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in the Su dan (London1948).Sudan’dafaaliyetgösterenmisyonerteşkilâtlarınınİslâm’avemüslümanlarakarşıtutumununelealındığıbireserdir.3. Is lam in 
the Su dan (London1949,1965).İslâm’ınSudaniçinönemininsözkonusuedildiğieserdebuülkedeİslâm’ınnasıluygulandığıvehalkarasındanasılyaşandığıincelenir.MüellifingözlemlerinedayananbuesertarihleilgilibirgiriştensonraSudan’daİslâmîpratiklervetarikatlarhakkındaönemliayrıntılariçerir.4. Is lam in 
Et hi opia (London1952).BiröncekieserindevamıniteliğindeolupmüellifinAfrika’daİslâmvemüslümanlariçinyazdığıeserlerinEtiyopyailealâkalıkısmıdır.İslâm’ınbubölgeningöçebeveyerleşikhalklarıarasındakietkisini,yerelkültürlerleetkileşiminiortayakoymayıamaçlamaktadır.AyrıcaeserdeEtiyopya’daİslâmHıristiyanlıkmücadelesi,müslümankabilelervetarikatlarhakkındaönemlibilgilermevcuttur.5. Is lam in West Af ri ca (Oxford
1959).BatıAfrika’daİslâmvetarikatlarhakkındadeğerlibilgileriçerir.Eserin88-101.sayfalarıarasıKadirÖzkösetarafından“BatıAfrika’daTasavvufAkımlarınınEtkisi”başlığıileTürkçe’yeçevrilmiştir
(DinbilimleriAkademikAraştırmaDer
gi si,III[2003/2],s.153168). 6. A His-
tory of Is lam in West Af ri ca (London 

1962,1970,1974,1975,1982,1985).BatıAfrika’daİslâm’ınyayılışıhakkındadır.7. 
Is lam in East Af ri ca (Oxford1964,1971,
1980).DoğuAfrika’yaİslâm’ıngirişi,Afrika Müslümanlığı’nın özellikleri, halkarasındakiinançlarveİslâm’ınbölgedekitoplumsaletkileriyleilgilibirçalışmadır.
8. The Inf lu en ce of Is lam upon Af ri ca 
(London1968,1980).MüellifinAfrika’daİslâm’laalâkalıolarakyayımladığıeserlerinbirözetiniteliğindedir.9. The Su fi Or-
ders in Is lam (Oxford1971,1973,1998). İslâmdünyasındatasavvufvetarikatlarıntarihselgelişimininelealındığıeseriAbdülkådirelBahrâvîel-Fı rašu’½-½û fiy ye 
fi’l-İs lâm adıyla Arapça’ya çevirmiştir
(Beyrut1997). 10. Chris ti anity among 
the Arabs in pre-Is la mic Ti mes (Lon
don1979).İslâmöncesidönemdeAraplararasındaHıristiyanlığınyayılışınadairdir.Müellifindiğerbazıeserlerideşunlardır:The Chris ti an Church and Mission s 
in Et hi opia (inc lu ding Erit rea and the So-

ma li lands) (London1950), The Christia n 
Church and Is lam in West Af ri ca (Lon
don1955), Two Worlds are Ours, A 
study of Ti me and Eter nity in Rela tion 
to the Chris ti an Gos pel Freed from 
the Tyranny of the Old Testament 

– —TRIMINGHAM, John Spencer
(1904-1987)

Ýngiliz þarkiyatçýsý
veAfrikaÝslâmtarihiaraþtýrmacýsý.

