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ÿBekir Topaloðlu

– —
TEGANNÝ

(bk. MÛSÝKÝ).
˜ ™

– —
TEGAZZÜL

( G�JV�
א )

Eski Türk edebiyatýnda gazel söyleme;
kasidenin baþýnda

yahut sonunda yer alan
ve tecdîd-i matla‘ ile baþlayan

gazellerin adý
(bk. GAZEL; KASÝDE).

˜ ™

– —
TEGÝN

Bazý Türk devletlerinde
hükümdar soyundan gelen

erkek çocuklara verilen unvan.
˜ ™

Kâþgarlý Mahmud tegin (tigin, tekin)
kelimesinin “kul, köle” anlamýna geldiðini
söyler (Dîvânü lugåti’t-Türk Tercümesi, I,
355, 413). Hakanýn (Efrâsiyâb) oðullarý ba-
balarýnýn huzuruna çýktýklarý zaman kendi-
lerini kastederek, “Kul þöyle yaptý, kul böy-
le yaptý” derlerdi. Hakan oðullarýnýn baba-
larýna karþý olan saygýlarýndan dolayý kul-
landýklarý bu kelime zamanla onlarla öz-
deþleþmiþtir. Teginler bir ordunun baþýnda
olur veya bir bölgenin idaresine memur
edilirse “þad” unvanýný alýrlardý. Tegin un-
vanýnýn zamana ve çevreye göre bazý deði-
þikliklere uðradýðý görülmektedir. Þehza-
deleri diðer memlük emîrlerden ayýrt et-
mek için tegin kelimesinin baþýna kiþinin
karakterine ve hiyerarþideki konumuna uy-
gun biçimde sýfatlar eklenir, bunlarla bir-
likte “çaðrý tegin, küç tegin, alp tegin, kut-
luð tegin, gümüþ tegin, tuð tegin, böri te-
gin, tonga tegin, arslan tegin, tuðrul te-
gin, yinal tegin, yýðan tegin, kara tegin”
gibi isimler ortaya çýkardý. Hakan oðulla-
rýnýn en küçüklerine ve orta halli kimsele-
rin itibarlý olanlarýna “öge (üke) tegit” de-

nirdi. Tegit tegin kelimesinin kural dýþý ço-
ðuludur. Bunlar soyluluk alâmeti olarak
kýrmýzý renkte bayrakla temsil edilirdi. Ha-
kan soyundan gelen teginlerin unvaný Be-
keç Arslan Tegin örneðinde görüldüðü gibi
“bekeç” (beycegiz) idi (a.g.e., I, 357-358).

Akhun prenslerine de tegin unvaný ve-
rilirdi (Kafesoðlu, s. 81, 83). Göktürk kitâ-
belerinde geçen Kültigin, Yolluð Tegin ve
Tonga Tegin, Uygurlar’ýn menþei efsane-
sinde rastlanan Or Tegin ile Uygurlar’ýn yý-
kýlýþýnda adý geçen Menglig Tegin ve Ak-
hun paralarýnda görülen tegin isim ve iba-
releri, Ýslâm öncesi Türk devletlerinde hâ-
nedan mensuplarý için tegin unvanýnýn sýk-
ça kullanýldýðýný göstermektedir. Ayný un-
vana Karahanlýlar, Gazneliler ve Selçuklu-
lar gibi Ýslâmî devirdeki Türk devletlerinde
de tesadüf edilmektedir. Diðer taraftan
teginlerle Hakanlý hanlarýnýn soyundan ge-
len hatunlara ve bunlarýn çocuklarýna “ta-
rým” lakabý verilirdi; itibar sahibi olsalar da
hakanlarýn çocuklarýndan baþkasýna tarým
diye hitap edilemezdi (Dîvânü lugåti’t-Türk
Tercümesi, I, 396). Uygur Hakanlýðý’nýn baþ-
langýcýnda Moyen-çor kaðan olmadan ön-
ce tegin unvanýný taþýyor ve Uygurlar’ýn ba-
þýnda bulunuyordu. Karahanlýlar’da ülke
Arslan Han’ýn egemenliði altýnda sýrasýyla
Buðra Han (Tamgaç-Tavgaç), Ýlig Han ve te-
gin denilen þehzadeler tarafýndan yöneti-
liyordu. Teginler arasýnda “yinal tegin” ve
“yýgan tegin” gibi kademeler vardý. Bu un-
van 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 Türko-
loglar’ýn çeþitli nazariyeleri mevcuttur. Te-
gin unvaný han unvaný gibi sýradan insan-
lar arasýnda þahýs adý olarak da kullanýlmýþ-
týr.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Dîvânü lugåti’t-Türk Tercümesi, I, 90, 355-
358, 396, 413-414; Orhun Âbideleri (nþr. Mu-
harrem Ergin), Ýstanbul 1991, s. 67, 71, 83; Ýbra-
him Kafesoðlu, Türk Millî Kültürü, Ýstanbul 1986,
s. 81, 83, 343, ayrýca bk. Ýndeks; Abdülkadir Do-
nuk, Eski Türk Devletlerinde Ýdarî-Askerî Un-
van ve Terimler, Ýstanbul 1988, s. 48-49; Faruk
Sümer, Türk Devletleri Tarihinde Þahýs Adlarý,
Ýstanbul 1999, I-II, bk. Ýndeks; Reþat Genç, Kara-
hanlý Devlet Teþkilâtý, Ankara 2002, s. 127-129;
Þinasi Tekin, “Bilinen En Eski Ýslamî Türkçe Me-
tinler: Uygur Harfleriyle Yazýlmýþ Karahanlýlar
Devrine Ait Tarla Satýþ Senetleri”, Selçuklu Araþ-
týrmalarý Dergisi, IV, Ankara 1975, s. 183; Alimcan
Ýnayet, “Hanyu Wailaici Cidian’a Göre Çinceye
Geçen Türkçe Kelimeler Üzerine”, Turkish Stu-
dies, III/1 (2008), s. 281; C. E. Bosworth, “Tigin”,
EI 2 (Ýng.), X, 480.

