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TEYEMMÜM

yine bozulur. Çoðunluða göre bir kimse-
nin suyun bulunmadýðýný ve gusletme im-
kâný olmadýðýný bildiði halde eþiyle iliþkiye
girmesi mekruh deðildir; Mâlikîler ve bir
rivayete göre Hanbelîler ise bir zarara yol
açma durumu dýþýnda su bulamayan kim-
senin abdest veya guslü bozacak bir þey
yapmasýný mekruh görmüþtür. Çoðunluk
dinen meþrû görülmeyen bir amaçla yol-
culuða çýkan kiþi için de teyemmümü câiz
görür.

Teyemmümle Yapýlabilecek Ýbadetler ve
Vakit Sýnýrý. Teyemmüm su ile alýnan ab-
dest ve yapýlan gusülden bedel olup on-
larýn yerine geçtiðinden abdest ve gusül-
le yerine getirilen namaz, tavaf ve Kur’an
okuma gibi her ibadet teyemmümle de
yapýlýr. Ýmam Muhammed ve bazý âlimler
dýþýnda çoðunluða göre teyemmüm alan
kiþinin abdestli kiþilere namaz kýldýrmasý
câizdir. Mâlikî, Þâfiî ve Hanbelîler teyem-
mümün zaruret sebebiyle bedel olduðu-
nu, teyemmümle hükmî kirliliðin kalkma-
dýðýný, sadece namaz kýlmaya izin verildi-
ðini kabul eder. Hanefîler’e göre ise te-
yemmüm mutlak anlamda bedeldir; do-
layýsýyla su bulunana kadar hadesi orta-
dan kaldýrýr. Bu görüþ ayrýlýðýnýn sonucu
þudur: Hanefîler’e göre vakit girmeden ön-
ce teyemmüm yapýlabilir ve teyemmüm
yapan kiþi bu teyemmümle istediði ka-
dar namaz kýlabilir. Diðer üç mezhebe gö-
re ise belli vakti bulunan namaz için vakit
girmeden teyemmüm yapýlamaz; cenaze
namazý, belli vakti olmayan nâfile namaz
veya kazâ namazý için kerahet vakitleri dý-
þýnda teyemmüm yapýlabilir. Mâlikî ve Þâ-
fiîler’e göre her farz namaz için ayrý te-
yemmüm gerekir, bu sebeple vakit nama-
zýnýn yaný sýra kazâ namazý kýlýnamaz; an-
cak bir farz ile birden fazla nâfile namaz
kýlýnabilir. Farz ve nâfile namaz kýlýndýðýn-
da Mâlikîler’e göre önce farzý kýlmak gere-
kir; Þâfiîler’e göre böyle bir kýsýtlama yok-
tur. Hanbelîler’e göre ise teyemmüm ya-
pan kiþi vakit çýkmadýðý sürece vakti giren
namazý, kazâ namazlarýný ve nâfile na-
mazlarý kýlabilir. Mâlikîler’e ve Þâfiî mez-
hebinde tercih edilen görüþe göre vaktin
namazýyla cenaze namazýný ayný teyem-
mümle kýlmak câizdir. Hanefîler’e göre be-
deli bulunmayan farz veya sünnet namaz-
larýn, meselâ cenaze, bayram, küsûf ve
husûf namazlarýnýn abdest alýndýðý takdir-
de kaçýrýlmasý ihtimali varsa teyemmüm
yapmak câizdir. Bedeli bulunan namaz-
larýn, meselâ cuma namazýnýn, cemaatle
kýlýnan vakit namazlarýnýn ve vitir nama-
zýnýn kaçýrýlmasý tehlikesi bulunsa da te-
yemmüm câiz olmaz.

