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TEYMÂ

kitâbeleri, çoðu milâttan önceye ait Eblak,
Radum, Hamrâ gibi saraylarý ve þehir sur-
larýnýn harabeleriyle Teymâ yarýmadanýn
diðer bölgelerine oranla çok daha eski ta-
rihiyle yeniden önem kazandý (Bawden, IV
[1980], s. 80-88; The Oxford Encyclopedia,
V, 160-161).

Teymâ, 1830 yýlýndan itibaren yarý ba-
ðýmsýz halde Rummân ailesine mensup
emîrler arasýnda sýk sýk el deðiþtirdi. XX.
yüzyýlýn baþlarýnda Arabistan yarýmadasý-
ný Suûdî yönetiminde birleþtirme çaba-
sýndaki Kral Abdülazîz’le iyi iliþkiler içinde
olan son Teymâ emîri Abdülkerîm b. Rum-
mân’ýn yakýn akrabalarý tarafýndan katle-
dilmesinin (1950) ardýndan Teymâ, Suû-
dî hâkimiyetine geçti (Philby, s. 72-103).
1958’de Medine-Teymâ-Tebük yolunun as-
faltlanmasýyla Suriye yolu üzerinde önem-
li bir durak yeri haline gelen Teymâ, Suudi
Arabistan’ýn Tebük idarî birimine (mýn-
taka) baðlý olup 2004 yýlý sayýmýna göre
26.587’ye, 2010 yýlý tahminlerine göre
31.000’e ulaþan nüfusuyla Medine’yi Ür-
dün’e baðlayan yol üzerinde önemli bir
merkezdir.
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Ebü’l-Kåsým Kývâmü’s-sünne Ýsmâîl
b. Muhammed b. el-Fazl

et-Teymî et-Talhî el-Ýsfahânî
(ö. 535/1141)

Hadis, tefsir,
Arap dili ve edebiyatý âlimi.

˜ ™

9 Þevval 457’de (13 Eylül 1065) Ýsfahan’-
da doðdu. Annesi Talha b. Ubeydullah et-
Teymî el-Kureþî’nin soyundan geldiði için
Talhî, Teymî ve Kureþî nisbeleriyle anýldý.

Daha çok Kývâmüssünne lakabýyla meþ-
hur oldu (aþ.bk.). Bazý âlimler, kendisini
Ýsfahan’da “cûvzî” denilen küçük bir kuþa
nisbetle Cûvzî lakabýyla kaydetmiþse de
Teymî’nin bu lakaptan hoþlanmadýðý be-
lirtilmektedir (Sem‘ânî, II, 120). Babasý Ebû
Ca‘fer Muhammed devrin âlimlerinden ha-
dis tahsil etmiþ bir zat olduðu için Teymî,
Ýsfahan’da erken yaþta Kur’ân-ý Kerîm’i ez-
berleyerek öðrenime baþladý. Hadiste ve
diðer Ýslâmî ilimlerde Ýsfahan’daki âlim-
lerden yararlandý. Baðdat ve Nîþâbur’a bir-
çok defa ilmî seyahatler yaptý; Rey, Kaz-
vin ve bir yýl mücâvir kaldýðý Mekke’deki
âlimlerden hadis rivayet etti. Hocalarý ara-
sýnda babasýnýn dýþýnda Ebû Amr Ýbn Men-
de, Ýbnü’s-Sabbâð, Kasým b. Fazl es-Seka-
fî, Ebü’l-Muzaffer es-Sem‘ânî, Týrâd ez-
Zeynebî gibi þahsiyetler sayýlabilir. Kendi-
sinden Abdülkerîm b. Muhammed es-Sem-
‘ânî, Ebü’l-Kasým Ýbn Asâkir, Ebû Tâhir
es-Silefî, Ebû Mûsâ el-Medînî gibi âlimler
faydalandý. Hayatý talebe yetiþtirmek ve
eser telif etmek, halký irþat etmekle ge-
çen Teymî ömrünün son yýllarýnda hasta-
landý. Talebelerinin belirttiðine göre 10 Zil-
hicce 535’te (17 Temmuz 1141) Ýsfahan’-
da vefat etti. Onun 536’da (1142) ve 538’-
de (1144) öldüðünü söyleyenler de vardýr.
Teymî’nin Muhammed adlý bir oðlunun bu-
lunduðu, hadis ve Arap dili sahasýndaki
bilgisiyle tanýnan Muhammed’in birçok
eser kaleme aldýðý, fakat daha yirmi altý
yaþýnda iken Ýsfahan’da vefat ettiði (526/
1132) belirtilmektedir.

