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Hanefî fýkýh âlimi.
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980 (1572) yýlýnda Gazze’de doðdu. Hayatýna dair ilk kaynak olan Muhibbî’nin verdiði bilgiler son derece yetersizdir. Aslen
Hârizm bölgesinde Timurtaþ köyünden ilim
geleneðine sahip bir aileye mensuptur. Babasý Þemseddin et-Timurtaþî ünlü bir Hanefî fakihidir. Yine bir fýkýh âlimi olan oðlu
Muhammed et-Timurtaþî (ö. 1035/1626)
genç yaþta vefat etmiþtir (ailenin önde
gelen þahsiyetleri için bk. Osman b. Mustafa et-Tabbâ‘, IV, 86-102). Timurtaþî önce
babasýndan ders almaya baþladý, ilim tahsiline Kahire’de devam etti. Muhibbî onun
mezhep fürûu konusunda derinleþmiþ,
araþtýrmacý bir âlim ve faziletli bir þahsiyet olduðunu kaydetmektedir.
Eserleri. 1. Zevâhirü’l-cevâhiri’n-neŠâßir £ale’l-Eþbâh ve’n-ne¾âßir. Zeynüddin Ýbn Nüceym’in el-Eþbâh ve’n-ne¾âßir
adlý eserinin hâþiyesi olup 1014 yýlý Þâban
ayýnda (Aralýk 1605) tamamlanmýþtýr. Bazý
kütüphane kayýtlarýnda þerh diye anýlan
eserin birçok nüshasý bulunmaktadýr (Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 945, Hamidiye,
nr. 500, 628, Esad Efendi, nr. 713, 714;
Millet Ktp., Murad Molla, nr. 800; Beyazýt
Devlet Ktp., Bayezid, nr. 2382, Veliyyüddin Efendi, nr. 1147, 1148, 1149; Âtýf Efendi Ktp., nr. 774). 2. el-£Ýnâye fî þer¼i’nNušåye. Sadrüþþerîa’nýn, dedesi Burhânüþþerîa Mahmûd b. Ubeydullah el-Mahbûbî tarafýndan kaleme alýnan Višåyetü’rrivâye’yi ihtisar ettiði en-Nušåye’si üzerine yazýlan bir þerhtir (Konya Bölge Yazmalar Ktp., nr. 435). 3. Ebkârü’l-efkâr ve

fâkihetü’l-aÅyâr. Brockelmann, Ýbn Zafer es-Sýkýllî’nin siyâsetnâme tarzýndaki
Sülvânü’l-mu¹â£ fî £udvâni’l-etbâ£ adlý
kitabýna benzeyen eserin Berlin Kraliyet
Kütüphanesi’nde bir yazmasýnýn bulunduðunu belirtir (GAL, II, 390). 4. el-ƒaberü’t-tâm fî ×ikri’l-ar²i’l-mušaddese ve
¼udûdihâ ve ×ikri ar²i Filis¹în ve ¼udûdihâ ve arâ²i’þ-Þâm (nþr. Hamed Ahmed Yûsuf, Kudüs 1418/1997). 5. Zehrü’lekmâm fî a¼kâmi’l-¼ükkâm (ÝÜ Ktp., AY,
nr. 1982). 6. el-Cevheretü’l-muŠýyye fî
¼aššý ebeveyi Åayri’l-beriyye (Süleymaniye Ktp., Çelebi Abdullah Efendi, nr. 198).
7. Fet¼u’l-mennân fî mefâÅiri Âli £O¦mân (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr.
2337). 8. Fey²ü’l-müstefî² fî mesâßili’ttefvî² (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr.
1449, vr. 46-58). 9. Þer¼u Mu£înü’l-müftî fi’l-cevâbi £ale’l-müsteftî (Afyonkarahisar Ýl Halk Ktp., nr. 17383; bk. Mu£cemü’lmaÅ¹ûtâ¹, s. 604). Babasýnýn eseri üzerine
yazýlmýþtýr. Muhibbî, Timurtaþî’nin ayrýca Þer¼u TârîÅi ÞeyÅilislâm Sa£dî elMu¼aþþî, Þer¼u’l-Elfiyye (oðlu Muhammed’in nahve dair Elfiyye ’sinin þerhidir),
Man¾ûme fi’l-fýšh, Þer¼u Tu¼feti’l-mülûk, Risâle fî seyyidinâ Mu¼ammed ve
aÅîhi Hârûn £aleyhime’s-selâm, Risâle
fî £ilmi’l-va²£ adlý eserlerle birlikte birçok
risâle kaleme aldýðýný belirtir ve Hayreddin er-Remlî’ye yazdýðý bir mektubun baþýna eklediði þiirini kaydeder (ƒulâ½atü’le¦er, II, 239-240).