Cenazeyi yýkayacak su bulunamamasý
veya su ile yýkandýðý takdirde daðýlacaðýn-
dan korkulmasý, ölen bir erkeði yýkayacak
erkek veya bir kadýný yýkayacak kadýn ol-
mamasý gibi durumlarda cenazeye teyem-
müm yaptýrýlýr. Su bulamadýðý gibi teyem-
müm yapacak toprak vb. maddelerden
de mahrum bulunan, meselâ hapiste olan
veya hastalýk sebebiyle abdest alamayan
yahut teyemmüm yapamayan kiþi çoðun-
luða göre o haliyle namazýný kýlar; Mâlikî
mezhebinde tercih edilen görüþe göre bu
kiþiden namaz sâkýt olur ve kazâ etmesi
de gerekmez. Hanefî ve Þâfiîler’e göre bu
durumda kýlýnan namazýn kazâ edilmesi
gerekir; Hanbelîler’e göre ise gerekmez.
Abdest organlarýnýn bir kýsmýnda yara vb.
su deðdirmeye engel bir þey bulunan kiþi
yarasýz organlarýný yýkar, yaralý organlarý
mesheder; Þâfiî ve Hanbelîler’e göre ayrýca
teyemmüm yapmasý gerekir. Bu durum-
daki kiþinin organlarýnýn çoðu yaralýysa
Hanefî ve Mâlikîler’e göre abdest ile mesh
sâkýt olur ve yalnýz teyemmüm yapmasý
yeterlidir.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Lisânü’l-£Arab, “ymm” md.; The Babylonian
Talmud, London 1978, Berakoth, 15a; Kâsânî,
Bedâßi £, I, 44-60; Ýbn Rüþd, Bidâyetü’l-mücte-
hid, Kahire 1401/1981, I, 63-74; Muvaffakuddin
Ýbn Kudâme, el-Mu³nî (nþr. Abdullah b. Abdül-
muhsin et-Türkî – Abdülfettâh M. el-Hulv), Kahi-
re 1406/1986, I, 310-358; Nevevî, el-Mecmû£, II,
237-349; Ýbn Cüzey, Æavânînü’l-a¼kâmi’þ-þer£iy-
ye, Kahire 1405-1406/1985, s. 39-40; Ýbnü’l-Hü-
mâm, Fet¼u’l-šadîr, I, 121-142; Ali b. Süleyman
el-Merdâvî, el-Ýn½âf fî ma£rifeti’r-râci¼ mine’l-Åilâf
(nþr. M. Hâmid el-Fýký), Beyrut 1406/1986, I,
263-309; Hattâb, Mevâhibü’l-celîl, Beyrut 1398,
I, 325-361; Þirbînî, Mu³ni’l-mu¼tâc, I, 86-107;
Buhûtî, Keþþâfü’l-šýnâ£, I, 160-181; Kalyûbî, ¥â-
þiye £alâ Þer¼i Minhâci’¹-¹âlibîn, Beyrut, ts. (Dâ-
rü’l-fikr), I, 76-98; Þah Veliyyullah ed-Dihlevî, ¥üc-
cetullåhi’l-bâli³a, Kahire 1355, I, 180-181; Mu-
hammed b. Ahmed ed-Desûký, ¥âþiye £ale’þ- Þer-
¼i’l-kebîr, Beyrut, ts. (Dârü’l-fikr), I, 147-162; Þev-
kânî, Neylü’l-ev¹âr, I, 300-314; Ýbn Âbidîn, Red-
dü’l-mu¼târ (Kahire), I, 229-260; “Teyemmüm”,
Mv.F, XIV, 248-273; Mehmet Þener, “Teyemmüm”,
Ýslâm’da Ýnanç, Ýbadet ve Günlük Yaþayýþ Ansik-
lopedisi (ed. Ýbrahim Kâfi Dönmez), Ýstanbul 2006,
IV, 2048-2054.

ÿMehmet Boynukalýn

– —
TEYM b. MÜRRE

(Benî Teym b. Mürre)
( �������	������ )

Kureyþ kabilesinin bir kolu.˜ ™

Kureyþ’ten Mürre’nin Kilâb ve Yakaza
gibi kollarýndan biri olup nesebi Teym b.
Mürre b. Kâ‘b b. Lüey b. Galib b. Fihr b.
Mâlik b. Nadr b. Kinâne b. Huzeyme b.
Müdrike b. Ýlyâs b. Mudar yoluyla Adnân’a

ler farz, Hanbelîler ise yalnýz küçük hades-
ten sonra farz görmüþlerdir. Mâlikîler’e
göre teyemmümle namaz vb. fiiller ara-
sýnda da beklenilmemesi vâciptir.