Talebesi Ebû Mûsâ el-Medînî Teymî’-
nin, devrindeki âlimlerin üstadý ve en meþ-
huru olduðunu söylemiþ, özellikle hadis,
tefsir, Arap dili ve edebiyatýnda mümtaz
bir yeri bulunduðunu, hadislerin metin ve
senedleriyle ilgili konularý çok iyi bildiðini
belirtmiþtir. Onun söz veya davranýþlarýný
eleþtirip kendisine itiraz eden birine rast-
lamadýðýný, devrin sultanlarýyla iliþki kur-
madýðýný ve kimseden bir þey beklemedi-
ðini, vaktini hadis okutmakla geçirdiðini
ve 3500 imlâ meclisi akdettiðini (diðer ta-
lebesi Sem‘ânî bu meclislerin 3000 kadar
olduðunu söylemektedir), bu meclislerde
hadisleri bir metne bakmadan ezberinden
yazdýrdýðýný ifade etmiþtir (Sem‘ânî, II,
120; Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß, XX, 82).
Bir diðer talebesi Abdülkerîm es-Sem‘â-
nî, Teymî’nin imlâ ettiði hadisleri birçok
insanýn yazdýðýný, onun imlâ meclislerini
kendisinin de hiç kaçýrmadýðýný, hocasýnýn
haftada bir gün evinde özel olarak hadis
imlâ ettiðini, ayrýca haftada iki gün kýraat
usulüyle ondan hadis okuduðunu belirt-
miþtir (el-Ensâb, II, 120-121). Baðdatlý âlim-

bazý ilk dönem kaynaklarýnda yer alan, ha-
lifenin Hicaz sýnýrlarý dýþýnda olduðu için
Vâdilkurâ ve Teymâ halkýný yerlerinde bý-
raktýðýna dair rivayetler (Vâkýdî, II, 711)
daha doðru kabul edilmektedir.

Teymâ, IV. (X.) yüzyýl Ýslâm coðrafyacý-
larý tarafýndan Kuzeybatý Arabistan’ýn en
kalabalýk yerleþim bölgesi diye tasvir edi-
lir. Ýbn Havkal, Teymâ’nýn Tebük’ten daha
çok nüfusu bulunan, bölge Araplar’ý için
ekonomik önemi haiz geliþmiþ bir þehir
olduðunu belirtir (Øûretü’l-ar², s. 33-34).
Makdisî, yarýmadanýn kuzeyinde yegâne
þehir olarak nitelendirdiði Teymâ’nýn bol su
kaynaklarýndan, çeþme ve kuyularýyla ge-
niþ araziye yayýlmýþ güzel bahçelerinden,
hurma aðaçlarýndan ve çarþýdaki camiden
bahseder (A¼senü’t-tešåsîm, s. 252-253).
V. (XI.) yüzyýlda Ebû Ubeyd el-Bekrî zen-
gin hurma, incir ve üzüm baðlarýnýn yaný
sýra yazlýk bir yer oluþuyla da tanýnan Tey-
mâ’nýn 1 fersahlýk Feyhâ nehri boyunca
uzanan kale surlarýndan bahsetmekte, þeh-
rin Tay kabilesinin Cüveyn ve Amr kollarýn-
ca iskân edildiðini bildirmektedir (Mu£cem,
I, 329-331). Daha sonraki dönemlerde de
Teymâ, su kaynaklarý dolayýsýyla Suriyeli
ziyaretçilerin hac yolu üzerindeki durakla-
rýndan biri olarak önemini korumaya de-
vam etti.