˜ ™

17Kasım1904’teThorne’de(İngiltere) doğdu.BabasıJohnWilliamTrimingham,annesiAliceVentress’tir.BirminghamÜniversitesi’ndesosyalbilimler,OxfordÜniversitesi’ndeArapçaveFarsçaokudu.WellsTheologicalCollege’dakiliseadınarahiplikeğitimialdı.MısırveBatıAfrika’damisyonerlikyaptığıyıllarda(19371953) BatıAfrika’daİslâm’ınyayılışı,tasavvufvetarikatlarhakkındaçalışmalaryürüttü.İlkolarakAraplar’adairaraştırmasındahıristiyanlarınİslâm’ayaklaşımınıelealdı.ArdındanAfrika’daİslâmtarihiveburadakitasavvufî faaliyetlerikonualaneserleryayımladı.1953-1964arasındaGlasgowÜniversitesi’ndeAraplarveİslâmtarihiyleilgiliderslerokuttu.1964-1970yıllarındaBeyrutAmerikanÜniversitesiTarihBölümü’ndemisafiröğretimüyesiolarakbulundu.YineBeyrut’takiöğretimkurumlarında ilâhiyatkonusundadersverdi.6 Mart1987’deLingfield’daöldü.Trimingham’ıneserleri,bugünbaştaBatılılarolmaküzereAfrika’yadairaraştırmayapanlariçinvazgeçilmezkaynakolarakkabuledilmektedir.BueserlerdeAfrika’dakiyereldinler,YahudilikveHıristiyanlıkileİslâm’ınAfrika’yagirişiveyayılmasıhakkındaönemlibilgileryeralır.Ayrıcabölgenincoğrafîyapısı,HıristiyanlıkveMüslümanlıkarasındakimücadele,müslümankabilelerindağılımı,bölgenintanınmışmüslümanşahsiyetlerianlatılır.Trimingham,özellikleAfrika’dakisûfîlervetasavvufîakımlarlaİslâm’ınyayılışındabunların rolleriüzerindedurur.BubağlamdabölgedeyaygınolanTicâniyye,Kådiriyye,Şâzeliyye,Senûsiyye,ArûsiyyeSelâmiyye,Îseviyye,Rahmâniyyegibitarikatlar,bunlarınşeyhleriylemüntesipleriveAfrika’dakietkilerielealınır.Bubilgilerdahaçokbizzatmüellifintesbitvemüşahedelerinedayandığındanantropolojikaçıdandadeğerlidir.Trimingham’ıneserleriArapça’yayeterincehâkimolmadığı,anakaynaklarıdeğerlendiremediği,hattabukaynaklarıgörmediğiilerisürülerekeleştirilmiştir.AyrıcaHabeşistanilegünümüzdekiEtiyopya’nıncoğrafîsınırlarınıbelirlemedeyetersizkaldığısöylenmektedir.
Eser le ri. 1. Su dan Col lo qu ial Ara bic 

(London1946).Arapça’nınSudanlehçesiüzerineyapılmışilkönemliçalışmalardandır.2. The Chris ti an Ap pro ach to Is lam 

TürkçemakaleleriBoşnakça’yaçevirmiş,ilkzamanlarMansurtakmaadınıkullanmıştır.1. Ne ko li ko opas nih drust ve nih 
bo les ti (Bazıtehlikelisosyalhastalıklar,
Sarajevo1944).Vaazlarındanoluşur.2. 
Upu ta u araps ko pis mo (Arapalfabesi
negiriş,Sarajevo1967). 3. Tedzvid: Pra-
vil no ucen je Kur’ana (Tecvid:Kur’an’ı
düzgünokumarehberi,Sarajevo1973,
KâmilSilajdzicilebirlikte).Sonikieserderskitabıdır.Öğrencilerineokuttuğuhadisdersinotlarıylabazıçevirileri(Mu
ham med Hü se yin Hey kel’in ¥ayâtüMu
¼am medadlıeseriyleYaşarNabiNayır’ın
Adem ile Hav vaadlıromanı)henüzyayımlanmamıştır.TrebinjacayrıcaNedîmelCisr’inÆı½½atü’l-îmân bey ne’l-fel sefe 
ve’l-£ilm ve’l-ÆurßânadlıeseriniBoşnakça’yaçevirmiştir(Vje ro van je u Bo ga u 

svjet lu fi lo zo fi je, na uke i Kur’ana, Sa ra je vo 

1976).MuhammedAlielBâr’ınel-Emrâ-
²ü’l-cin siy ye: Esbâbühâ ve £ilâ cühâ adlıeserininBoşnakçaçevirisininsonundazinayadairbiryazısıdayeralmaktadır
(Spol ne bo les ti i Blud,trc.ZuhdijaAdilo
vi—,Sarajevo1998,2001).

