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din, www.ahewar.org/de bat (11.03.2016);Ha-sanMindîlel-Ukaylî,“Na¾arât fîüslûbi’l£udûl
fi’nna½½i’lÆurßânî”, www.almakta bah.net/vb/
showt hre ad.phe?t=100841 (11.03.2016);CâbirKumeyha,“Üstâ×îel¥abîbedDuktûrTemmâm
¥assân”, www.ikh wa nonline.com/Ar tic le.aspx? 

(11.03.2016);MuhammedSâlih,“Temmâm¥as
sânevvelü £âlimindir£amiyyin...”, mak toob. 
news.ya hoo (11.03.2016);Husâmed-Dumrânî,
“edDuktûrTemmâm¥assânSîbeveyhi’lMı½rî”, 
www.ca iro dar.com (11.03.2016);Hamîdel-Müsâvî,
“ÆırâßefîmašåliTemmâm¥assân:elLu³ave
našdü’ledeb”, Fikr ve ¡ešåfe, Hamid zag.blogs-
pot.com (11.03.2016).
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(ö. 741/1340)

Memlüklerdönemiemîrlerinden
Dýmaþk saltanat nâibi.

˜ ™

680 (128182)yılıcivarındadoğduğutahminedilmektedir.KöletüccarıHocaAlâeddin es-Sivâsî’ninMısır’a getirdiğiTenkiz(Ten giz)önceel-Melikü’l-EşrefHa-lîlb.Kalavuntarafındansatınalındı.Onunöldürülmesininardındanel-Melikü’l-Man-sûrHüsâmeddinLâçin’in,sonolarakdael-Melikü’n-NâsırMuhammedb.Kalavun’unmemlükleriiçindeyeraldı.Kısasüredesultanınhasekileriarasınagirmeyibaşardıvesultanınikincisaltanatıesnasındaonlaremirliği(imretüaşere)rütbesineyükseldi.Sultanın,tahtınıterkederekKerek’egit-tiğisıradaTenkizdeonunyanındabulu-nuyordu.OsıradakendisineçokgüvenensultantarafındanDımaşknâibi ilegö-rüşmeleryapmaküzeregörevlendirildi.Tenkiz’inbugörüşmeleresnasındakötümuameleyemâruzkaldığı,bunaüzülenMuhammedb.Kalavun’untekrartahtaçıkmasıhalindekendisinibunâibinyeri-netayinedeceğinivaadettiğinakledilir
(Sa fe dî, el-Vâfî, X, 421; İbn Ha cer elAs
ka lâ nî, I, 308).Tenkiz, Muhammed b. Kalavun’unüçüncüdefatahtaçıkmasınınardındanöncetablhâne(kırklar),dahasonrayüzler
(imretümie/takdîmetüelf)emirliğineterfietti.Ayrıcasultanonu idarîkonulardayetiştirilmeküzeresaltanatnâibiArgunen-Nâsırî’yemülâzımolarakgörevlendirdi.Ardındansultanınkendisinegüvenmesi,ayrıcavaadindendolayıgençyaştaolması-narağmenDımaşksaltanatnâibliğine
ta yin edil di (1 Rebîülâhir 712 / 6 Ağus tos 

so nu na ek len miş tir, Ka hi re 2007, s. 361
384);Na¾raSîmîyû¹išıyyeli’nnu½û½
(Flu id Me ril’den çe vi ri olup bu da anı lan 
ese rin so nun da yer alır [s. 385399]).Temmâm,bunlarındışındadilbilimlerivekültüralanlarındaaşağıdakidergilerdeyayımlanançoksayıdamakaleyazmıştır:
elEzher,Minberü’lİslâm,elMecelle,
elLisânü’l£Arabî,elFu½ûl,elBu¼û
¦ü’llu ³a viy ye ve’lede biy ye (Mek ke), 

el¥a ½âd (Kü veyt), elKi tâb (Bağ dat), 
elMu¼âŠârât(Cid de),edDirâsâtü’l
Æurßâniy ye (Lon dra), elMe nâ hil (Mağ
rib), ¥av liy yâ tü Kül liy ye ti dâri’l£ulûm 