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rîm’de yemin edatý vâv ile baþlayan sûrelerden olup nüzûl sebebiyle ilgili herhangi bir rivayete rastlanmamýþtýr. Müfessirler, mushafta bundan önce yer alan Duhâ ve Ýnþirâh sûrelerinde Cenâb-ý Hakk’ýn
resulüne lutfettiði nimetler söz konusu
edilirken Tîn sûresinde Mekke müþriklerinin inkârlarýna karþý deliller ortaya koymanýn amaçlandýðýný kaydeder (Mâtürîdî,
V, 485). Bedenî, zihnî ve kalbî yetenekleriyle insanýn evrendeki konumu ve sorumluluðu ana fikrine dayanan Tîn sûresinin
muhtevasýný iki bölüm halinde ele almak
mümkündür.
Sûrenin ilk üç âyetinde üzerine yemin
edilen dört þeyden ilk ikisi incir ve zeytindir. Bunlarla, birer nimet olarak bizzat kendilerinin veya Cenâb-ý Hakk’ýn daha önce
vahiy indirdiði yerlerin kastedilmiþ olmasý
mümkündür. Yeminin üçüncü ve dördüncü unsurlarýný meydana getiren Sînâ daðý
ile “beled-i emîn” (Mekke-i Mükerreme) göz
önünde bulundurulduðunda ikinci yorum
daha isabetli görünür. Böylece Yahudiliðin,
Hýristiyanlýðýn ve Ýslâmiyet’in doðduðu yerlere yemin edilerek (Ýbn Kesîr, XIV, 395)
her üç dinin aslýnýn bir olduðu ve hepsinin tevhid akîdesinde birleþtiðine iþaret
edildiði söylenebilir. Daha sonraki yeminin konusunu teþkil eden insanýn tabiatta bulunan sayýsýz varlýklarýn en güzeli olduðu belirtilir. Râgýb el-Ýsfahânî, bu âyette geçen “ahsen-i takvîm” terkibini, diðer
canlýlardan farklý olarak insanýn tabiattaki her þey üzerinde hâkimiyet kurmasýný saðlayan anlayýp kavrama yeteneði
ve iki ayak üzerinde durabilmesi þeklinde
yorumlamýþtýr (el-Müfredât, “kvm” md.).
Kur’an’da insan türünün yaratýlýþýna dair
zikredilen özellikler bir arada düþünüldüðünde hem beden hem zihin hem his ve
kalp yetenekleri bakýmýndan üstünlüðü or-
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Kur’ân-ý Kerîm’in
doksan beþinci sûresi.
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Mekke döneminde Burûc sûresinden
sonra nâzil olmuþtur. Adýný ilk âyette geçen “tîn” (incir) kelimesinden alýr. Sekiz âyet
olup fâsýlasý “  ، ” harfleridir. Kur’ân-ý Ke189
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taya çýkar. Bununla birlikte insanýn melekle þeytan arasýnda bir konumda bulunmasý yüzünden inkâr yoluna saptýðý takdirde
aþaðýlarýn aþaðýsý seviyesine düþmektedir.
5. âyette en alt noktaya düþürme fiilinin
Allah’a nisbet edilmesi, insanýn O’nun tarafýndan yaratýlmasýný ifade eden bir önceki âyetin üslûbuyla uyum saðlamaya yönelik olup kulun irade ve isteði olmadan
Cenâb-ý Hakk’ýn onu kötü yola sevketmesi söz konusu deðildir. Sûrenin 6. âyetinde iman edip yararlý iþler yapanlar bunlardan farklý olarak ebedî mutlulukla müjdelenmiþtir. Sûrenin son iki âyetinde insanýn sorumluluk duygusunu en güçlü biçimde etkileyen âhiret hayatý, herkesin dünyada yaptýðýnýn karþýlýðýný bulacaðý ebediyet âlemi hatýrlatýlmakta, zihni ve gönlü
gerçeklere açýk olan insanlar tarafýndan o
günün hiçbir bahane ile inkâr edilemeyeceði, ayrýca en âdil hükmün Allah tarafýndan verileceði vurgulu biçimde ifade edilmektedir.
