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TAMGAÇ ULUÐ BUÐRA HAN

engel olacaktý. Sonuçta Yâkub Tegin, Tuð-
rul b. Yinal Tegin’i Kâþgar’dan uzaklaþtýr-
mayý baþardý (482/1089 [?]). Tuðrul Mâve-
râünnehir’de hâkimiyet mücadelesini sür-
dürürken tekrar tahta çýkan Tamgaç Han’ýn
otoritesi zayýflamýþtý. Nitekim son geliþ-
melerden yararlanmak isteyen Savcýoðlu
adlý bir kiþi, Tamgaç Han’la aralarýndaki
anlaþmayý bozarak 30.000 süvari ile Kâþ-
gar önlerine kadar geldi. Hazýrlýksýz yaka-
lanan Tamgaç Han, bu zor durumdan Ke-
þen (Kusen, Kuça) þehrinin hâkiminin oðlu
ve Tarým hâkimi Hýzýr Bey’den aldýðý yar-
dýmla kurtulabildi.

“el-Hâkanü’l-ecel es-seyyid el-melikü’l-
müeyyed nâsýrü’l-hak ve’d-dîn el-muzaf-
fer el-mansûr izzüddin müþeyyidüddevle-
ti’l-kahire ve burhânü’l-milleti’l-bâhire ve
kehfü’l-ümmeti’t-tâhire gýyâsü’l-müslimîn
melikü’l-meþrik ve’s-Sîn” unvan ve lakapla-
rýyla anýlan Tamgaç Uluð Buðra Han (Bart-
hold, I [1925], s. 223) 496 (1103) yýlýnda ve-
fat etti ve yerine oðlu Arslan Han Ahmed
geçti. Tamgaç Han dönemi, siyasal olaylar-
dan çok bilimsel geliþmeler ve bilim adam-
larýnýn býraktýðý kýymetli eserlerle hatýrlan-
maktadýr. Yûsuf Has Hâcib’in Hâkaniye
Türkçesi ile kaleme aldýðý ve Tamgaç Uluð
Buðra Han’a ithaf ettiði Kutadgu Bilig
bu dönemin en meþhur eserlerindendir.
Dîvânü lugåti’t-Türk’ün yazarý Kâþgarlý
Mahmud da Tamgaç Han’ýn yeðenidir.
Ebü’l-Fütûh Abdülgafir (Abdülgaffâr) b. Hü-
seyin el-Almaî’nin, yaþadýðý Kâþgar’ýn ta-
rihi açýsýndan büyük önem taþýyan eseri
TârîÅu Kâþgar bu dönemde kaleme alýn-
mýþtýr. Ayný müellifin Mu£cemü’þ-þüyûÅ
adlý bir eseri daha vardýr. Bu arada Ebû
Zeyd Hibetullah b. Muhammed et-Tabe-
rî, Bâhnâme adlý eserini Tamgaç Han’ýn
oðlu Togan Tegin Ebü’l-Muzaffer Me’mûn’a
ithaf etmiþtir. Tamgaç Han’ýn ilmi teþvik
edip ulemâya itibar göstermesi onun ül-
kesini bir cazibe merkezi haline getir-
miþtir. Bundan dolayý Batý Karahanlý ül-
kesinde takibata uðrayan muhalif ule-
mâdan pek çoðu Tamgaç Han’ýn himaye-
sine girmiþtir. Bunlardan Þemsüleimme
es-Serahsî, hayatýnýn sonuna doðru Batý
Karahanlý Hükümdarý Þemsülmülk Nasr
tarafýndan hapsedilmiþ, hapisten kurtu-
lunca Fergana’ya kaçýp Tamgaç Han’a sý-
ðýnmýþ ve sarayda büyük ilgi görmüþtür
(Ýbn Kutluboða, s. 52-53). Yarým kalan Ha-
nefî fýkhýna dair önemli eseri el-Mebsû¹’u
onun sarayýnda tamamlamýþtýr. Semer-
kantlý fakih Ebû Muhammed Mes‘ûd b.
Mahmûd b. Ahmed el-Harakanî de Kâþ-
gar’a gelmiþ ve Tamgaç Han’ýn himayesi-
ne mazhar olmuþtur.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Sem‘ânî, el-Ensâb, V, 89; X, 310; Ýbnü’l-Esîr, el-
Kâmil (trc. Abdülkerim Özaydýn), IX, 236; X, 155-
156; Avfî, Cevâmi£u’l-¼ikâyât ve levâmi£u’r-ri-
vâyât (nþr. V. V. Barthold, Turkestan v epoxu Mon-
gol’ skago naþestviya içinde), Petersburg 1898,
I, 94-97; Cemâl-i Karþî, Mülhašåtü’½-Øurâ¼ (nþr.
V. V. Barthold, a.e. içinde), I, 130; Ýbn Kutluboða,
Tâcü’t-terâcim fî ¹abašåti’l-¥anefiyye, Baðdad
1962, s. 52-53; Ýbrahim Kafesoðlu, Sultan Me-
likþah Devrinde Büyük Selçuklu Ýmparatorlu-
ðu, Ýstanbul 1953, s. 119-122; Reþat Genç, Kara-
hanlý Devlet Teþkilâtý, Ýstanbul 1981, s. 16, 19;
B. D. Koçnev, “Svod Nadpisey na Karahanidskih
Monetah: Antroponimy i Titulatura (Çast 2)”,
Vostoçnoe Ýstoriçeskoe Ýstoriçnikovedenne i
Spetsialnie Distsipliny Výpusk 5, Moskova 1997,
s. 288, nr. 1344; Ömer Soner Hunkan, Türk Ha-
kanlýðý, Karahanlýlar (766-1212), Ýstanbul 2007,
s. 399-404; V. V. Barthold, “Kutadgu Bilig’in Zik-
rettiði Buðra Han Kimdir?”, TM, I (1925), s. 221-
226; O. Pritsak, “Karahanlýlar”, ÝA, VI, 261, 265;
Reþid Rahmeti Arat, “Kutadgu Bilig”, a.e., VI,
1038; R. Dankoff, “Yusuf Khass Hajib”, EI 2 (Ýng.),
XI, 359-360; Abdülkerim Özaydýn, “Karahanlýlar”,
DÝA, XXIV, 408; Muhammed Hamîdullah, “Serah-
sî, Þemsüleimme”, DÝA, XXXVI, 545.