XIX. yüzyýlýn ortalarýndan itibaren böl-
geye seyahat eden George Augustus Wal-
lin (1848), Carlo Guarmini (1864), Charles
Doughty (1877), Charles Huber (1880) ve
Julius Euting (1883) gibi Batýlý seyyah ve
arkeologlar Teymâ’daki tarihî bulgularla
bölgenin eski tarihine dikkat çekti. Özel-
likle Euting tarafýndan 1883 yýlýnda Louvre
Müzesi’ne götürülen, Teymâ’nýn eski dinî
kültünü aksettiren, milâttan önce V. yüzyý-
la ait Ârâmîce yazýlý, “Teymâ taþý” diye ün-
lü kitâbe sonraki dönemlerde Batýlý arke-
ologlarýn dikkatini bölgeye çevirdi. Böyle-
ce tarihinin çeþitli dönemlerine ait Ârâ-
mî, Lihyânî, Semûdî ve Nabatîce yazýlmýþ
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lar içermesi veya çok muhtasar olmasý gi-
bi sebeplerle yeterince faydalý sayýlmadý-
ðýný, bunlardan arýndýrdýðý eserinde ko-
nularý iman, Ýslâm, birrü’l-vâlideyn, teva-
zu, cihad þeklinde alfabetik olarak sýrala-
dýðýný belirtir. Eserde senedleri verilen, fa-
kat kaynaklarý belirtilmeyen rivayetlerin
büyük çoðunluðu hadislerden, geri kala-
ný ise Ýslâm büyüklerinin sözlerinden ve
bazý davranýþlarýndan seçilmiþtir. Münzi-
rî, adlarýný zikrettiði hadis kaynaklarýnda
bulunmayýp Teymî’nin bu eserinde yer alan
az sayýdaki hadislerin hepsini kitabýna al-
dýðýný, fakat ondaki mevzû rivayetleri ter-
kettiðini söylemiþ (et-Ter³¢b ve’t-terhîb, I,
4), Kettânî de eserde mevzû rivayetlerin
olduðunu belirtmiþtir (er-Risâletü’l-müs-
te¹rafe, s. 57). Kitabý Eymen b. Sâlih b. Þa‘-
bân yayýmlamýþtýr (I-III, Kahire 1414/1993).
2. el-¥icce fî beyâni’l-ma¼acce ve þer-
¼i £aš¢deti Ehli’s-sünne. Teymî, bu ese-
rinde yaþadýðý devirde bid‘atýn ve bid‘atçý-
larýn yaygýnlaþtýðýný, insanlarýn Selef akî-
desinden uzaklaþtýðýný, eserini sünnete uy-
mak ve bid‘atçýlardan uzak durmak iste-
yenler için kaleme aldýðýný ve bu sebeple
çalýþmasýna el-¥icce fî beyâni’l-ma¼ac-
ce ve þer¼i’t-tev¼îd ve me×hebi Ehli’s-
sünne adýný verdiðini söylemiþtir. Ýbn Kay-
yim el-Cevziyye’nin eserde yer alan istivâ-
ya dair bilgileri delilleriyle birlikte aynen
nakletmesi (Ýctimâ£u’l-cüyûþi’l-Ýslâmiyye,
s. 165-166), Ýbn Hacer el-Askalânî’nin de
tevhidin tarifinde Teymî’nin görüþünü zik-
retmesi (Fet¼u’l-bârî, XIII, 357) ona veri-
len deðeri göstermektedir. Bazý kaynak-
larda Kitâbü’s-Sünne adýyla müellife nis-
bet edilen eserin el-¥icce olduðu tah-
min edilmektedir (Siyerü’s-selefi’½-½âli¼în,
neþredenin giriþi, I, 114-115). Eseri Mu-
hammed b. Rebî‘ b. Hâdî Umeyr el-Med-
halî neþretmiþtir (I-II, Riyad 1411/1990).
3. Siyerü’s-selefi’½-½âli¼în. Teymî, Ýsfa-
han Camii’nde talebelerine imlâ ettiði bu
eserine aþere-i mübeþþere ile baþlamýþ,
ardýndan tâbiîn, tebeu’t-tâbiîni ve daha
sonraki nesillerden zühd ve takvâsýyla meþ-
hur olanlarý, babasý gibi bazý Ýsfahanlýlar
yanýnda faziletleriyle tanýnan her devrin
önemli þahsiyetlerini alfabetik sýrayla zik-
retmiþtir. Kerem b. Hilmî beþ nüshasýna
dayanarak eser üzerinde yüksek lisans ça-
lýþmasý yapmýþ (1991, Câmiatü’l-Ezher kül-
liyyetü dâri’l-ulûm), daha sonra bu çalýþ-
masýný rivayetlerin senedlerini çýkarýp ya-
yýmlamýþtýr (I-IV, Riyad 1420/1999). 4. Ki-
tâbü’l-Meb£a¦ ve’l-me³åzî. Eserde Re-
sûl-i Ekrem’in hayatý ve fiilî sünneti ince-
lenmekte, son dörtte birlik kýsýmda Hu-
lefâ-yi Râþidîn’in hayatýna ve menâkýbýna

