TEG…BÜN SÛRESÝ

Þâfiî’nin eski görüþüne göre ise tefvîz
icap, boþama kabul mahiyetindedir ve
temlik iþleminde karþý tarafýn kabul etmesinden önce icaptan vazgeçilebileceði
kuralý gereði tefvîzden rücû mümkündür. Mâlikîler kullanýlan lafýzlarýn anlamýna göre tefvîzi “tefvîz-i tevkîl”, “tefvîz-i
temlîk” ve “tefvîz-i tahyîr” þeklinde üçe
ayýrýrlar ve bunlardan yalnýzca birincisinde tefvîzden rü-cû imkânýnýn bulunduðunu kabul ederler.
Fakihler talâkta olduðu gibi tefvîzde de
sarih ve kinayeli ifadeler arasýnda fark gözetmiþler; talâk kelimesi kullanýlmýþsa tefvîzi sarih, kullanýlmamýþsa kinayeli kabul
etmiþlerdir. Bu ayýrým, talâkta olduðu gibi sarih lafýzlarda niyete bakýlmamasý ve
kinaye lafýzlarda niyetin þart koþulmasý,
sarih olanlarýn ric‘î ve kinayeli olanlarýn
bâin talâk hükmünde kabul edilmesi gibi hükümleri beraberinde getirmektedir.
Çaðdaþ fakihlerin eðilimi ise kinayeli lafýz
kullanýmýnýn aðýr sonuçlarýný hafifletme ve
irade beyanlarýnýn hukukî tasarrufun mahiyetini açýk biçimde ortaya koymasýný esas
alma yönündedir.
Tefvîz iþleminde süre sýnýrlamasý yapýlýp yapýlamayacaðý ve zaman aþýmýnýn söz
konusu olup olmadýðý tartýþmalýdýr. Çoðunluða göre tefvîz herhangi bir kayýtla sýnýrlandýrýlmamýþsa (tefvîz-i mutlak) gerçekleþtirildiði meclisle sýnýrlý kabul edilir; fakat tefvîzin geçerlilik süresi farklý kayýtlar
eklenmek suretiyle (tefvîz-i mukayyed) geniþletilebilir; açýkça her zaman için geçerli
bir tefvîz lafzý söylendiðinde (tefvîz-i âm)
talâk hakký herhangi bir zamanda kullanýlabilir. Mâlikî mezhebinde, tefvîz için belirli lafýzlarýn kullanýlmasýnýn gerekli sayýlmasý gibi özel hükümler yer alýr. Erkeðin
bir defada birden fazla talâk hakkýný kullanmasýnýn geçerli sayýlýp sayýlmayacaðý
tartýþmalarýnýn benzeri tefvîz konusunda
da görülür. Fýkýhta genel eðilim tefvîzde
de bir defada birden fazla talâk hakkýnýn
kullanýlabileceði yönündedir. Ancak bu yaklaþým, Kitap ve Sünnet’te yer alan talâk
haklarýnýn kullanýmýna iliþkin düzenlemelerin amacýyla ve ailenin olabildiðince korunmasý ilkesiyle baðdaþmadýðý ileri sürülerek eleþtirilmiþ, özellikle kadýnýn hissî ve
acele karar vermeye daha yatkýn olduðuna dikkat çekilmiþtir.
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Âlimlerin çoðunluðuna göre Medine’de
-muhtemelen ilk yýllarda- nâzil olmuþtur.
Adýný dokuzuncu âyette geçen “tegabün”
(aldanmak / aldatmak) kelimesinden alýr. Âyet
sayýsý on sekiz olup fâsýlasý “ \ ،# ، ، ” harfleridir. Tegabün sûresi, Allah’ý yüceltme
(tesbih) ifadesiyle baþlayan beþ sûrenin
(müsebbihât) mushaf tertibine göre sonuncusudur. Sûre Allah’ýn varlýðýný ve peygamberleri vasýtasýyla O’na baðlanmayý,
âhiret âlemini ve buna hazýrlanma aracý
olan dünya hayatýný iç içe konular halinde
ihtiva eder. Bu muhtevayý üç bölüm halinde özetlemek mümkündür. Birinci bölüm evrendeki her varlýðýn Allah’ýn yüceliðine tanýklýk ettiði, hâkimiyet ve övgülerin O’na mahsus olduðu ve O’nun her þeye güç yetirdiðinin ifade edilmesiyle baþlar. Ardýndan Allah’ýn evreni ve bunun içinde insaný en güzel biçimde yarattýðý, evrendeki her þeye, insanlarýn düþüncelerinde bulunanlar dahil gizledikleri ve açýkladýklarý hususlara vâkýf olduðu belirtilir. Geçmiþ dönemlerde doðru yolu gösteren peygamberler gönderildiði halde küfür ve inkâr yoluna sapanlarýn acýklý bir âkýbete mâruz kaldýklarý ve Kur’an’ýn muhataplarýnýn
bu ibret verici olaylardan haberdar olduklarý bildirilir (âyet: 1-6). Diðer bazý âyetlerde Allah’a, resulüne ve “nur” diye anýlan
Kur’an’a iman etmenin lüzumu, kendisi-