ÿÖmer Soner Hunkan

sayýlan eþ, evlât ve malýn mümin için bir
imtihan vesilesi (fitne) olduðu ve ebedî sa-
adeti engellemesi halinde düþman konu-
munda bulunacaðý vurgulanýr. Rivayete
göre bazý sahâbîler, Kureyþ ileri gelenleri-
nin din üzerindeki aðýr baskýlarý neticesin-
de Medine’ye hicret etmek istemiþ, fakat
Mekke’de kalan mallarý ve aile fertleri yü-
zünden vazgeçmiþlerdi. Daha sonra Me-
dine’ye gidip önceden hicret edenlerin ka-
vuþtuðu gönül ferahlýðýný görünce yaptýk-
larýna piþman olmuþ, hatta hicretlerini en-
gelleyen aile fertlerini cezalandýrmak iste-
miþlerdi. Bu sýrada nâzil olan âyet yuka-
rýdaki hususa temas etmekle birlikte ce-
zalandýrma yoluna gidilmemesini tavsi-
ye 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 prob-
leminin âhireti inkâr etmek olduðu husu-
suna dikkat çekildikten sonra müminlerin
hem kendi iç muhasebeleri hem de aile
fertleri ve müslüman toplumla münase-
betleri açýsýndan uyum ve yardýmlaþma
esasýna uymalarýnýn gereði dile getirilmiþ-
tir. Sûrede ayrýca esmâ-i hüsnâdan on iki
isim yer almakta, bunlarýn bir kýsmý zât-ý
ilâhiyyenin kudret ve azametini ifade eder-
ken diðerleri O’nun baðýþlayýcý ve merha-
met edici yönünü beyan etmektedir. Te-
gabün sûresinin Resûlullah’ýn diðer pey-
gamberlere üstünlüðüne vesile olan sû-
relerden (mufassal) olduðu, Hz. Peygam-
ber’in gece yatmadan önce bununla bir-
likte diðer beþ sûreyi (müsebbihât) oku-
duðu ve bunlarýn içinde 1000 âyetten da-
ha hayýrlý bir âyetin bulunduðunu söyledi-
ði rivayet edilmektedir (Müsned, IV, 128;
Ebû Dâvûd, “Edeb”, 97; Tirmizî, “Feçâ,ilü’l-
Kur,ân”, 21; Ýbrâhim Ali es-Seyyid Ali Îsâ,
s. 324-325, 331). Doðan her çocuðun ba-
þýnýn tepesinde Tegabün sûresinden beþ
âyetin yazýlý olduðuna dair hadis Ýbn Ke-
sîr tarafýndan “ileri derecede zayýf ve iti-
bar edilmez” þeklinde deðerlendirilmiþtir
(Tefsîrü’l-Æurßâni’l-£a¾îm, VII, 26). Bazý tef-
sir kitaplarýnda yer alan, “Tegabün sûre-
sini okuyan kimse ansýzýn ölmekten kur-
tulur” 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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