geniþ yer verilmektedir. Bir nüshasý Köp-
rülü Kütüphanesi’nde bulunan eserin (Fâ-
zýl Ahmed Paþa, nr. 1138) Hulefâ-yi Râþi-
dîn’e dair bölümünü Kerem b. Hilmî el-
ƒulefâßü’l-erba£a eyyâmühüm ve siye-
rühüm adýyla neþretmiþtir (Kahire 1999).
5. Ý£râbü’l-Æurßân. Bir nüshasýnýn The
Chester Beatty Library’de bulunduðu kay-
dedilmektedir (Ziriklî, I, 323). 6. Delâßi-
lü’n-nübüvve. Eseri Ebû Abdurrahman
Müsâid b. Süleyman Râþid yayýmlamýþ
(I-IV, Riyad 1412), Mahmûd b. Muham-
med el-Haddâd da kitabýn fihristini neþ-
retmiþtir (Riyad 1409/1988). 7. el-Emâlî
fi’l-¼adî¦ (Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, Mec-
mû, nr. 41, vr. 24-37; Âm 4531, 1-8). 8. E¼â-
dî¦ müselselât. Abdülhay el-Kettânî’nin
sekiz cüz olduðunu söylediði eserin (Fih-
risü’l-fehâris, II, 657) bazý bölümleri Dâ-
rü’l-kütübi’z-Zâhiriyye’de (Mecmû, nr. 34,
vr. 146-150) kayýtlýdýr. 9. el-£Avâli’l-mü-
râfešåt. Eserin son kýsmý eksik bir nüs-
hasý Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye’dedir (Mec-
mû, nr. 105, vr. 116-133). 10. Tefsîrü’l-
Ý½fahânî. Zehebî ve Kâtib Çelebî gibi mü-
ellifler Teymî’nin birkaç tefsir yazdýðýný,
bunlardan el-Câmi£ (u’l-kebîr fî me£âlimi’t-
tefsîr) diye anýlanýn otuz cilt, el-Mu£te-
med’in on cilt, el-Muva²²a¼ adlý Farsça
tefsirinin ise üç cilt olduðunu zikretmek-
te (A£lâmü’n-nübelâß, XX, 84; Keþfü’¾-¾u-
nûn, I, 442; II, 1904), ayrýca onun el-Î²â¼
adlý dört ciltlik bir tefsirinden söz edil-
mektedir (Keþfü’¾-¾unûn, I, 211). Ancak
bunlarýn günümüze ulaþýp ulaþmadýðý bi-
linmemektedir. Teymî’nin Tefsîru sûre-
ti’l-£A½r adlý bir baþka çalýþmasýnýn bir
nüshasý Ýstanbul Üniversitesi Kütüphane-
si’nde bulunmaktadýr (Mecmua, nr. 7/378;
Mu£cemü’l-maÅ¹û¹âti’l-mevcûde, s. 316]).
11. Þer¼u’l-Câmi£i’½-Øa¼î¼ li’l-BuÅârî
ve Þer¼u’l-Câmi£i’½-Øa¼î¼ li-Müslim. Oð-
lu Ebû Abdullah Muhammed bu iki eseri
yazmaya baþlamýþ, vefatý üzerine bunlarý
Teymî tamamlamýþtýr. Zehebî’nin kaydet-
tiðine göre Teymî, Müslim þerhini oðlunun
mezarý baþýnda imlâ etmiþ ve eseri ta-
mamladýðýnda bir ziyafet vermiþtir (A£lâ-
mü’n-nübelâß, XX, 83). Bu iki eserin gü-
nümüze gelip gelmediði bilinmemektedir.
12. Fu½ûl müstaÅrece min Kitâbi’t-Te×-
kire. Kaynaklarda vaaz ve irþada dair olup
otuz cüzden meydana geldiði belirtilen
eserin bazý bölümleri Süleymaniye Kütüp-
hanesi’nde bu adla kayýtlýdýr (Hekimoðlu
Ali Paþa, nr. 847/2).
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Teymî, el-¥icce fî beyâni’l-ma¼acce ve þer¼i
£aš¢deti Ehli’s-sünne (nþr. Muhammed b. Rebî‘ b.
Hâdî Umeyr el-Medhalî), Riyad 1411/1990, neþ-