ne gönülden baðlananlara Allah’ýn daima
yol göstereceði, Allah’a ve resulüne itaat
etmenin ve O’na güvenip dayanmanýn gereði vurgulanýr (âyet: 8, 11-13).
Sûrenin ikinci bölümü âhirete dairdir.
Kâfirlerin ebedî hayatý inkâr ettikleri, ancak bunun mutlaka gerçekleþeceði ve dünyada sergilenen davranýþlarýn karþýlýklarýnýn verileceði ifade edilir. Sûrenin dokuzuncu âyetinde bütün insanlarýn bir araya getirileceði kýyamet günü “tegabün günü” diye nitelendirilir. “Alýþveriþte birbirini
aldatmak” mânasýna gelen tegabün kelimesi, rýzasýný ve cenneti kazanmak için
kendilerini Allah’a adayanlarla bunun aksine hareket edenlerin nihaî gerçeði görmeleri ve inananlarla inanmayanlarýn dünyadaki iddialarý bakýmýndan inkârcýlarýn aldanmýþ durumuna düþmeleri þeklinde yorumlanmýþtýr (Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “gbn” md.; Ebü’l-Fidâ Ýbn Kesîr, VII,
28). Sûrede ayrýca iman edip sâlih amel
iþleyenlerin cennette, inkâr ve yalanlama
yolunu tutanlarýn cehennemde ebedî kalacaðý belirtilir (âyet: 7, 9-10).
Sûrenin son bölümünde müminlere hitap edilerek âhiret âleminin mutluluðu
için dünya hayatýnda dengeli ve erdemli
davranmalarý gerektiðine dikkat çekilir.
Bu arada Allah’ýn lutfettiði nimetlerden

Tegåbün sûresinin ilk âyetleri

311

TEG…BÜN SÛRESÝ

sayýlan eþ, evlât ve malýn mümin için bir
imtihan vesilesi (fitne) olduðu ve ebedî saadeti engellemesi halinde düþman konumunda bulunacaðý vurgulanýr. Rivayete
göre bazý sahâbîler, Kureyþ ileri gelenlerinin din üzerindeki aðýr baskýlarý neticesinde Medine’ye hicret etmek istemiþ, fakat
Mekke’de kalan mallarý ve aile fertleri yüzünden vazgeçmiþlerdi. Daha sonra Medine’ye gidip önceden hicret edenlerin kavuþtuðu gönül ferahlýðýný görünce yaptýklarýna piþman olmuþ, hatta hicretlerini engelleyen aile fertlerini cezalandýrmak istemiþlerdi. Bu sýrada nâzil olan âyet yukarýdaki hususa temas etmekle birlikte cezalandýrma yoluna gidilmemesini tavsiye etmiþtir (Tirmizî, “Tefsîr”, 64; Taberî,
XXVIII, 158-161; Vâhidî, s. 341). Sûre Allah’a
karþý saygýlý olmayý, Allah’a ve resulüne
uymayý, nefsin telkin edeceði cimrilikten
kurtulup Allah rýzasý için harcama yapmayý
emreden âyetlerle sona ermektedir (âyet:
14-18).
Tegabün sûresinde kâfirlerin asýl probleminin âhireti inkâr etmek olduðu hususuna dikkat çekildikten sonra müminlerin
hem kendi iç muhasebeleri hem de aile
fertleri ve müslüman toplumla münasebetleri açýsýndan uyum ve yardýmlaþma
esasýna uymalarýnýn gereði dile getirilmiþtir. Sûrede ayrýca esmâ-i hüsnâdan on iki
isim yer almakta, bunlarýn bir kýsmý zât-ý
ilâhiyyenin kudret ve azametini ifade ederken diðerleri O’nun baðýþlayýcý ve merhamet edici yönünü beyan etmektedir. Tegabün sûresinin Resûlullah’ýn diðer peygamberlere üstünlüðüne vesile olan sûrelerden (mufassal) olduðu, Hz. Peygamber’in gece yatmadan önce bununla birlikte diðer beþ sûreyi (müsebbihât) okuduðu ve bunlarýn içinde 1000 âyetten daha hayýrlý bir âyetin bulunduðunu söylediði rivayet edilmektedir (Müsned, IV, 128;
Ebû Dâvûd, “Edeb”, 97; Tirmizî, “Feçâ,ilü’lKur,ân”, 21; Ýbrâhim Ali es-Seyyid Ali Îsâ,
s. 324-325, 331). Doðan her çocuðun baþýnýn tepesinde Tegabün sûresinden beþ
âyetin yazýlý olduðuna dair hadis Ýbn Kesîr tarafýndan “ileri derecede zayýf ve itibar edilmez” þeklinde deðerlendirilmiþtir
(Tefsîrü’l-Æurßâni’l-£a¾îm, VII, 26). Bazý tefsir kitaplarýnda yer alan, “Tegabün sûresini okuyan kimse ansýzýn ölmekten kurtulur” meâlindeki hadisin (Zemahþerî, VI,
137; Beyzâvî, IV, 286) mevzû olduðu kabul
edilmiþtir (Zemahþerî [neþredenin notu],
I, 684-685; Trablusî, II, 723).
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Eski Türk edebiyatýnda gazel söyleme;
kasidenin baþýnda
yahut sonunda yer alan
ve tecdîd-i matla‘ ile baþlayan
gazellerin adý
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(bk. GAZEL; KASÝDE).

