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Cümlede önceki sözle ilgili
yanlýþ anlaþýlma ihtimalini önleyici
bir kayda yer vermek anlamýnda

meânî terimi
(bk. ITNÂB).

˜ ™

– —
TEKMÝLE

(bk. ZEYÝL).
˜ ™

– —
TEKMÝLETÜ’þ-ÞEK…ÝK

( Q,�+R
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Þeyhî Mehmed Efendi’nin
Vekåyiu’l-fuzalâ adlý

biyografi eserine
Fýndýklýlý Ýsmet Efendi’nin

(ö. 1904)
yazdýðý zeyil

(bk. ÝSMET EFENDÝ, Fýndýklýlý).
˜ ™

– —
TEKRÂRÜ’l-KUR’ÂN

( \N)+
�4(א�&א )

Kur’ân-ý Kerîm’de
bir kelimenin, bir sözün

veya bir âyetin
tekrarlanmasýný ifade eden terim

(bk. ÜSLÛBÜ’l-KUR’ÂN).
˜ ™
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TEKRÎR
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א )

Râ harfine mahsus
lâzým sýfat için kullanýlan

kýraat terimi
(bk. HARF; RÂ).
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– —
TEKRÎR
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Cümlede önceki sözün 
daha iyi anlaþýlmasý için 

lafýz veya anlamca tekrarlanmasýný 
ifade eden meânî terimi

(bk. ITNÂB).
˜ ™

– —
TEKRÛR
( ��)4� )

Batý Afrika’da 
Tekrûr zenci topluluðu tarafýndan 

kurulan devletler
(IX-XIX. yüzyýllar).

˜ ™

Arapça kaynaklarda Tekrûr (Walof dilin-
de Tocolor, Fransýzca Toucouleur), Sene-
gal’in alçak ovalarýnýn bir bölümüyle Bun-
du’nun büyük kýsmýnda yaþayan zenci hal-
kýn yaný sýra bölgede hüküm süren dev-
letler ve bunlarýn baþþehirleri için kulla-
nýlmýþtýr. Daha sonra müslüman müellif-
ler, Ýslâmlaþmýþ bütün Sudan’a Tekrûr adý-
ný verse de Tekrûr dar anlamda Senegal
vadisi ve yakýn çevresini ifade eder. Su-
dan’da Batý Afrika menþeli topluluklara
Tekrûrî (Tekârîr) denilirdi. XX. yüzyýlda bun-
lar daha çok Fellâte adýyla anýlmýþtýr (EI 2

[Ýng.], X, 143).

Bilinen ilk Tekrûr Krallýðý IX. yüzyýlda Aþa-
ðý Senegal nehri dolaylarýnda Tekrûr þeh-
rinde kuruldu. Senegal ve Moritanya sýnýr-
larýnda hüküm süren Tekrûr Krallýðý, Ba-
tý Afrika’da özellikle altýn, tuz ve tahýl ti-
caretinde önemli rol oynuyordu. Batý Af-
rika’nýn diðer güçlü devleti Gana Ýmpara-
torluðu ile sürekli çekiþme halinde olan
Tekrûr Krallýðý IX ve X. yüzyýllarda bölgede
büyük bir nüfuza sahipti. Batý Afrika top-
raklarýnda ilk müslüman toplumu teþkil
eden Tekrûr halkýnýn Ýslâmlaþma süreci V.
(XI.) yüzyýlýn ilk yarýsýnýn sonlarýnda Murâ-
býtlar’ýn bölgeye giriþiyle baþladý. Tekrûr
Devleti, V. (XI.) yüzyýlýn ilk yarýsýnda Kral
Vâr Câbî Dyâbî b. Râbîs’in Ýslâm’a girme-
siyle büyük bir deðiþim yaþadý. Tekrûr top-
lumu kýsa zamanda Ýslâm dinini benim-
seyince Tekrûr Krallýðý, Ýslâmiyet’i yaymak
için mücadele eden ilk Afrika devleti ol-
du. Vâr Câbî’nin oðlu Labbi 448’de (1056)
Murâbýt kumandanýnýn emrine bir askerî
birlik gönderdi ve Murâbýtlar’la iþ birliði
halinde çevredeki putperest kabilelerle sa-
vaþtý. Tekrûr birlikleri Endülüs’te Kastilya
kralýyla yapýlan Zellâka savaþýna da katýl-
dý (479/1086). Ebû Ubeyd el-Bekrî, Tekrûr
þehrinde yaþayan zencilerin diðer zenciler
gibi Dakakir adýndaki puta taparken bun-
dan vazgeçip Ýslâm’ý benimsediklerini söy-