Sünnetleri. Teyemmümden önce bes-
mele çekmek Hanefî ve Þâfiîler’e göre sün-
net, Mâlikîler’e göre fazilet, Hanbelîler’e
göre vâciptir. Hanefî ve Þâfiîler’e göre te-
yemmüm iki defa yere vurarak birincisin-
de yüzün, ikincisinde dirseklere kadar kol-
larýn meshedilmesiyle yerine getirilir. Mâ-
likî ve Hanbelîler’e göre ise yere bir de-
fa vurmak ve yüzle bileklere kadar elleri
meshetmek yeterli olmakla birlikte yere
iki defa vurulmasý ve kollarýn dirseklere
kadar meshedilmesi efdaldir. Hanefîler’e
göre elleri yere vururken parmaklarýn ara-
sýný açmak, elleri yerde ileriye geriye doð-
ru oynatmak, ardýndan elleri kaldýrýp sil-
kelemek sünnettir. Mâlikîler’e göre kýble-
ye dönmek, sað kolu önce meshetmek ve
parmaklarýn arasýný sývazlamak fazilettir.
Þâfiîler ayrýca abdestte olduðu gibi teyem-
mümden sonra da kelime-i þehâdet ge-
tirmeyi sünnet kabul etmiþtir. Sünnetle-
rin terkedilmesi ve meshin tekrarlanma-
sý ittifakla mekruh sayýlmýþtýr. Mâlikîler’e
göre boþ konuþmak, dirseklerden yukarý-
sýný meshetmek; Þâfiîler’e göre çok top-
rak kullanmak, namaz kýldýktan sonra te-
yemmümü tazelemek, namaz bitmeden
teyemmüm organlarýndan topraðý temiz-
lemek; Hanbelîler’e göre iki defadan fazla
topraða vurmak ve azsa topraðý üflemek
de mekruhtur.

Teyemmümün Bozulmasý. Abdesti ve
guslü bozan her þey teyemmümü de bo-
zar. Zaruri ihtiyacý dýþýnda ve abdeste ye-
tecek miktardaki suyu görmek veya kul-
lanmaya güç yetirmek Hanefî ve Mâlikî-
ler’e göre teyemmümü bozar; Þâfiî ve
Hanbelîler’e göre su abdeste yetecek ka-
dar olmasa da teyemmüm bozulur. Na-
maz kýlarken suyu görmek Hanefî ve Han-
belîler’e göre namazý bozar, Þâfiî ve Mâli-
kîler’e göre ise bozmaz; ancak Þâfiîler’e
göre o yerde su bulma ihtimali yüksek
idiyse namaz bozulur. Namaz bittikten son-
ra vakit çýkmadan su bulunmasý halinde
çoðunluða göre namazýn iadesi gerekmez;
yalnýz Þâfiî mezhebinde tercih edilen gö-
rüþe göre, mukim olan kiþi su bulma ihti-
mali yüksek bir yerde teyemmüm almýþ-
sa namazý iade etmelidir. Teyemmümü
câiz kýlan durumun ortadan kalkmasý, me-
selâ düþmanýn gitmesi, hastalýðýn veya so-
ðuðun sona ermesi de teyemmümü bo-
zar. Mâlikîler’e göre teyemmümle namaz
arasýna uzun bir fâsýla girerse teyemmüm
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gönderildiði Mýsýr valiliði sýrasýnda Muâvi-
ye b. Ebû Süfyân taraftarlarýnca 38 (658)
yýlýnda katledildi. Bazý Teymliler’in ismi
Emevîler dönemi isyanlarýna karýþtý. Hz.
Ebû Bekir’in neslinden Ebû Bekir b. Ab-
durrahman b. Abdullah’ýn II. Mervân dev-
rinde (744-750) Sûs’ta çýkardýðý isyan bas-
týrýldý (Zübeyrî, s. 279). Bir diðer Teymli
Ömer b. Mûsâ b. Ubeydullah, Ýbnü’l-Eþ-
‘as’ýn isyanýna karýþtýðýndan 83 (702) yý-
lýnda Emevî Valisi Haccâc tarafýndan öldü-
rüldü (Zübeyrî, s. 290; Taberî, VI, 374-375,
379-380; Ýbn Hazm, s. 140).