BİBLİYOGRAFYA:JusufRami—,Bo{njacinaUniverzitetu el
Ez her, Sa ra je vo 2002, s. 104-113; HadžiHafiz
Ibrahimef.Trebinjac:ŽivotiDjelo(ed.Ferid
Dautovi—), Sa ra je vo 2004; Hilmo Neimarlija,
“RasvjetljavanjevjereuBoga”,Preporod,VII/13 

(140), Sa ra je vo 1976, s. 10; KasimHadži—,“Liko vi 

Profesora-HadžiHafizIbrahimTrebinjac”,a.e.,
VIII/6 (1977), s. 8-9; SalihSmajlovi—,“HafizIbra-
himTrebinjac”,a.e.,XI II/21 (293) (1982), s. 14; IsmetBu{atli—,“Allahovismoinjemusevra—
amo”,IslamskaMisao,IV/46, Sa ra je vo 1982, 

s. 5; MahmudTralji—,“HadžiHafizIbrahimef.
Trebinjac”,GlasnikVIS,XLV/6 (1982), s. 749-

752; a.mlf.,“Prof.hadžihafizIbrahimTrebinjac”, 
ZbornikRadovaIslamskogTeolo{kogFakulteta
u Zadaje vu, sy. 2, Sa ra je vo 1987, s. 279-284 

(aynımakaleiçinbk.M.Tralji—,IstaknutiBo{njaci, 
Sarajevo1998,s.328333);AdnanSilajdži—,“O 

Prevodila¸komRaduprof.IbrahimaTrebinjac”, 
a.e.,sy. 3 (1990), s. 180-181; IsmetKasumagi—,
“HadžiHafizIbrahimef.Trebinjac”,Preporod,
XXVII/21 (1997), s. 27.
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rindeitidalveadalettenayrılıpbaşkalarınahükmetmeyeyönelir,sonuçtatuğyanbataklığınasaplanır.Busebepleimanaçısındantuğyanınküfürveşirkilesonuçlanacağı,sosyalhayatvebeşerîilişkileraçısından onun doğuracağı sonuçlarınbaşkalarınazulümvetahakkümşeklindekendinigöstereceğisöylenebilir.NitekimKur’an’dageçmiştoplumlarınolumsuzdavranışları veonlarıhelâkesevkedensebeplersayılırkenbunlarıntamamınıntuğyankapsamındaolduğubelirtilmiştir
(elMâide5/64,68;elHâkka69/5;elFecr
89/614).Bukelimenin,taşıdığı“aşırılıkvetaşkınlık”anlamısebebiyle“taaddî”
(ölçüyüvesınırıaşmak)vedalâlet(ilâhî
buyruklaraaykırıdavranmak)kelimeleriyleyakınanlamlı;akıllıvebilgiliolmayı,cehaletvesefahattenuzakdurmayıifadeeden“hilim”kelimesiyledekarşıtanlamlıolduğusöylenebilir.

BİBLİYOGRAFYA:Râgıbelİsfahânî,elMüfredât,“¹³y”md.;İbnü’lEsîr,enNihâye,“¹³y”md.;Lisânü’l£Arab,
“¹³y”md.;KåmusTercümesi,IV, 1055; Wensinck,elMu£cem,“¹³y”md.;M.F.Abdülbâk¢, el-

Mu£cem,“¹³y”md.;Müsned,I, 121; AbdürrezzâkesSan‘ânî, el-Mu½an nef (nşr.Habîbürrahmanel
A‘zamî),Beyrut1403/1983,XI,188;Elmalılı, Hak 

Di ni, II, 869-870; VI II, 5864; T.İzutsu, Kur’an’da 

DînîveAhlâkîKavramlar(trc.SelâhattinAyaz), 
İstanbul1991,s.202-204;HalitÜnal,“Tuğyan”, 
ŞâmilİslâmAnsiklopedisi,İstanbul1994,VI,
226-228.