Ýnsanýn güç yetiremeyeceði þeyleri üç
grupta toplamak mümkündür. 1. Akýl ve
tabiat kanunlarý açýsýndan (âdeten) mey-
dana gelmesi mümkün görüldüðü halde
kâfirin imanla yükümlü tutulmasý gibi Al-
lah’ýn gerçekleþmeyeceðini bildiði ve ak-
sini irade ettiði þeyler. Burada küfür hali
kulun tercihine göre sabit olmuþtur ve kul
Allah’ýn kendisi hakkýndaki bilgisine vâkýf
deðildir. Ýslâm âlimleri bu tür konularda
teklifin cevazý hususunda görüþ birliði için-
dedir. 2. Ýki zýt þeyin bir anda ve ayný yer-
de birleþmesi gibi aklen ve âdeten imkân-
sýz olan þeyler. Böyle bir þeyin câiz sayýl-
madýðýnda da ittifak vardýr. 3. Ýnsanýn va-
sýtasýz uçmasý gibi aklen imkân dahilinde
bulunmakla birlikte âdeten imkânsýz olan
þeyler. Allah’ýn bu tür iþlerle hiç kimseyi
mükellef tutmadýðý bilindiði halde bunun
aklen mümkün olup olmadýðý konusu tar-
týþýlmýþ, Eþ‘arîler bunu câiz görürken Mu‘-
tezile ile Mâtürîdiyye âlimleri konunun ak-
len de mümkün sayýlmayacaðýný belirtmiþ-
tir (Nûreddin es-Sâbûnî, s. 69-70; Beyâzî-
zâde, Ýþârâtü’l-merâm, s. 248-249). Bakara
sûresinde (2/286), “Ey rabbimiz, bize gü-
cümüzün yetmediði iþler yükleme!” meâ-
lindeki âyette bir tür teklîf-i mâ lâ yutâk
bulunduðu düþünülebilirse de gerçekte öy-
le deðildir. Çünkü burada kullanýlan kav-
ram teklif deðil “tahmil”dir. Cenâb-ý Hakk’ýn
bir kula veya bir topluma onlarý imtihan
etme baðlamýnda güç yetiremeyecekleri
bir þeyi yüklemesi câiz olmakla birlikte ay-
ný mahiyetteki bir þeyle mükellef tutmasý
söz konusu deðildir (Nûreddin es-Sâbûnî,
s. 69-70). Selef âlimleri teklif konusunda
nakilde bulunanla yetinmiþ, Allah’ýn kiþi-
ye gücü miktarýnca sorumluluk yüklediði-
ni söylemiþ, kulun gücünün yetmeyeceði
bir þeyi ona yüklemesinin aklen câiz olup
olmadýðý tartýþmasýna girmeyi uygun gör-
memiþtir.
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görülmektedir. Zaman zaman bu sýnýrýn
Bornu’ya kadar uzandýðý bilinmektedir. Kâ-
nim sultanýna 1484 yýlýnda Abbâsî halifesi
Tekrûr Devleti’nin halifesi unvanýný verdi
(DÝA, XXIV, 309). Askiya Muhammed za-
manýnda (1493-1528) Tekrûr, sýnýrlarýný ba-
týdaki Tekrûr’a kadar geniþleten Songay
Sultanlýðý’nýn bir parçasý haline geldi.