Aralarýnda Medine’nin yedi meþhur tâ-
biîn fakihinden biri olan Kasým b. Muham-
med b. Ebû Bekir ve oðlu Abdurrahman
b. Kasým’ýn da bulunduðu birçok Teym
mensubu Emevîler ve Abbâsîler dönemin-
de Medine, Mekke, Basra, Baðdat ve Mý-
sýr’da kadýlýk yaptý; bazý Teymliler ise özel-
likle Kûfe’de þurta teþkilâtýný yönetti (Ýb-
nü’l-Kelbî, s. 79-84; Zübeyrî, s. 275-295;
Ýbn Hazm, s. 135-140; Sem‘ânî, I, 500).
Mekke ve Medine’de, ilk fetihler devrinde
bazý mensuplarýnýn verimli araziler elde et-
tiði Kûfe ve Basra civarýnda yaþayan Benî
Teym b. Mürre’nin bir kýsmý Suriye, Mýsýr
ve Kuzey Afrika’ya yerleþti. Ýbn Hazm (ö.
456/1064) kendi döneminde Mýsýr’da yaþa-
yan, Hz. Ebû Bekir’in soyundan gelen Teym
mensuplarýndan bahsetmektedir (Cem-
here, s. 137).

BÝBLÝYOGRAFYA :

Ýbnü’l-Kelbî, Cemhere (Nâcî), s. 79-84; Ýbn Sa‘d,
e¹-ªabašåt, III, 169, 214; IV, 128; Mus‘ab b. Ab-
dullah ez-Zübeyrî, Nesebü Æureyþ (nþr. E. Lévi-
Provençal), Kahire 1982, s. 275-296; Ýbn Habîb,
el-Mu¼abber, s. 137, 151-153; a.mlf., el-Münem-
maš, s. 33, 50-51, 172, 187-189, 371; Taberî,
TârîÅ (Ebü’l-Fazl), IV, 210, 429-430, 485, 524
vd., 555-557; V, 97; VI, 374-375, 379-380; Ýbn
Düreyd, el-Ýþtišåš, s. 96, 140-146; Ebü’l-Ferec
el-Ýsfahânî, el-E³ånî (nþr. Abdülemîr Ali Mühen-
nâ – Semîr Câbir), Beyrut 1986, III, 412; IV, 466
vd.; Ýbn Hazm, Cemhere, s. 135-140; Sem‘ânî,
el-Ensâb (Bârûdî), I, 500; G. Levi Della Vida,
“Teym b. Mürre”, ÝA, XII/1, s. 224; M. Lecker,
“Taym b. Murre”, EI2 (Ýng.), X, 401; Settâr Avdî –
Seyyid Ahmed Hâþimî, “Teym”, Dâniþnâme-i Ci-
hân-ý Ýslâm, Tahran 1383/2004, VIII, 803-804.

ÿElnure Azizova

– —
TEYMÂ
( ��
�� )

Arabistan’ýn kuzeybatýsýnda
tarihî bir þehir.