TEGÝN
Bazý Türk devletlerinde
hükümdar soyundan gelen
erkek çocuklara verilen unvan.
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Kâþgarlý Mahmud tegin (tigin, tekin)
kelimesinin “kul, köle” anlamýna geldiðini
söyler (Dîvânü lugåti’t-Türk Tercümesi, I,
355, 413). Hakanýn (Efrâsiyâb) oðullarý babalarýnýn huzuruna çýktýklarý zaman kendilerini kastederek, “Kul þöyle yaptý, kul böyle yaptý” derlerdi. Hakan oðullarýnýn babalarýna karþý olan saygýlarýndan dolayý kullandýklarý bu kelime zamanla onlarla özdeþleþmiþtir. Teginler bir ordunun baþýnda
olur veya bir bölgenin idaresine memur
edilirse “þad” unvanýný alýrlardý. Tegin unvanýnýn zamana ve çevreye göre bazý deðiþikliklere uðradýðý görülmektedir. Þehzadeleri diðer memlük emîrlerden ayýrt etmek için tegin kelimesinin baþýna kiþinin
karakterine ve hiyerarþideki konumuna uygun biçimde sýfatlar eklenir, bunlarla birlikte “çaðrý tegin, küç tegin, alp tegin, kutluð tegin, gümüþ tegin, tuð tegin, böri tegin, tonga tegin, arslan tegin, tuðrul tegin, yinal tegin, yýðan tegin, kara tegin”
gibi isimler ortaya çýkardý. Hakan oðullarýnýn en küçüklerine ve orta halli kimselerin itibarlý olanlarýna “öge (üke) tegit” de-

nirdi. Tegit tegin kelimesinin kural dýþý çoðuludur. Bunlar soyluluk alâmeti olarak
kýrmýzý renkte bayrakla temsil edilirdi. Hakan soyundan gelen teginlerin unvaný Bekeç Arslan Tegin örneðinde görüldüðü gibi
“bekeç” (beycegiz) idi (a.g.e., I, 357-358).
Akhun prenslerine de tegin unvaný verilirdi (Kafesoðlu, s. 81, 83). Göktürk kitâbelerinde geçen Kültigin, Yolluð Tegin ve
Tonga Tegin, Uygurlar’ýn menþei efsanesinde rastlanan Or Tegin ile Uygurlar’ýn yýkýlýþýnda adý geçen Menglig Tegin ve Akhun paralarýnda görülen tegin isim ve ibareleri, Ýslâm öncesi Türk devletlerinde hânedan mensuplarý için tegin unvanýnýn sýkça kullanýldýðýný göstermektedir. Ayný unvana Karahanlýlar, Gazneliler ve Selçuklular gibi Ýslâmî devirdeki Türk devletlerinde
de tesadüf edilmektedir. Diðer taraftan
teginlerle Hakanlý hanlarýnýn soyundan gelen hatunlara ve bunlarýn çocuklarýna “tarým” lakabý verilirdi; itibar sahibi olsalar da
hakanlarýn çocuklarýndan baþkasýna tarým
diye hitap edilemezdi (Dîvânü lugåti’t-Türk
Tercümesi, I, 396). Uygur Hakanlýðý’nýn baþlangýcýnda Moyen-çor kaðan olmadan önce tegin unvanýný taþýyor ve Uygurlar’ýn baþýnda bulunuyordu. Karahanlýlar’da ülke
Arslan Han’ýn egemenliði altýnda sýrasýyla
Buðra Han (Tamgaç-Tavgaç), Ýlig Han ve tegin denilen þehzadeler tarafýndan yönetiliyordu. Teginler arasýnda “yinal tegin” ve
“yýgan tegin” gibi kademeler vardý. Bu unvan Türkçe’den Çince’ye geçen kelimeler
arasýnda yer almaktadýr. Bununla birlikte
kelimenin kökeni, anlamý ve okunuþuna
dair Chavannes, A. Bombacý, F. Altheim, F.
W. Radloff ve G. J. Ramstedt gibi Türkologlar’ýn çeþitli nazariyeleri mevcuttur. Tegin unvaný han unvaný gibi sýradan insanlar arasýnda þahýs adý olarak da kullanýlmýþtýr.
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