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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.
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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,
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mü’l-£ašl £in de’l-£Arab (Kahire1960), 
er-Rû ¼u’l-£il miy ye £in de’l-£Arab ve’l-
müs limîn (Kahire1962), Ne şâ ¹ü’l-£Ara-
bi’l-£ilmî fî mißeti se ne (Beyrut1963,
başkalarıylabirlikte), ¥aye viy ye tü’l-£aš-
li’l-£Ara bî fî našdi’l-fik ri’l-Yûnânî (Ka
hire1966), Ebü’r-Rey¼ân el-Bîrûnî (Ka
hire1966), el-£İlm ma£a’l-¼ayât (Beyrut
1970), £Ulemâßü’l-£Arab ve mâ a£¹û hû 
li’l-¼a Šâ re (Riyad,ts.,Menşûrâtü’lFâhı
riyye), TârîÅu £il mi’l-cebr fi’l-£âle mi’l-
£Ara bî (Küveyt1986).

BİBLİYOGRAFYA:EnverelCündî,Müfekkirûnveüdebâßmin
Åilâliâ¦ârihim,Beyrut1967,s.171-176;YûsufEs‘adDâgır,Me½âdirü’ddirâseti’ledebiyye,Bey-

rut1972,III/1,s.745-747;Ziriklî,elA£lâm(Fethul
lah), V, 192; M.MehdîAllâm,elMecma£iyyûnfî
Åamsîne£âmen,Ka hi re 1406/1986, s. 231-232; NâsırüddinelEsed,el¥ayâtü’ledebiyyetü’l
¼adî¦efîFilis¹înve’lÜrdün¼attâsene1950,
Amman2000,s.92-94;N.Rejwan, Arabs in the 

Mirror:ImagesandSelfImagesfromPreIslamic
to Mo dern Ti mes, Austin2008,s.25-30;FuâdSâlihesSeyyid,elMübdi£ûnve’lmüceddidûn
fi’ttârîÅi’l£Arabîve’lİslâmî,Beyrut1432/2011,
s. 225-226; a.mlf.,Mevsû£atüa£lâmi’lšarni’l
£işrînfi’l£âlemeyni’l£Arabîve’lİslâmî,Beyrut
1434/2013, II/2, s. 44-45; Kâmil esSevâfîrî, 
elEdebü’l£Arabiyyü’lmu£â½ırfîFilis¹înmin
sene18601960,Ka hi re, ts. (Dârü’lmaârif), s. 

335-340; “Æadrîªûšån”,Mv.Fs.,III, 507; ZüheyrHumeydân,“ªûšån(Æadrî)”,elMevsû£atü’l£Ara
biy ye, Dımaşk2005,XII,652-653;EbûBekirHâlidSa‘dullah,“ªûšån,Æadrî¥âfı¾”,Mv.AU,XIX, 

263-265.
ÿMahmutKaya

– —TUVA

RusyaFederasyonu’nabaðlý
özerkbircumhuriyet.
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Sibirya’nıngüneyindeYukarıYeniseyhavzasında Moğolistan sınırına yakınbir yerdebulunmaktadır;başşehriKızıl (114.181[2010sayımı]), yüzölçümü170.500kilometrekaredir.Enyüksekda ğı3976m.ileMöngünTayga’dırvedağlıkalanların%82oranındayertuttuğucoğrafîbiryapıyasahiptir.Bualanlarınönemlikesimiormanlıktır(özellikleiğneyapraklı
ağaçlar).BatısındaAltay,güneyindeTannuola,kuzeyindeSayan(Kög men)dağlarıyeralmaktadır.YeniseyırmağınınbütünkollarıTuva’dandoğar.ÜlkedoğudaBuryatÖzerkCumhuriyeti,güneydeMoğolistan,batıdaGorno(Dağlık)AltayÖzerkCumhuriyeti, kuzeyde Hakasya ÖzerkCumhuriyeti, Krasnoyarsk ve Irkutskbölgeleriyleçevrilidir.ÜlkeyeadınıverenTuvalar,Türkkökenlibirtopluluktur.VI.yüzyıldanitibarenÇinkaynaklarındazikredilenTupo(okunuşuDubo)boyuTuva

üzerindedurur.BubakımdannefismuhasebesiveözeleştiriyedairArapçaliteratürdeTûkån’ınyazılarıönemlibiryertutar.Buçalışmalarında,kendidönemininbirçokArapdüşünürügibiodamodernleşmesüreciveproblemleriyleArapdünyasınınBatı’nınbilim,eğitimveteknolojikonusundakistandardınıeldeedebilmesininyollarınıaramış,eserlerininönemlibirkısmıbilimveakılkonularıetrafındaşekillenmiştir.KitaplarındansadeceVa£yü’l-
müs tašbeltamamensosyalvekültüreleleştiriyeayrılmıştır.BueserindemodernAraptoplumununhastalıklarınıtesbitveanalizetmekte,buvesileylekendiçözümleriniortayakoymaktadır.OnagörebuhastalıklarınenöndegeleniistikbalbilincinineksikliğiolupbudaAraplar’ınkenditopraklarındabaşlarınagelenfelâketlerinveuluslararasıalandabaşarısızlıklarınınbaşlıca sebeplerinden biridir. Bundankurtulmakiçinöncelikledüşünceninözgürleştirilmesi,biliminvebilimselmetodunbenimsenipeğitimdeuygulanmasışarttır.TûkånFilistinhalkınınhaklarınaveözgürlüklerinekavuşması,Arapbirliğininkurulmasıiçindesiyasalveentelektüelbirşahsiyetolarakhayatıboyuncamücadeleetmiştir.