ÿMetinYurdagür

– —TÛK…N, Kadrî Hâfýz
( قدري حافظ طوقان )

(1910-1971)

FilistinliÝslâmbilimtarihçisi,
düþünür ve devlet adamý.

˜ ™

Filistin’inNablusşehrindedoğdu.Erkekvekadınbirçokâlimveşairyetiştirenbiraileortamındayetişti.BabasıHâfızb.AbdullahTûkånöndegelensiyasetçilerdendi.KadrîHâfızilkveortaöğreniminiNablus’takiMedresetü’nnecâh’tatamamladıktansonragirdiğiBeyrutAmerikanÜniversitesiMatematikİlimleriBölümü’ndenmezunoldu(1929).ArdındanNablus’adönerekMedresetü’nnecâh’tamatematikdersiverdi.1941’deKülliyyetü’nnecâhadınıalarakkolejedönüştürülenbuokulunmüdürüAbdüllatîfelHabbâl’ingörevdenayrılmasındansonraokulmüdürlüğünegetirildi(1950).Vefatınakadaryönetiminiüstlendiğibukurumonunçabalarıylagelişerek1977’deNecâhÜniversitesi’nedönüştü.HocalarıveöğrencileriyleFilistinhalkınınhakve

45;enNâziât79/17;elFecr89/11).Beşâyettetuğyanileküfürkelimeleribirbirinintamamlayıcısıolarakzikredilmiştir
(elMâide5/64,68;elİsrâ17/60;elKehf
18/80;eşŞems91/11).Aynıkavramınyeraldığıbirçokâyetteiseinsanlarıntuğyanhalindeikenâdetabirkörgibidavrandıklarını,azgınlıklarıiçindebilinçsizcebocaladıklarınıbelirtmeküzere“ya‘mehûn”ifadesiylenitelendiklerigörülmektedir.ÖteyandanKur’an’da“aşırıderecedeazgınvemütecaviz”anlamındaki“cibt”kelimesiylebirliktekullanılantâg†tkavramı,geçtiğiâyetlerde“insanıAllah’ıngösterdiğihakyoldansaptırarakO’nakulluktanalıkoyanherşey;tuğyanıyaşayanveyaşatanbütünkişi,kuruluşvegüçler”anlamındakullanılmıştır(bk.CİBT;TÂGŒT).Ayrıcayalancılık,hakhukukvesınırtanımama,bozgunculuk,aşırıtüketim,dengeyibozma,ölçüvetartıdaadaletsizlikgibihususlarKur’an’datuğyankapsamındakabuledilenolumsuzdavranışlardır (me selâ 

bk.Hûd11/112;Tâhâ20/81;erRahmân
55/89).Tuğyankavramıhadislerdedegenellikle“azgınlık,isyan,küfür”anlamındakullanılmıştır.Bukelimeninyeraldığıhadislerinbirkısmında,Kur’an’dakiHızırkıssasındakendisindensözedilen(elKehf
18/74,80)veHızırtarafındanöldürülençocuğunöldürülmegerekçesinetemasedilirkenyaşamasıhalindeonunilerideannevebabasınaazgınlıklazulmedeceğine tuğyankelimesiyle işaretedilmiş
(Müsned,I,121;Buhârî,“Tefsîrü’l-Æurßân”, 
18/3;Müslim,“Fe²âßil”,172,“Æader”,29), bazıhadislerdeaşırıdünyasevgisiylemalhırsının,şiddetliöfkevekinininsanıtuğyanasevkedeceğibildirilmiştir(Dârimî,
“Mu šad di me”,32;AbdürrezzâkesSan‘ânî,
XI,188).Tuğyankavramıkişininsoyluluk,zenginlik,siyasalvesosyalstatü,iktidargücüvb.gelipgeçicidurumlaraaldanarakönceAllah’a,ardındanyaratılmışlarakarşıbüyüklenmesi, Allah’ın emirlerine boyuneğmeyiveO’nakulluketmeyigururunayedirememesi,mânevîveahlâkîaçıdandeğersizşeylerincazibesinekapılarakonlarlaavunupaldanmasıyüzündenişlediğibütünolumsuzdavranışlarıkapsamaktadır.Tuğyaninsantabiatındamevcut,heranhareketegeçebilecekolankibirvebenlikduygusundankaynaklanır.Gönlünüvahyebağlamayan,aklınıyegânerehberkabulederekpeygamberlerinuyarılarınıdikkatealmayanbencilinsanmaddîgüçveüstünbirsosyalstatüeldeedinceçevresindekilerintelkinlerinekapılaraköncekendinibeğenmeye,dahasonrailişkile

