebû Hanîfe’nin biyografisini
ve menâkýbýný geniþçe ele alýr (a.g.e., I, 73-
169). Daha sonra alfabetik sýraya göre baþ-
langýçtan kendi zamanýna kadar yaþamýþ
Hanefî âlimlerinin biyografilerini kayde-
der. Eserin sonunda künye, lakap ve nis-
beleriyle tanýnanlar zikredilmiþtir. Hocasý
Ýbn Ganim el-Makdisî’nin yaný sýra (Atâî,
s. 399) Hoca Sâdeddin Efendi, Þeyhülislâm
Çivizâde Mehmed Efendi ve Þeyhülislâm
Bayramzâde Zekeriyyâ Efendi gibi âlimle-
rin takriz yazdýðý (Keþfü’¾-¾unûn, II, 1098),
çeþitli kütüphanelerde yazma nüshalarý
bulunan eserin (Köprülü Ktp., Fâzýl Ahmed
Paþa, nr. 1113; Nuruosmaniye Ktp., nr. 3390,
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