(Ka hi re), Me cel le tü Kül li ye ti’lâdâb 

(Mağ rib), Me cel le tü Mec ma£i’llu³a

ti’l£Ara biy ye (Ka hi re), Me cel le tü 

Ma£hedi’llu ³ati’l£Arabiyye (Mekke). Bazımakalelerişunlardır:“ƒa¹âßü’l-A¼me-diyyefîtefsîrišavlihîte£âlâ‘veÅâteme’n-nebiyyîn’”(trc. İbrâhim Muham me d el
Asîl, ME, XXVII/910 [1963], s. 11461151); “Ta£limü’n-na¼vbeyne’n-na¾ariyyeve’t-ta¹bîš”(elMenâ¼il, sy. VII [Ra bat 1976], 
s. 112 vd.);“et-Türâ¦ü’l-lu³avîel-£Arabî”
(elFu ½ûl, I/1, 1980);“el-Lu³atü’l-£Arabiyyeve’l-¼adâ¦e” (elFu ½ûl, IV/3, 1983); “el-Lu³ave’n-našdü’l-edebî”(elFu ½ûl, IV/1, 
1983);“el-Mü½¹ala¼u’l-belâ³iyyü’l-šadîmfîŠavßi’l-belâ³ati’l-¼adî¦e”(elFu ½ûl, VII/3
4, 1987).

BİBLİYOGRAFYA:AbdurrahmanHasanel-Ârif, Tem mâm ¥as sân 

râßiden lu ³a viy yen, Ka hi re 1423/2002, tür.yer.; Sa‘dMaslûh,“elMe×hebü’nna¼vî£indeTem
mâm¥assân...”, Fi’l-Lisâniyyâti’l-£Ara biy ye ti’l-
mu£â½ıra: Di râ sât ve mü ¦â ša fât, Ka hi re 1425/ 

2004, s. 201-248; el-Ki tâbü’t-Te×kâriy yü’½-
½âdir £ani’d-Duk tûr Tem mâm ¥as sân, [bas kı 
ye ri ve ta ri hi yok] (Mek te be tü âle mi’lkü tüb);HânîNesîre,“Temmâm¥assân½â¼ibüna¾ariyyeti
ni¾âmi’lšarâßini’llu³avî”, eş-Şar šu’l-ev sa¹, Ri-

yad 21 Zil hic ce 1427; HâlidFehmî,“etTertîbü’l
Mu£cemîfîKitâbi’lU½ûl...”, et-Tü râ ¦iy yât, sy. 

13, Ka hi re 2009, s. 31-45; KâdehLeylâ,“Na¼ve
šırâße lisâniyye liÅavâlifi’liÅâle...”, Me cel le

tü’l-MuÅte ber, sy. 1, Bes ki re/Ce za yir 2009, s. 

159-165; AbdurrahmanHasanel-Ârif,“Tem mâm 

¥assânvemer¦iyyefîra¼îlihîlemtektemil”, Sa

¼î fe tü’l-Me dî ne, Mek ke 23.11.2011; HaydarCeb-bârAydân–DirgâmAliMuhsin,“enNa¼vü’lva½fî
beyne’dDuktûrMehdîelMaÅzûmîve’dDuk
tûrTemmâm¥assân:Dirâsefîmevâridi’littifâš
ve’liÅtilâfbeynehümâ”, Âdâbü’l-Kûfe, I/14, 

Kûfe 2012; MuhammedÜveys,“Evvelü£âlimin
lu³aviyyin...”, el-Va£yü’l-İslâmî, sy. 558, Kü veyt 