Referen ce (Beirut1971), History in Two 
Dimensi ons: A Christia n Interpretatio n 
of His tory as Being an Equ ati on be-
twee n Ti me and Eternity (London1983). Trimingham,JamesKritzeckveWilliamHubertLewistarafındanneşredilenIs lam 
in Af ri caile(NewYork1969) The Mus-
lim World, The His torical Sur vey’inIII.cildine(Leiden1969)önemlikatkılardabulunmuşvepekçokmakaleyazmıştır.

BİBLİYOGRAFYA:DeL.O’Leary,“IslaminEthiopia,ByJ.Spencer
Tri ming ham, Ox ford Uni ver sity Press, 1952”, 
MW, XLI II/1 (1953), s. 46-49; ZâhirRiyâz,“Ta£lîš 
£alâKitâbi’l-İslâmfîEtîyûbyâ”,MecelletüKülliy
yeti’lâdâb,XVI II/2, Ka hi re 1956, s. 121-142; G.Lang,“IslaminEastAfrica,J.SpencerTriming-
ham, Ox ford Cla ren don Press”, Ame rican Anthro-

po lo gist, LXVI II (1966), s. 546-548; A.Sonderegger,“OnWritingAfricanHistory:Schoolsof
Thought and the ir (Mis)Representation”, Wie ner 

ZeitschriftfürkritischeAfrikastudien,XI II (2007), 
s. 49-78; J.Záhorík,“TheIslamizationoftheBeja
un til the 19th Cen tury”,Beiträgezur1.Kölner
Af ri ka wis sens chaft lic hen Nachwuchstagun g 

(KANTI)http://www.uni-koeln.de/phil-fak/afrika-
nis tik/kant/da ta/ZJ1_kant1.pdf (22.03.2016); 
http://www.idih.org/wiki/J._Spencer_Triming-
ham (22.03.2016); http://journals.cambridge.
org/act i on/displayAbstract?fromPage=
online&aid=7877473(22.03.2016).

ÿNadirÖzkuyumcu

– —TUÐYAN

( الطغيان )
Azgýnlýkgöstererek

haddi aþma mânasýnda 
bir Kur’an terimi.

˜ ™

Sözlükte “azmak, sapmak; taşmak”anlamınagelentuğyân (tağy),Kur’ânıKerîm’detürevleriylebirlikteotuzdokuzyerdegeçmektedir.Bunlarıniçindebirkaçâyette“suyunkabarıptaşması,gözünyöneldiğiistikamettenveyahedeftenbaşkatarafakayması,terazinindengesindensaptırıldığıiçineksiktartması;ÂdveSemûdkavimleriniisyanlarıyüzündenhelâkedenşiddetliyersarsıntısı,büyükdeprem”gibianlamlardakullanılır.Tuğyankavramınınyeraldığıdiğerâyetlerdegenellikle,“gerçektenhaberdarolduktansonrameşrûsınırlarıaşıpazmak”mânasındainsanlarındinîveahlâkîalanlardakihertürlüsapkınlığını,zulüm,haksızlıkvetecavüzleriniifadeeder.TarihboyuncailâhîdavetesüreklikarşıçıkarakinkârzihniyetininsembolühalinegelenFiravunvetaraftarlarınıngösterdikleriazgınlıklaraçeşitliâyetlerdetuğyankelimesiyleatıftabulunulmuş,bukavramonlarınhertürlüolumsuzdavranışlarıiçinbirterimhalindekullanılmıştır(meselâbk.Tâhâ20/24,43,