Eserleri: Nevâhin mecîde mi ne’¦-¦e-
šå fe ti’l-İslâmiy ye (Kahire1938,Abdül
vehhâbAzzâm,ZekîMuhammedHasanve
diğerleriylebirlikte), Türâsü’l-£Ara bi’l-
£il mî fi’r-riyâ²iyyât ve’l-fe lek (Ka hi re 

1941,1954,1963,2008;Beyrut1989,müel
lifinenönemlieseriolupİslâmdünyasın
daveBatıilimçevrelerindebüyükyankılar
uyandırmışveünlübilimtarihçisiG.A.L.
Sarton,buçalışmaylailgilikalemealdığı
birdeğerlendirmeyazısında[ISIS, XXXVI/2, 

1946,s.140142]müelliftenövgüylesöz
etmiştir), el-Kev nü’l-£acîb (Ka hi re 1943, 

1962), el-£Uyûn fi’l-£ilm (Kahire1945), 
Mu ¼â Ša râtü İb ni’l-Hey sem et-te× kâ-
riy ye (Kahire1945), el-Üslûbü’l-£İlmî 
£in de’l-£Arab (Kahire1946), Bey ne’l-
£il mi ve’l-edeb (Kudüs1946,müellifin
Filistinradyosundayaptığıkonuşmalarla
bazımakalelerindenoluşmaktadır), Ce

mâ lüd dîn el-Ef³ånî: Ârâßühû ve ki fâ-
¼u hû ve e¦eruhû fî nehŠati’ş-şarš (Ku
düs1947), Ba£de’n-Nek be (Beyrut1950), 
Va£yü’l-müs tašbel (Beyrut1950,1953), 
Bey ne’l-bešåß ve’l-fenâß (Beyrut1950;
Kahire1955), el-ƒâlidûne’l-£Arab (Bey
rut1954), el-£Ulûm £in de’l-£Arab (Ka hi re 

1956,1960;Nablus1983), el-£Ulûm £in-
de’l-£Arab ve’l-müs limîn (Kahire1956;
Beyrut1983), İbn ¥am za ve’t-temhîd 
ile’l-lu ³a rit mât (Kahire1958), Ma šå-

özgürlükdavasındaönemliroloynayanbukurumunmensubuolarakTûkånçeşitlifaaliyetlere,düzenlenentoplantılaravegösterilerekatılarakdikkatçekti.Busıradaİngilizmandayönetimitarafındanhapis ve sürgün cezalarına çarptırıldı.
1936’daHufeyrveSarafendhapishanelerindebirçokFilistinlidirenişçiilebirliktedokuzaytutuklukaldı.1948ArapİsrailsavaşınınardındanNablus,ÜrdüntopraklarıiçindekaldıveaktifsiyasetegirenTûkånÜrdünParlamentosu’naNablus’tanikidönemmilletvekiliseçildi(1950,1954). DahasonrasekizaykadarDışişleribakanlığıyaptı(Temmuz1964–Şubat1965).Buaradamatematikveastronomialanındakiçalışmalarınıdasürdürdü.ÇeşitliArapülkelerindekonferanslarverdi,uluslararasısempozyumlarakatıldı.Edebiyat,düşüncevebilimalanlarındaFilistin’deyetişenönemlişahsiyetlerdenbiriolanTûkånçeşitliülkelerdeyayımlanangazetevedergilerdepekçokmakaleneşretti.Özellikleİslâmbilimtarihisahasındakiçalışmalarıylaadınıduyurdu.Mecmau’llugati’lArabiyye(Kahire), el-Mecmau’lilmiyyü’lArabî(Dımaşk),Meclisü’littihâdi’lilmî (Kahire), Meclisü’lbahsi’lilmî(Amman)yanındaAvrupaveAmerika’damatematiklealâkalıçeşitlikuruluşlaraüyeseçildi.1955-1971yıllarındaÜrdünBilimKomisyonu,1961-1967 ara-sındaÜrdünNeşirveTercümeKomisyonubaşkanlıklarındabulundu.1967’dePakistanPencapÜniversitesitarafındankendisinefahrîdoktoraverildi.1957’debirinciderecedenÜrdünİstiklâlmadalyası,
1961’deFasDevletiÜstünDereceFikirYeterliliknişanı,1964’tebirinciderecedenBirleşikArapCumhuriyetiveaynıyılÜrdünYıldızımadalyalarıylataltifedildi.
26Şubat1971’deBeyrut’tavefatedenTûkån’ınnaaşıNablus’agötürülerekoradadefnedildi.Tûkånilmîmesaisinibirtaraftanmüslümanlarınbilimtarihindekihizmetlerini,bugünküBatıbiliminingelişmesineolankatkılarınıortayakoymayayoğunlaştırırkendiğertaraftanİslâmdünyasınınbugüniçindebulunduğugerikalmışlıktannasılkurtulacağıkonusundafikirlergeliştirmiştir.İslâmâlimlerininkatkısıolmasaydıBatı’daXIV.yüzyıldanitibarengözlenenbilimselgelişmeninVIII.yüzyıldakimevcutseviyedenbaşlamakzorundakalacağınadikkatçekenTûkån,İslâmdünyasınınyenidenhareketegeçebilmesiiçinönceliklehürdüşünceyisınırlayantaklitruhundan,geçmişinkalıplarınakörükörünebağlılıktankurtulmasıgerektiği