lerin Ahmed b. Hanbel’den sonra Baðdat’a
Teymî gibi birinin gelmediðini söylemesi
(Zehebî, A£lâmü’n-nübelâß, XX, 82) döne-
mindeki ilim çevrelerinin onu ne kadar be-
nimsediðini göstermektedir. Hadis hâfýzý
Ebû Zekeriyyâ Ýbn Mende, Teymî’nin sað-
lam bir itikada, düzgün bir yaþayýþa sahip
bulunduðunu, pek az konuþtuðunu söyle-
miþ, Ýsfahanlý hadis hâfýzý Muhammed b.
Abdülvâhid ed-Dekkak da onun dinî yaþayý-
þý bakýmýndan benzersiz kabul edildiðine
iþaret etmiþtir. Ebü’l-Muzaffer es-Sem‘â-
nî, Irak’ta hadisi bilen ve anlayan iki kiþi
gördüðünü, bunlarýn Ýsfahan’da Teymî,
Baðdat’ta Mü’temen es-Sâcî olduðunu zik-
retmiþtir. Hadis hâfýzý Muhammed b. Sa‘-
dûn el-Abderî ise Teymî’nin güçlü hâfýza-
sýna ve tefsir, hadis, fýkýh, dil, edebiyat gi-
bi ilimlerde söz sahibi oluþuna dikkat çek-
miþtir. Þâfiî mezhebini benimsediði belir-
tilen Teymî hakkýnda Zehebî büyük hadis
hâfýzý, þeyhülislâm ve kývâmüssünne gibi
sýfatlar kullanmýþtýr. Teymî’nin menâkýbýna
dair Ebû Mûsâ el-Medînî’nin bir eser ka-
leme aldýðý zikredilmiþtir (el-¥icce, neþre-
denin giriþi, I, 37).

Teymî’nin yaþadýðý V. (XI.) yüzyýlýn ikin-
ci yarýsý ile VI. (XII.) yüzyýlýn ilk dönemleri
Havâric, Þîa, Kaderiyye ve Mu‘tezile gibi
fýrkalarýn yaygýnlaþtýðý, Ahmed b. Han-
bel’in temsil ettiði Selef inancýna mensup
kiþilerin son derece azaldýðý bir devirdi.
Selef metodu diye de bilinen ehl-i hadîs
yolunu benimseyen Teymî, Selef akîdesi-
ni muhaliflerine karþý savunmaya çalýþmýþ,
el-¥icce fî beyâni’l-ma¼acce ve þer-
¼i £aš¢deti Ehli’s-sünne adlý eserini bu
maksatla kaleme almýþtýr. Bu eserin mu-
kaddimesinde (I, 83-84), “Ýslâm’ýn ayakta
durmasý (kývâmü’l-Ýslâm) sünnete sarýlmak-
la mümkündür” dediði için Kývâmüssün-
ne lakabýyla anýlmýþtýr. Eðer bir istinsah
hatasý deðilse Ýbn Kadî Þühbe (ªabašå-
tü’þ-Þâfi£iyye, I, 301) bütün kaynaklarýn ak-
sine Teymî’nin lakabýný Kývâmüddin ola-
rak kaydetmiþ, Brockelmann da muhte-
melen ona dayanýp ayný lakabý kullanmýþ-
týr (GAL, I, 324; Suppl., I, 557). Kývâmüs-
sünne terkibinin bazý yeni çalýþmalarda
“kavvâmüssünne” diye harekelendiði gö-
rülmektedir.

Eserleri. 1. Kitâbü’t-Ter³¢b ve’t-ter-
hîb. Müellif eserin mukaddimesinde ta-
lebelerinin kendisinden sâlih amellere, gü-
zel sözlere ve hâlis niyetlere teþvik eden,
kötü ameller ve sözlerden, bozuk niyetler-
den sakýndýran bir kitap yazmasýný iste-
mesi üzerine bu eseri kaleme aldýðýný söy-
ler. Konuya dair daha önce yazýlan kitap-
larýn fazlaca sened ihtiva etmesi, tekrar-
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ve Bahreyn civarýnda oturan Teymullah,
müttefikleriyle beraber akraba Taðlib ka-
bilesine ve Temîm’e karþý yapýlan savaþ-
lardan (eyyâmü’l-Arab) Yevmü Tehâlûk,
Üvâre, Kadde, Zübâle, Nibâc ve Taysal sa-
vaþlarýna katýldý (Ýbnü’l-Kelbî, Cemhere, s.
517; Ýbn Müsennâ, I, 46-47, 305, 358-368;
II, 763-764, 917-919; Ýsfahânî, I, 496 vd.;
Ýbn Hazm, s. 215, 314).