2012; HaydarMuhammed,“etTefkîrü’lmorfo
locî£indeTemmâm¥assân”, Me cel le tü’l-Ašlâm, 
I, Bağ dad 2013; HâlidHalîl,“Tem mâm ¥as sân 

vena¾ariyyetü’lma£nâ”, a.e., I, Bağ dad 2013; NuaymMuhammedAbdülganî,“edDuktûrTem
mâm¥assânfîre¼âbillâh”, www.oda bas ham.
net (11.03.2016);ŞâkirFerîdHasan,“el£Allâme
ve’nna¼viyyü’lMı½rîedDuktûrTemmâm¥as
sânfî×immeti’ttârîÅ”, el-¥ıvâ rü’l-mütemed-

zevkiylekalemealdığıkitapKur’anmetni-ninterkipveüslûbununmodernanlamdaincelendiği ilkeserdir.3. Me nâ hi cü’l

ba¼¦ fi’llu³a (Ka hi re 1955, 1986, 1990; 
Dâ rül bey zâ 1979, 1992).DilveArapdiliin-celemelerindeizlenecekyöntemler,Arapdilininnağmekriterleriilevurgu(nebr)ka-idelerigibimeseleleredairdir.4. elU½ûl 

(Ka hi re 1981, 1982, 2000).Arapdilbilimidüşüncesininasıllarıolannahiv,fıkhü’l-lu-gavebelâgatınepistemolojikincelemesi-dir.5.elİctihâdâtü’llu³aviyye(Ka hi re 
2007).Metinanalizindedilbilimiyöntemiüzerinedir.6. elLu³a bey ne’lmi£yâriy

ye ve’lva½ fiy ye (Ka hi re 1958; Dâ rül
bey zâ 1992).Kıyasvekaideleredayalıdilbilimiyletasviredayalıdilbiliminedair-dir.Temmâm’ındiğerbaşlıcaeserlerideşunlardır:Me nhe cü’nnü ¼â ti’l£Arab 

(Ka hi re 1971);etTemhîdfîiktisâbi’l
lu³ati’l£Arabiyyeli³ayri’nnâ¹ıš¢ne
bihâ (Mek ke 1404/1984); Ma šå lât fi’l

lu³a ve’ledeb (III, Mek ke 1985; Ka hi
re 2006, 2011); elƒu lâ ½a tü’nna¼ viy ye 

(Ka hi re 2000);Dirâsetü’lma£nâ£inde’l
u½û liy yîn (Ka hi re 2001);ƒavâ¹ırumen
teßem me le lu ³a te’lÆurßâni’lKerîm 

(Ka hi re 2006); Mefâhîm ve mevâšıf
fi’llu³a ve’lÆurßân (Ka hi re 2010); el

Fik rü’llu³aviy yü’lce dîd (Ka hi re 2012); 
¥a½âdü’ssinînmin¼uš†li’l£Arabiyye
(Ka hi re 2012).

Tercüme: Mesâlikü’¦¦ešåfeti’li³
rîšıyyeile’l£Arab(Ka hi re 1957, 2010; 
Bey rut 2003; De Lacy O’le ary’nin How 
Gre ek Sci en ce Pas sed to the Arabs  ad lı 
ese ri nin çe vi ri si olup eser de es ki Yu nan 
kül tü rü nün Arap lar’a ge çiş yol la rı üze rin
de du rul muş tur); elFik rü’l£Ara bî ve 

me kâ nü hû fi’ttâ rîÅ (Ka hi re 1961, 1997, 
2007, 2010; ay nı ya za rın Ara bic Tho ught 
and its Pla ce in His tory  ad lı ese ri nin ter
cü me si dir); E¦erü’l£ilm fi’lmüc te ma£ 