Batý Afrika’da Ýslâmiyet, Murâbýtlar ha-
reketinden sonra en önemli geliþmesini
XVIII ve XIX. yüzyýllarda gerçekleþtirdi.
Songay’ýn ardýndan Denianke Krallýðý’nýn
egemenliði altýna giren Tekrûr bölgesi, Tek-
rûrlar’ýn lideri Süleyman Bâl’in Denianke
krallarýnýn hâkimiyetine son vererek Sene-
gal Futasý’nda (Futa Toru) bir devlet kur-
masýyla 1776’da yeniden tarih sahnesine
çýktý. 1858’e kadar baðýmsýzlýðýný koruyan
II. Tekrûr Krallýðý eþrafýn seçtiði, “imam”
(almami) denilen bir din âlimi tarafýndan
idare ediliyordu. Oldukça kýsa aralýklarla
tahttan uzaklaþtýrýlan ve bazýlarý birkaç de-
fa tahta çýkarýlan imamlarýn sayýsý otuzu
aþmaktadýr. Almami Mustafa zamanýnda
(1858-1859) Futa’dan ayrýlarak baðýmsýz
hale gelen Dimâr, Fransýz mandasýna gir-
di. Ardýndan diðer yerleþim merkezleri de
Fransýz mandasýný kabul etmeye baþladý
ve sonunda Almami Sîre Bâbâ Lih’in ölü-
müyle (1890) Senegal’in Tekrûr Devleti’ni
meydana getiren yedi eyaleti Fransa’nýn
Senegal sömürgesine ilhak edildi. Bundu
Tekrûrlarý’nýn XVIII. yüzyýlda kurduklarý
benzer bir devlet de XIX. yüzyýlýn ortala-
rýnda Fransa’ya baðlandý.

Batý Afrika’da Avrupa sömürgeciliðine
karþý baþlatýlan cihad hareketlerinin öncü-
lerinden olan Ticâniyye tarikatýna mensup
el-Hâc Ömer 1852’de Futa Calon bölgesin-
de putperest kabilelere karþý cihad ilân et-
ti. Kýsa zamanda bölgedeki þehirlerin ço-
ðunu ele geçirip Bambuk ve Bambara Kral-
lýðý’ný ortadan kaldýrdý. Ardýndan Avrupa
sömürgeciliðine karþý harekete geçerek
bölgeyi sömürgeleþtirmek isteyen Fran-
sýzlar’a karþý baþarýlý bir mücadele verdi.
Bu arada doðuya doðru çekilmek zorun-
da kaldýysa da Bambara bölgesindeki bir-
çok þehri kontrolü altýna aldý ve kurduðu
Tekrûr Devleti’nin sýnýrlarýný Tinbüktü’ye
kadar geniþletti. el-Hâc Ömer’in bir ayak-
lanma sýrasýnda öldürülmesinden (1864)
sonra yerine geçen oðlu Ahmedü Seku ül-
kenin tamamýna hâkim olamadýðýndan si-
yasî birlik bozuldu ve 1870’te iki yýl süren
bir iç savaþ ortaya çýktý. 1880’lerde ülke-
deki ayaklanmalar yüzünden zor durumda
kalan Ahmedü, Fransýzlar karþýsýnda ye-
nilmekten kurtulamadý. Böylece bölgede
Fransýz iþgalini yaklaþýk kýrk yýl geciktiren
Tekrûr Devleti de yýkýldý (1893).

Doðu Ýslâm dünyasýndaki müellifler Tek-
rûrlu âlimler için Tekrûrî nisbesini kulla-
nýrlar. IX. (XV.) yüzyýldan itibaren yazýlan
biyografi kitaplarýnda Tekrûrî nisbesiyle
tanýnan çok sayýda âlime yer verildiði gö-
rülmektedir. Meselâ Ýbn Hacer el-Askalâ-
nî muhaddis Sabîh b. Abdullah et-Tekrû-
rî’den (ed-Dürerü’l-kâmine, II, 205), Sehâvî
ise el-Melikü’z-Zâhir Çakmak ve Kayýtbay
zamanýnda önemli görevlerde bulunan Hâ-
lis et-Tekrûrî’den bahseder (eŠ-™avßü’l-
lâmi£, III, 173). Ebû Abdullah Muhammed
b. Ebû Bekir es-Sýddîk el-Burtulî, Fet¼u’þ-
þükûr fî ma£rifeti a£yâni £ulemâßi’t-Tek-
rûr adlý eserinde (nþr. Muhammed Ýbrâ-
him el-Kettânî – Muhammed Haccî, Bey-
rut 1401/1981) 1056-1215 (1646-1880) yýl-
larý arasýnda yaþayan 200 Tekrûrlu âlimi
tanýtmýþtýr.
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ÿHatice Uður

– —
TEKÜDER, Ahmed

(bk. AHMED TEKÜDER).
˜ ™

– —
TEKVÝN
( ��=4�
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Mâtürîdî kelâmcýlarý tarafýndan
Allah’a nisbet edilen sübûtî

sýfatlardan biri.
˜ ™

Sözlükte “olmak, meydana gelmek” an-
lamýndaki kevn (kiyân) kökünden türeyen
tekvîn “oluþturmak, meydana getirmek,
yaratmak” demektir; zât-ý ilâhiyyeye nisbet
edildiðinde ezeliyet ifade eder: “Kâne’lla-

ler (el-Mesâlik, II, 868). XI. yüzyýlýn ikinci
yarýsýnda Gana’nýn düþmesiyle bölgede gü-
cünü iyice arttýran Tekrûr Krallýðý, Afrika’-
nýn güneyine doðru yayýlmaya çalýþýyordu.