Ýslâmiyet’in doðuþu sýrasýnda bir kýsmý
Araplar’ýn çoðu gibi putperest, diðer kýs-
mý, oturduklarý bölge dolayýsýyla aralarýn-
da Hýristiyanlýðýn yaygýn olduðu Bekir b.
Vâil’in bazý kollarý gibi hýristiyan olan Tey-
mullah, gerek ridde savaþlarýnda gerek-
se fütuhatýn ilk yýllarýnda müslümanlarýn
karþýsýnda yer aldý. Hz. Ebû Bekir döne-
minde Bahreyn bölgesindeki irtidad olay-
larýna ismi karýþan Teymullah, 12 (633)
yýlýnda bölge valiliðine gönderilen Alâ b.
Hadramî’nin kumandasýndaki Ýslâm ordu-
su karþýsýnda kendisi gibi Lehâzim’e men-
sup Ýcl, Kays ve Aneze kabileleriyle birlik-
te aðýr yenilgiye uðradý ve büyük bir kýs-
mý Ýslâmiyet’i kabul etti (Taberî, III, 304-
313). Ayný yýl meydana gelen Ülleys sava-
þýnda Hâlid b. Velîd karþýsýnda hezimete
uðrayan Sâsânî ordularýndaki hýristiyan
birlikleri arasýnda Bekir’in Ýcl ve Zubey‘a
kollarýyla birlikte Teymullah’tan bazý grup-
lar da vardý (a.g.e., III, 355 vd.).

Ýslâm’ýn ilk dönemlerinde kabilenin ba-
zý mensuplarý Horasan ve civarýna vali ve
kumandan olarak tayin edildi. Bunlar ara-
sýnda Hz. Ali tarafýndan Rey ve Destebâ
valiliðine getirilen, fakat görev ihlâli yü-
zünden azledilince Muâviye b. Ebû Süfyân’a
katýlan Zeyd b. Hüceyye (Ýbnü’l-Kelbî, Cem-
here, s. 519), þairliðiyle tanýnan, Basra’da
kendisine nisbetle Kasru Evs adýyla bilinen
kasrýn sahibi, 64-65 (684-685) yýllarýnda
Herat valiliði yaptýðý sýrada Mus‘ab b. Zü-
beyr’in gönderdiði Abdullah b. Hâzim’e
karþý bir yýldan fazla savunduðu Herat þeh-
ri yakýnlarýnda 65’te (685) öldürülen Evs b.
Sa‘lebe b. Züfer (Rukay) sayýlabilir (Tabe-
rî, V, 545-551; Belâzürî, s. 495; Ýbn Hazm,
s. 316).

Teymullah, Sýffîn Savaþý’nda üyesi bu-
lunduðu Lehâzim kabileleriyle Lehâzimü
Kûfe ve Lehâzimü Basra olarak Hz. Ali’nin
ordusunda Muâviye’ye karþý savaþtý (Dîne-
verî, s. 172). Emevîler dönemi iç savaþla-
rýnda genellikle iktidarýn yanýnda yer alan
bazý Teymullahlýlar 61 (680) yýlýnda Kerbe-
lâ’da Hz. Hüseyin’in ve aile fertlerinin kat-
line iþtirak etti (Taberî, V, 436, 451). 72’de
(691) Abdülmelik b. Mervân’ýn Mus‘ab b.
Zübeyr’e karþý gönderdiði yardýmcý kuv-

vetin baþýnda yer alan Teymullah’ýn Mâlik
kolundan Ubeydullah b. Ziyâd b. Zabyân,
Deyrülcâselik’te Mus‘ab’ýn öldürülmesine
bizzat katýldý. Onun kardeþinin katili oldu-
ðunu söyleyerek kiþisel düþmanlýðý sebe-
biyle baþýný kesip halifeye götürdü (a.g.e.,
VI, 153, 158-160; Ýbn Hazm, s. 315). Ýbn Ha-
bîb, Ubeydullah b. Ziyâd ile diðer bir Tey-
mullah mensubu Amr b. Ebcer b. Abbâd’ý
meþhur suikastçýlar arasýnda zikretmek-
tedir (el-Mu¼abber, s. 212-213).