(Ka hi re 1958; Ber trand Art hur Wil li am 
Rus sell’in The im pact of Sci en ce on So ci

ety  ad lı ese rin den çev ril miş tir); elLu³a 

fi’lmüc te ma£ (Ka hi re 1959, 2003; Mor ris 
Mic ha el Le wis’e ait ese rin çe vi ri si dir ve 
be şerî bi lim ler den dil bi li mi, psi ko lo ji ve 
sos yo lo ji me se le le ri ne da ir dir); enNa½ 

ve’lÅi¹âb ve’licrâß (Ka hi re 1418/1998, 
2007; Ro bert de Bo uc he rand’dan çe vi ri
dir. Ba tı’da me tin dil bi li min de en bü yük 
eser ola rak ka bul edi len ki tap ta ge nel dil 
bi li mi ve belâgat me se le le ri ör nek ler le ele 
alın mış tır); Lu ³a viy yâ tü’nna½ (Lin gu is-
tics Ency clo pa edia, ed. Kirs ten Malm kja
er, Cam brid ge 1991; İn gi liz ce’den ter cü me 
olup İc tihâdât lu ³a viy ye  ad lı ki ta bı nın 
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olankızındantorunuSultanel-Melikü’s-SâlihEbü’l-Fidâ’nınizniyle15Receb744 

(3Aralık1343)tarihindeDımaşk’takitür-besinenakledildi.MemlüktarihçileriTenkiz’igenellikletakdirifadeleriyleanmış,halkaiyidavran-dığını,nâibliğidönemindehuzuriçindeyaşandığını,ilimehlinesaygıgösterdiği-ni,kendisinindehadis ilmiylemeşgulolduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca onundindarbirhayatyaşadığı,birselfelâketisonundaharabeyedönenAclûn’uyeni-deninşaettirdiği,DımaşkbaştaolmaküzereSuriye’ninbirçokşehrindecami,medrese,ribât,han,hamam,yol,hasta-hane,sukanallarıvb.hayıreserleriyap-tırdığı,maiyetindekilerekarşısertdav-ranmakveöfkelendiğikimseleriaslaaf-fetmemeklebirliktehaksızyerekimseninmalınaelkoymadığızikredilir.Tenkiz’inDımaşk’ta714 (1314)yılındainşaettir-diği,onunadınıtaşıyancamigünümüzeulaşmışolupşehrinenbüyükcamilerin-denbiridir.
BİBLİYOGRAFYA:Nüveyrî, Nihâye tü’l-ereb, XXXII, 158, 198, 217 

vd.; İbnü’d-Devâdârî, Ken zü’d-dü rer, IX, 242-243, 

284, 305, 390, 400; Mufaddalb.Ebü’l-Fezâil, en

Neh cü’s-sedîd: Ägypten und Syri en zwisc hen 
1317 und 1341 in der Chro nik des Mu faŠŠal 
b. Ab¢l-FaŠå’il (nşr. ve trc. Sa mi ra Kor tan ta mer), 
Frei burg 1973, s. 83-88, 91-93; Yûsufî, Nüz he-
tü’n-nâ ¾ır fî sîre ti’l-Me li ki’n-Nâ½ır (nşr. Ah med 
Hu tayt), Bey rut 1406/1986, s. 124-125, 252-
253, 318-321, 412; Sa fe dî, el-Vâfî, X, 420-432; 

XVI, 430; XXIV, 279; a.mlf., A£yânü’l-£a½r (nşr. 
Ali Ebû Zeyd v.dğr.), Bey rut-Dı maşk 1418/1998, 
II, 116-138; a.mlf., Tuh fe tü ×evi’l-elbâb fî-men 
¼ake me bi-Dı maşš mi ne’l-Åulefâß ve’l-mülûk 
ve’n-nüvvâb (nşr. İh san bint Saîd Hulûsî – Zü heyr 
Hamîden esSam sâm), Dı maşk 1992, II, 231-243; Kütübî, Fe vâ tü’l-Ve fe yât, I, 251-258; İbnHaldûn, 
el-£İber (nşr. Ha lîl Şehhâde), Bey rut 1421/2001, 
V, 504-505; Makrîzî, es-Sülûk (Ziyâde), II/1, s. 