˜ ™

Günümüzde Suudi Arabistan’ýn sýnýrla-
rý içinde kalan Teymâ, deniz seviyesinden
800 m. yükseklikteki konumu ve bol su
kaynaklarýyla geniþ bir vahadýr. Medine’-

den 400 km., Tebük’ten 265 km., Hicr’-
den üç merhale (yaklaþýk 110 km.), Vâdil-
kurâ’dan dört merhale uzaklýktadýr. Tari-
hi milâttan önce 2000 yýllarýna kadar iner.
Teymâ’dan ilk defa bahseden milâttan ön-
ce VIII. yüzyýla ait Akkad tabletlerine gö-
re Kuzey Arabistan halký gibi Teymâlýlar da
göçebe olup hayvancýlýkla uðraþýyorlardý.
Ayrýca ticaret yollarýný kontrol altýnda tut-
tuklarý için zenginleþmiþlerdi. Bölgede bu-
lunan milâttan önce VI. yüzyýla ait tablet-
lerdeki çivi yazýlarýna göre Arap yarýma-
dasýnýn kuzeyinden geçen baharat yolu-
nun üzerinde önemli bir ticaret merkezi-
ne dönüþen Teymâ’nýn ekonomik kalkýn-
masýnda verimli topraklarý yanýnda en
önemli faktör, Bâbil Keldânî Hükümdarý
Nabonidus’un (m.ö. 556-539) Arabistan’ýn
kuzeyindeki ticaret yoluna hâkim olmak ve
Araplar’ý Bâbil’in diðer bölgeleriyle uyum-
lu hale getirmek için Harran’dan Teymâ’ya
gelip burayý milâttan önce 552-542 yýlla-
rýnda ikinci baþþehir edinmesidir (Baw-
den, IV [1980], s. 72; The Oxford Encyclo-
pedia, V, 160). Bu dönemde Teymâ, Na-
bonidus’un taptýðý ay tanrýsý Sin’e ibadet
edilen merkezlerden biri oldu. Ahamenî-
ler devrinde Teymâ’nýn ekonomik geliþme-
si devam etti. Nitekim Ahd-i Atîk’te mi-
lâttan önce VI. yüzyýl Teymâ’sýndan önem-
li bir kervan þehri diye bahsedilmektedir
(Eyub, 6/19-20; Ýþaya, 21/13-14; Yeremya,
25/23). Bölgede mevcut Ârâmîce çok sa-
yýda kitâbe Teymâ’nýn milâttan önce I. yüz-
yýlda Nabatîler’in hâkimiyetine girdiðini
ve Hýristiyanlýðýn ilk dönemlerinde Nabatî
hâkimiyetinde kaldýðýný göstermektedir
(Bawden, IV [1980], s. 71-73; The Oxford
Encyclopedia, V, 160).

Ýslâmiyet’in doðuþuna yakýn dönemde
Dûmetülcendel, Eyle, Maknâ, Hayber, Vâ-
dilkurâ gibi Kuzey Arabistan þehirlerin-
den biri olan Teymâ, Meymûn b. Kays el-
A‘þâ’nýn ve dönemin diðer þairlerinin þiir-
lerinde, özellikle Semev’el el-Ezdî adlý bir
yahudiye ait Eblaku’l-Ferd gibi darbýmese-
le konu olmuþ müstahkem kaleleriyle aný-
lýr (Bekrî, I, 97; Yâkut, I, 75-76). Yarýmada-
nýn kuzeybatýsýndaki diðer vaha þehirleri
gibi Ýslâm’ýn zuhuru sýrasýnda göçmen ya-
hut mühtedi yahudiler tarafýndan iskân
edilen Vâdilkurâ ve Fedek’in 7 (628) yýlýn-
da fethedilmesinin ardýndan Teymâ da ay-
ný yýl cizye karþýlýðýnda barýþ yoluyla Ýslâm
idaresine girdi (Vâkýdî, II, 711; Belâzürî, s.
49). Teymâ yahudilerinin Hz. Ömer devrin-
de bölgeden çýkarýldýðýna dair çeþitli riva-
yetler ve görüþler bulunmaktaysa da (Be-
lâzürî, s. 49; ÝA, XII, 224; EI 2 [Ýng.], X, 402)

kadar ulaþýr. Kabile, Teym b. Mürre’nin
Sa‘d adlý oðlundan Kâ‘b b. Sa‘d ve Hârise
b. Sa‘d kollarý vasýtasýyla devam etmiþtir.