Kaynaklarda gerek Câhiliye devrinde ge-
rekse Ýslâm’ýn ilk döneminde Teymullah’ýn
baþlýca iki kolu olan Benî Hâris ile Benî Mâ-
lik’e mensup çok sayýda þairden bahsedil-
mektedir: Osman b. Katâde, Kays b. Ab-
bâd, Müceþþer b. Huleyd, Büceyr b. Lüey,
Hizyem b. Hâris, Suayr b. Kilâb, Nehâr b.
Tevsia b. Temîm (Ýbnü’l-Kelbî, Cemhere,
s. 518-521; Ýbn Hazm, s. 315-316). Bunlar-
dan Horasan’ýn meþhur þairi olarak adý ge-
çen Nehâr b. Tevsia Mühelleb b. Ebû Suf-
re, Kuteybe b. Müslim ve Cüneyd el-Mür-
rî gibi Emevîler’in Horasan valilerine þiir-
leriyle destek verdi. Cüneyd, 112 (730) yý-
lýnda Semerkant’taki durumu bildirmek
üzere Nehâr’ý Hiþâm b. Abdülmelik’e gön-
derdi (Taberî, VII, 79-80; Atvân, s. 280-289).
Fetihler döneminde Basra ve Kûfe’ye yer-
leþtirilen kabileler arasýnda bulunan Tey-
mullah sonraki yüzyýllarda bölgedeki varlý-
ðýný devam ettirdi. Sem‘ânî, Abbâsîler dev-
rinde Teymülî ve Teymî nisbeleriyle anýlan
Teymullah mensubu birçok âlimin adýný
vermektedir (el-Ensâb, I, 497-500).
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TEYMULLAH (Benî Teymullah)
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Adnânîler’e mensup
bir Arap kabilesi.

˜ ™

Bekir b. Vâil’e mensup Sa‘lebe kabilesi-
nin baþlýca kollarýndan biridir. Kabileye adý-
ný veren Teymullah’ýn nesebi Teymullah b.
Sa‘lebe b. Ukabe b. Sa‘b b. Ali b. Bekir b.
Vâil b. Kasýt yoluyla Adnân’a kadar ulaþýr.
Hâris, Mâlik, Hilâl, Abdullah, Hâtýbe, Zim-
mân, Zühl, Mâzin ve Âmir gibi birçok alt
kolu bulunan Benî Teymullah’ýn soyu da-
ha ziyade Hâris ve Mâlik b. Teymullah ile
devam etti. Kabilenin bu iki kolu gerek
Câhiliye devrinde gerekse Ýslâm’ýn ilk dö-
nemlerinde daha fazla öne çýktý. Benî Tey-
mullah, Câhiliye Araplarý’nýn meþhur put-
larýndan biri olan Tâif’teki Lât’a nisbetle
Teymullât (Lât’ýn hizmetçisi) diye adlandýrý-
lan, fakat Ýslâm’dan sonra ismi Teymul-
lah olarak deðiþtirilen birçok Arap kabile-
sinden biridir (diðerleri: Teymullah b. Esed
b. Vebere, Teymullah [Neccâr] b. Sa‘lebe
b. Amr, Teymullah b. Sa‘d b. Futra, Tey-
mullah b. Nemir b. Kasýt, Teymullah b. Ne-
mir b. Vebere).

Teymullah, Ýslâm’dan önce Bekir b. Vâ-
il’in Kays b. Sa‘lebe, Ýcl ve Aneze gibi kol-
larýyla birlikte Araplar içinde yaygýn olan
kabileler arasý dayanýþma ittifaký (hilf) kur-
du. Bu ittifak, Ýslâm’dan sonra Benî Be-
kir’in diðer önemli kollarýndan Benî Hanî-
fe, Zühl ve Þeybân kabilelerinin de dahil
olmasýyla geniþledi (Ýbn Abdürabbih, III,
314; Ýsfahânî, III, 279). Genellikle Yemâme