127, 137; II/2, s. 417, 509; a.mlf., el-ƒı¹a¹, II, 54-

55; a.mlf., el-Mušaf fa’l-kebîr (nşr. Mu ham med 
elYa‘lâvî), Bey rut 1411/1991, II, 30, 607-622; İbnHacerel-Askalânî, ed-Dü re rü’l-kâmi ne (nşr. 
Abdül vâ ris M. Ali), Bey rut 1997, I, 206, 308-312; Bedreddinel-Aynî, £İšdü’l-cümân, Be ya zıt Dev-

let Ktp., Veliy yüd din Efen di, nr. 2395, s. 38-41; İbnTağrîberdî, el-Men he lü’½-½âfî, IV, 156-167; Nuaymî, ed-Dâris fî tâ rî Åi’l-medâris (nşr. İbrâhim 
Şemsed din), Bey rut 1990, I, 91-94; II, 186, 327-
328; İbnİyâs, Be dâßi£u’z-zühûr, I/1, s. 477-481; M.CemâleddinSürûr, Dev le tü Benî Æalâvûn fî 
Mı½r, Ka hi re 1947, s. 51-52; S.Conermann,“Tan
kiz”, EI° (İng.), X, 185-186; KanberAliRûdger,
“Tenkiz”, Dânişnâme-i Ci hân-ı İs lâm, Tah ran 

1383, VI II, 310-312.
ÿFatihYahyaAyaz
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(bk. İSTANBUL KONFERANSI).
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birricasınıgeriçevirmiyordu.Kahire’denTenkiz’eyazılanyazılardakullanılansıfatvelakaplarındahaöncehiçbirnâibveüstdüzeygörevliiçinkullanılmadığınakledilir
(Sa fe dî, A£yânü’l-£a½r, II, 119120; Mak
rî zî, el-Mušaf fa’l-kebîr, II, 615, 619).An-cakTenkiz,sultandangördüğübuitibardolayısıyladiğeremîrlervehasekilerinkıskançlıklarınayolaçıyor,aleyhindede-dikodularüretilmesinesebepoluyordu.Tenkiz’insonKahireziyaretindensonrameydanagelenbazıhadiselerveemîrle-rinyaydığıdedikodularüzerinesultanlaarasındakiilişkilerbozulmayabaşladı.BuaradaTenkiz’insultanınbunamayabaşla-dığı,yerinioğlunabırakmasıvekendisinidemüdebbirtayinederekkalanömrünühuzuriçindegeçirmesigerektiğiyolunda-kisözlerisultanaulaştırılıncasultanonaolangüveniniyitirdi.Ayrıcacezalandırdığıbazımemlüklerisultanınemrinerağmenaffetmemesisultanıtamamenonunaley-hineçevirdi.Dımaşk’tameydanagelenbüyükbir yangındansorumlu tutulanhıristiyanvatandaşlarınağırbiçimdece-zalandırılmasıvemallarınaelkonulmasıgibiolaylaryüzündensultanilkdefaTen-kiz’isertbirşekildeuyardı.Onundurumuaçıklamaküzeregösterdiğiçabalarfaydavermedi.SonundaavpartisibahanesiylesultanınyanındanayrıldıveCâberKa-lesi’nesığınmayakararverdi,mallarınıvesilâhlarınıburayagönderdi.Tenkiz’iyakındantanıyanSafedîkendisininsul-tanaitaattenayrılmakgibibirniyetininbulunmadığını,aradakihusumetinbazıemîrlerindedikodularıveDımaşk’agelendevâdârınonunbazısözleriniçarpıtarakaktarmasıyüzündenortayaçıktığınısöy-
ler (el-Vâfî, X, 425426; A£yânü’l-£a½r, II, 
122123).NihayetMuhammedb.KalavunTenkiz’itutuklatmayakararverinceDımaşk’agi-decekbirbirlikhazırladı;birtaraftandaSafednâibineTenkiz’itutuklamasıiçintâ-limatgönderdi.Hazırlananbirliğingitme-sinegerekkalmadanDımaşk’agelenSa-fednâibiburadakiemîrlerledeanlaşa-rakTenkiz’itutuklattı.ZincirevurularakKahire’yegötürülenTenkizhapsedilmeküzereİskenderiye’yegönderildi.Beşgünsonradasultanınemriyleöldürüldü(15 
Mu har rem 741 / 11 Tem muz 1340);ayrıcamallarımüsadereedildi.Tenkiz’inbüyükservetinintesbitiiçinkurulanheyetinüye-
le rin den olan Sa fe dî onun ser ve ti ne da ir uzunbirlisteverir(A£yânü’l-£a½r, II, 127
134).İskenderiye’yedefnedilenTenkiz’innaaşı,Muhammedb.Kalavun’unhanımı