Yatsý namazýnda Tîn sûresini okuduðu
rivayet edilen Hz. Peygamber þöyle buyurmuþtur: “ve’t-Tîn ve’z-zeytûn sûresini
okuyup, ‘Allah hüküm verenlerin en üstünü deðil midir?’ meâlindeki âyete gelen
kimse, ‘Evet, öyledir, ben O’na gönülden
baðlananlardaným’ desin” (Tirmizî, “Tefsîr”,
95). Bazý tefsirlerde yer alan, “Allah, Tîn sûresini okuyan kimseye dünyada kaldýðý
sürece âfiyet ve güçlü imandan oluþan iki
özellik verir, öldüðünde de bu sûreyi okuyanlarýn sayýsý kadar sevap ihsan eder”
meâlindeki hadisin (Zemahþerî, VI, 402;
Beyzâvî, IV, 432) mevzû olduðu kaydedilmiþtir (Muhammed et-Trablusî, II, 728).
Ýdrîsiyye tarikatýnýn kurucusu Ahmed b.
Ýdrîs’e Tefsîrü sûreti’t-Tîn ile (Millî Ktp.,
nr. 4407, vr. 11b-13b) Ve’t-Tîni Sûresinin
Tefsiri (Süleymaniye Ktp., Osman Huldi
Öztürkler, nr. 10, vr. 8) adýyla iki risâle nisbet edilmektedir. Muhtâr Sâlim, e¹-ªýbbü’l-Ýslâmî beyne’l-£aš¢de ve’l-ibdâ£
adlý eserinde (Beyrut 1408/1988, s. 385391) Tîn sûresine atýfta bulunarak incirle
zeytinin besleyici ve tedavi edici özelliklerini anlatmýþtýr. Emanullah Polat, Tîn Sûresinin Tefsîri ve Sûre Iþýðýnda Kutsal
Zaman ve Mekân Mefhumu adýyla yüksek lisans tezi hazýrlamýþ (2000, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü), Emin Iþýk “Tîn Sûresi Üzerine Bir Tefsir Denemesi” adlý bir
makale yazmýþtýr (Kur’an Mesajý Ýlmî Araþtýrmalar Dergisi, I/2 [1997], s. 76-80).
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Mali Cumhuriyeti’nde tarihî bir þehir.
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Ayný adý taþýyan idarî bölümün merkezi olan Tinbüktü (Timbüktü) þehri, Mali’nin
orta kesimlerinde Nijer nehrinin büklüm
yaptýðý yerde nehrin sol kýyýsýna 10 km.
kadar uzaklýkta kurulmuþtur. Þehrin tarihi XI. yüzyýlýn sonlarýna kadar iner. Adýný,
Tevârikler’in yaz aylarýnda hayvanlarýný otlatmak için Nijer nehri kenarýnda kurduklarý çadýrlarda yaþayan Büktü adýndaki yaþlý bir kadýndan aldýðý söylenir. Çadýrlarýn yerinde kurulan köy ticarî bir kavþakta bulunmasý dolayýsýyla giderek büyümüþ ve
XIV. yüzyýlda bölgenin önemli bir þehri haline gelmiþtir. Büyük Sahrâ’nýn güney ucunda yer alan Tinbüktü’den ilk defa Ýbn Battûta bahseder. 754 (1353) yýlýnda buraya
gelen ve hâkimlerinin Berberî Sanhâce kabilesinden Missûfe Berberîleri olduðunu
söyleyen Ýbn Battûta þehrin adýný Tinbûktû
(  ! ) þeklinde yazmaktadýr. Bazý Arapça kaynaklarda Timbükt olarak geçen isim,
Abraham Cresques’in 1376’da çizdiði Katalan Atlasý’nda Tenbuch biçiminde kaydedilmiþ, Ýngilizce’ye Timbaktu, Fransýzca’ya
Tombouctou diye geçmiþtir. Þehir Tadmeka, Gät, Fizan, Gao ve Kânim yoluyla Mýsýr,
Hoggar (Haccâr) yoluyla Tunus, Sicilmâse
yoluyla Fas, Mali yoluyla Batý Sudan’a baðlanmaktadýr.