Teym b. Mürre, Ýslâm’dan önce Mekke-
li Araplar’ýn yaptýðý anlaþmalara (hilf) ka-
týldý. Kâbe görevlerinin taksimi hususun-
da yapýlan Hilfü’l-mutayyebîn’de Abdüd-
dâroðullarý’na karþý diðer üç kabileyle (Be-
nî Esed, Benî Zühre, Benî Hâris b. Fihr)
birlikte Abdümenâfoðullarý’nýn yanýnda yer
aldý. Mekke’de haksýzlýða uðrayanlara yar-
dým amacýyla oluþturulan, Hz. Muham-
med’in de iþtirak ettiði Hilfü’l-fudûl cö-
mertliðiyle ünlü Teymli Abdullah b. Cüd-
‘ân’ýn ev sahipliðinde kuruldu. Adî b. Kâ‘b,
Ukl, Müzeyne, Dabbe ve Sevr kabileleriyle
birlikte Hilfü’r-ribâb’a katýlan Benî Teym
b. Mürre, Câhiliye döneminde haram ay-
larda yapýlan Ficâr savaþlarýnýn dördün-
cüsüne (Ficârü’l-Berrâd) Kinâne’nin müt-
tefiki olan Kureyþ’in safýnda kabilenin li-
deri sayýlan Abdullah b. Cüd‘ân’ýn kuman-
dasýnda katýldý. Teym, Ýslâm’dan önce ka-
bilenin baþlýca koluna adýný veren Amr b.
Kâ‘b b. Sa‘d b. Teym, “Þâribü’z-zeheb” la-
kaplý oðlu Osman b. Amr ve torunu Ab-
dullah b. Cüd‘ân b. Amr gibi cömertlikle-
riyle tanýnan mensuplarýyla bilinir (Ýbn Ha-
bîb, el-Mu¼abber, s. 137; el-Münemmaš,
s. 371). Osman b. Amr’ýn torunu sahâbî
Talha b. Ubeydullah, oðlu Ya‘kub b. Tal-
ha, Hz. Ebû Bekir’in soyundan Talha b. Ab-
dullah b. Abdurrahman ve Îsâ b. Mûsâ b.
Talha b. Ubeydullah kabilenin Ýslâm dev-
rinde cömertlikleriyle ünlü þahsiyetleridir
(Ýbn Habîb, el-Mu¼abber, s. 151-153).

Âmir b. Amr b. Kâ‘b’ýn torunu olan Hz.
Ebû Bekir, Talha b. Ubeydullah, Habeþis-
tan muhaciri Hâris b. Hâlid ve eþi Reyta
bint Hâris gibi bazý Teym mensuplarý Ýs-
lâm’ýn ilk yýllarýnda müslüman oldu. Tal-
ha’nýn kardeþi Mâlik b. Ubeydullah gibi
bazýlarý ise Bedir’de müþriklerin safýnda
savaþtý ve öldürüldü. Bir kýsmý da zaman-
la Ýslâmiyet’i kabul etti. Hz. Ebû Bekir’in
Teymli olmasý sebebiyle Teym b. Mürre
kabilesi, Hz. Ömer’in halifeliði döneminde
tertip ettirdiði divan defterlerine Benî Hâ-
þim’den sonra, Benî Adî b. Kâ‘b’dan önce
yazýldý (Taberî, IV, 210). Hz. Ömer’in halife-
liðe aday gösterdiði altý kiþilik þûra üye-
lerinden biri olan Talha b. Ubeydullah, Ce-
mel Vak‘asý’nda Hz. Âiþe ile birlikte hare-
ket ederek Hz. Ali ordusu ile karþý karþý-
ya geldi. Talha b. Ubeydullah ve oðlu Mu-
hammed dahil bazý Teym mensuplarý bu
savaþta öldürüldü. Hz. Osman dönemin-
deki iç ihtilâflara adý karýþan Muhammed
b. Ebû Bekir, Cemel ve Sýffîn’de Hz. Ali’-
nin safýnda çarpýþtý ve onun tarafýndan

TEYMÂ