ÿÖmer Soner Hunkan

– —
TAMIÞVAR

(bk. TIMIÞVAR).
˜ ™

– —
TA‘MÝYE

(bk. MUAMMA; TARÝH DÜÞÜRME).
˜ ™

– —
TA‘N

(bk. SÖVME).
˜ ™

– —
TA‘N

( ��À	א )

Râvinin adâlet veya zabt sýfatýný
ortadan kaldýran kusurlarýný 
ifade etmek üzere kullanýlan 

temel eleþtiri noktalarý.
˜ ™

Sözlükte “mýzrakla vurmak; sözle ayýp-
lamak” anlamlarýndaki ta‘n hadis terimi
olarak “adâlet ve zabt sýfatlarýndan birini
veya her ikisini tam anlamýyla taþýmadýðýný
söyleyerek râviyi tenkit etmek” mânasýn-
da kullanýlmaktadýr. Hadis âlimleri, ilk dö-
nemlerden itibaren hadisleri nakleden râ-
vilerin durumunu araþtýrmaya önem ver-
miþ, kusurlu veya za‘f sahibi bulduklarý râ-
vileri belli tabirlerle deðerlendirmeye tâbi
tutmuþtu. Terminolojinin henüz yerleþme-
diði ilk dönemlerde bu deðerlendirmeler
terimler yerine daha çok cümlelerle anla-
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(ö. 496/1103)

Doðu Karahanlý hükümdarý
(1069-1103).

˜ ™

Ebû Ali Tamgaç (Tavgaç, Tafgaç) Uluð
Buðra Han Hasan, Doðu Karahanlýlar’dan
Arslan Karahan Süleyman’ýn oðlu olup 462
(1069) yýlýnda Balasagun, Kâþgar ve Ho-
ten’i kardeþi Tuðrul Karahan Yûsuf’un
elinden alarak Doðu Karahanlýlar’ýn baþý-
na geçti. Ýbnü’l-Esîr, Tamgaç Uluð Buðra
Han’dan Buðra Han Hârun diye bahseder
ve onun yirmi dokuz yýl (1074-1103) hüküm
sürdükten sonra vefat ettiðini belirtir (el-
Kâmil, IX, 236). Bu sebeple bazý araþtýr-
malarda Tamgaç Han’ýn hakanlýk yýllarý
için farklý tarihler verilir (ÝA, VI, 261, 265;
DÝA, XXIV, 408). Ancak yeni araþtýrmalar-
da elde edilen bazý belgeler ve Yûsuf Has
Hâcib’in Kutadgu Bilig’i kendisine ithaf
ettiði tarih dikkate alýnarak onun 1069-
1103 yýllarý arasýnda hükümdarlýk yaptýðý
ileri sürülmektedir (Hunkan, s. 399-400).

Tamgaç Han, adýna basýlan sikkelerden
anlaþýldýðýna göre egemenlik alanýný 481’-
de (1088) Taraz’ý da (Talas) içine alacak
þekilde geniþletti. Fakat özellikle ulemâ
ile hânedan mensuplarý arasýndaki ça-
týþmalar Selçuklular’ýn Mâverâünnehir’e
müdahalesine yol açtý. Büyük Selçuklu Sul-
taný Melikþah, Mâverâünnehir’e gelerek
Batý Karahanlýlar’ý hâkimiyeti altýna aldý.
Tamgaç Han, Özkent’e kadar gelmiþ olan
Sultan Melikþah’ýn huzuruna çýkýp onu met-
bû hükümdar olarak tanýmak zorunda kal-
dý (482/1089). Bir süre sonra Semerkant’-
ta Çiðiller’den Aynüddevle’nin baþýný çek-
tiði bir isyan çýktý. Ýsyana karýþanlar ara-
sýnda Tamgaç Han’ýn kardeþi Atbaþý hâki-
mi Yâkub Tegin de vardý. Bunun üzerine
Sultan Melikþah Semerkant’a geri döndü
ve Özkent’e kadar âsileri takip etti. Zor du-
rumda kalan Yâkub Tegin, Kâþgar’a kar-
deþi Tamgaç Han’a sýðýndý. Ancak Tamgaç
Han, Sultan Melikþah’a teslim etmek üze-
re kardeþini oðlunun nezâretinde gönder-
mek zorunda kaldý. Yolda bir kalede Yâ-
kub Tegin’in gözlerine mil çekileceði sýra-
da Kâþân Kalesi hâkimi Tuðrul b. Yinal Te-
gin’in büyük bir ordu ile Kâþgar’da Tam-
gaç Han’ý maðlûp ettiði ve onu esir alýp
saltanatýna son verdiði haberi gelince Yâ-
kub Tegin serbest býrakýldý. Bu geliþme-
ler karþýsýnda Sultan Melikþah, emîrlerin-
den Tâcülmülk’ü Yâkub Tegin ile aralarýn-
daki iliþkileri düzeltmekle görevlendirdi.
Varýlan anlaþmaya göre Yâkub Tegin, Tuð-
rul b. Yinal Tegin’in ülkeyi iþgal etmesine