Murâbýtlar döneminde (1056-1147) Ýslâm dini Batý Sudan’da yayýldý; Tinbüktü
ve Cenne þehirleri önemli merkezler haline geldi. Mali Sultaný Mense Mûsâ, sultanlýðýnýn sýnýrlarýna kattýðý Tinbüktü’yü (729/
1329) önemli bir Ýslâm medeniyeti merkezine dönüþtürdü. Komþu ülkelerdeki Mâlikî fakihlerini ülkesine çaðýrmak suretiyle
ilmî hareketi canlandýrmaya çalýþtý. Onun
zamanýnda Tinbüktü bölgedeki büyük þehirlerden biri, ayný zamanda önemli bir
ilim merkezi oldu. Sultan, 1324’te hac dönüþünde Mekke’den getirdiði Endülüs asýllý mimar Ebû Ýshak Ýbrâhim es-Sâhilî elGýrnâtî’ye Tinbüktü’de Arap mimarisi tarzýnda Cingareybîr (Djinger-ber) Camii’ni ve
Madugu Sarayý’ný inþa ettirerek bu üslûbu ülkesine soktu. Bu yýllarda tüccarlarýn
yaný sýra Fas’taki ilim merkezlerinden ve Mýsýr’dan pek çok âlim Tinbüktü’ye gelip yerleþti. Mense Süleyman zamanýnda (13411360) daha da geliþen Tinbüktü 1430 yýlýna kadar Mali Sultanlýðý’nýn hâkimiyetinde kaldý. Parlak dönemlerinden birini yaþadýðý bu devirde yaþlý bir haným tarafýndan Tinbüktü Üniversitesi olarak da bilinen
Sankore Camii ve XIV. yüzyýlýn sonlarýna
doðru Þeyh el-Muhtâr Hamâhullah tarafýndan Sîdî Yahyâ et-Tâdilissî adýna Sîdî
Yahyâ (Muhammed Naddah) Camii yaptýrýldý.
Ýmam el-Hâc el-Akýb 1577-1578’de bu üç
camiyi yeniden inþa ettirdi veya önemli eklemeler gerçekleþtirdi.
Tinbüktü 1430’da Tevârikler’in eline geçti ve 1468 yýlýna kadar onlarda kaldý. Þehri
Tevârikler’den alan Sünnî Ali Ber yirmi dört
yýl süren hükümdarlýðý sýrasýnda (14681492) þehirde büyük tahribat yaptý; âlimler ve halk üzerinde baský uyguladý. Bu yüzden halkýn yaný sýra çok sayýda âlim ve tüccar baþka þehirlere göç etti. Ali Ber’in ayný aileden Songay Sultaný Askiya Muhammed tarafýndan devrilmesinden sonra Tinbüktü eski canlýlýðýný tekrar kazanmaya
baþladý, þehirden ayrýlanlarýn pek çoðu geri döndü. Böylece Tinbüktü yeniden Batý
Afrika’nýn en hareketli ilim ve kültür merkezi haline geldi. Ayný zamanda ekonomik geliþme saðlandý ve halkýn refah seviyesi yükseldi. Tarihî dokusuyla dikkat çeken Tinbüktü bir asýrdan fazla Songay Sultanlýðý’nýn idaresinde kaldý. Þehrin nüfusunun XVI. yüzyýlýn baþýnda 70.000 ile 100.000
arasýnda olduðu tahmin edilmektedir. Sankore Camii’nin bünyesindeki medrese baþta olmak üzere þehrin çeþitli yerlerindeki
180 medresede 25.000 öðrencinin eðitim
gördüðü belirtilmektedir. Tinbüktü medreseleri Kahire ve Fas medreseleriyle yakýn
münasebet içindeydi. 1504 ve 1512 yýlla-