1312)veSeyfeddinErkutayileHüsâmed-dinTorumtayel-BaşmakdâryardımiçinonunlabirlikteDımaşk’agönderildi,Ten-kiz’e de kararlarında onlara danışma-sıtâlimatıverildi.AncakbirsüresonraözellikleErkutay’ınmüdahalelerindenra-hatsızolanTenkizsultanabaşvuruponunbaşkabirşehrenâibtayinedilmesinisağ-ladı(716/1316).Dımaşk’tahâciblikvazife-sinibirmüddetdahasürdürenTorumtaydaTenkiz’learasınınbozulmasıüzerinegörevindenalındı.Dımaşk’agiderek20Rebîülâhir712 

(25Ağustos1312) ta ri hin de fii len gö re vi ne başlayanTenkiz’inkısasüredegösterdiğibaşarısayesindegörevalanıveyetkileriarttırıldı.713’te (1313)kendisineyeniik-tâlarverildi;ertesiyılSuriyebölgesinde-kiHalep,Hama,Humus,TrablusşamveSafednâiblerikendisinebağlandı.715’te 

(1315)buvilâyetlerdengelenbirliklerinkumandanıolarakMalatya’yıelegeçirdi.Buseferesnasındaonunbirsultangibihareketettiğinakledilir(Mak rî zî, elMu

šaf fa’l-kebîr, II, 609; İbn Ha cer elAs kalânî, 
I, 308309). 721 (1321)yılındaKahire’yegittiğindebütünkumandanlarvedevleterkânıTenkiz’ehediyesunmakiçinâdetayarışagirmiş,takdimedilenhediyelerintutarı80.000dinarıbulmuştu.Tenkizhe-menheryılbirvesileyleKahire’yesultanıziyaretegidiyor,yinekıymetlihediyelerleuğurlanıyordu.Bazıziyaretlerdekendisinebağışlananarazi,atvb.şeylerdışındasul-tanınonaverdiğihediyelerindemilyonlar-cadirhemeulaştığırivayetedilmektedir.Tenkiz,737’de (1336)sultanınoğlunundüğünüvesilesiyleKahire’yegittiğisıradasultandangördüğümuameleyihayretlekarşılayanMakrîzî,birsultanınmemlü-küneböylesinetâzimvehürmettebulun-masınınduyulmuşbirşeyolmadığınıifade
eder (es-Sülûk, II/2, s. 417). 739 (1338) yılındakisonKahireziyaretisırasındasul-tan,Tenkiz’iKahiredışındakarşıladı,atın-daninerekonualnındanöptü.Aynıza-mandakayınpederiolanTenkiz’isarayınagötürdü,diğerhanımlarındanolankızları-naonunamcalarıolduğunusöyleyerekeli-niöpmeleriniemrettivekızlarındanikisiniTenkiz’inikioğluylanişanladı.Tenkiz’inKahire’denayrılışısırasındasultanonuSuriye’dekibütünvilâyetlerintekhâkimiolarak ilânettiveSuriye’dekinâiblerinyazışmalarınıTenkiz’leyapmalarını,sul-tandanisteklerinideTenkizvasıtasıylabildirmeleriniemretti.Muhammedb.Kalavunönemlikararla-rındaTenkiz’leistişareediyor,onunhiç-