Eserini XII. yüzyýlýn ortalarýnda yazan
Þerîf el-Ýdrîsî, Tekrûr’u güçlü bir devlet,
yöneticisini sabýrlý ve adaletli bir sultan di-
ye niteler. Maðrib ile güçlü ticarî iliþkileri-
nin bulunduðunu, Maðribli tüccarlarýn bu-
raya yün, bakýr vb. ürünler getirirken Tek-
rûr’dan özellikle köle ve altýn satýn aldýkla-
rýný zikreder (Nüzhetü’l-müþtâš, I, 18). Yâ-
kut el-Hamevî, Güney Maðrib’in en uzak
bölgesinde Sudanlý bir kabilenin yaþadýðý
topraklara Tekrûr denildiðini ve buradaki
halkýn zencilere benzediðini söyler (Mu£-
cemü’l-büldân, II, 44). Ýbn Saîd el-Mað-
ribî, Tekrûr Krallýðý sýnýrlarýnýn Senegal ve
Faleme nehirlerinin birleþtiði Galambu’ya
kadar uzandýðýný, nehir havzasýndaki bü-
tün yerleþim merkezlerinin Müslümanlý-
ðý kabul ettiðini, göçebe hayat süren açýk
tenli Fûlânîler ve yerleþik hayat süren ko-
yu tenliler olmak üzere halkýn iki farklý so-
ya mensup bulunduðunu kaydeder. Ayrý-
ca Brisa’nýn Tekrûr’un büyük þehirlerin-
den biri olduðunu, Tekrûr sultanýnýn güç
kaybettiði dönemlerde Brisa sultanýnýn
onun adýna hareket ettiðini yazar (Kitâbü
Bas¹i’l-ar², s. 24). Zekeriyyâ el-Kazvînî, Ku-
zey Afrikalý fakih Ali el-Cenehânî el-Mað-
ribî’nin verdiði bilgilere dayanarak Tekrûr’u
Sudan’da suru bulunmayan, müslümanlar-
la putperestlerin birlikte yaþadýðý büyük bir
þehir diye tanýtmaktadýr (Â¦ârü’l-bilâd, s.
26). Ýbn Hallikân da Tekrûr’un hem bir þeh-
rin, hem de bir ýrk veya kavmin adý oldu-
ðunu söyler (Vefeyât, VII, 15).

XIII. yüzyýlda Tekrûr, Walof gibi önemli
bazý kabilelerin ayrýlýp baðýmsýzlýk ilân et-
mesi yüzünden mühim bir güç kaybýna uð-
radý; ardýndan Gana Krallýðý’nýn ve XIII. yüz-
yýlýn sonlarýndan itibaren Mali Ýmparator-
luðu’nun himayesi altýna girdi. XIV. yüzyý-
la gelindiðinde Tekrûr siyasî ve askerî öne-
mini kaybetmiþti. Ancak Tekrûr bölgesi-
nin Batý Afrika’daki ilk müslüman devle-
tin merkezi olmasý ve bölgeden düzenle-
nen hac seferleri sayesinde kazandýðý þöh-
ret sebebiyle Tekrûr, Sudan’ýn batýsýndan
gelen bütün siyahî müslümanlarýn ortak
adý olarak kullanýlýyordu. Nitekim Ýbn Faz-
lullah el-Ömerî, Mali Sultaný Mense Mû-
sâ’nýn hac yolculuðunu anlatýrken onun
Tekrûr sultaný lakabýyla anýldýðýna iþaret
eder (Mesâlikü’l-eb½âr, IV, 107-108). VIII.
(XIV.) yüzyýldan itibaren Arap coðrafyacý-
larýnýn Tekrûr ismini, kýsmen veya tama-
men müslüman Batý Afrika’yý ve orada ya-
þayan halký ifade etmek için zikrettikleri


