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TAVÎL

(Süleymâ’nýn Âkil’-deki -göçe hazýrlan-
mýþ- mahfeleri seni heyecanlandýrdý ve ay-
rýlýktan dolayý iki gözünden yaþlar boþan-
dý). Tavîl bahrinin tef‘ile sayýsýna göre se-
kizli, yedili, altýlý ve dörtlü þekilleri olduðu
gibi illet ve zihaf kurallarý gereði tef‘ilele-
rindeki yapýsal deðiþikliklere göre birçok
vezni tesbit edilmiþtir (a.g.e., s. 143-163).
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Doðu edebiyatlarýnda
adý sýkça anýlan cennet kuþu.

˜ ™

Türk kültüründe Tanrý kuþu, alakuþ ve-
ya gelin kuþu adýyla da bilinen tâvûs, Bü-
yük Ýskender’in Hindistan’dan (Serendip)
Avrupa’ya getirdiðine inanýlan kuþlardan
biridir. Baþýndaki sorgucu, rengârenk ka-
nat ve kuyruk tüyleriyle diðer kuþlardan
farklý ve çekici bir görünüme sahiptir. Tak-
dis edilen güzelliði sebebiyle Hindistan’a
mahsus türüne Farslar “yüce” anlamý ta-
þýyan arkaik bir kelimeyle fîsâ adýný verir-
ler. Cazibesinin ilâhî güzelliði yansýttýðý ve
görenleri kendisine hayran býraktýðý kabul
edildiði için cennet kuþu olarak da bilinir.
Divan þairleri tavusun bu özelliðini “tâvûs-ý
cennet, tâvûs-ý cinân, tâvûs-ý behiþt, tâ-

vûs-ý huld, tâvûs-ý berîn, tâvûs-ý Ýrem” vb.
ifadelerle belirtirler: “Bir cins usûl ile hare-
ket et ki þîvesi / Âþüfte-i hýrâm ede tâvûs-ý
cenneti” (Sâbit). Ancak halk arasýndaki bir
rivayete göre tavus, þeytanýn cennete gir-
mesine ve Hz. Âdem’in yasak meyveden
yemesine sebep olduðu için cennetten çý-
karýlmýþ ve onca güzelliðine raðmen Tanrý
tarafýndan ayaklarý ve sesi çirkin kýlýnmýþ-
týr. Tavus ne kadar kendini beðense de
ayaklarýný görünce cennetten kovuluþunu
hatýrlar ve ah edermiþ: “Çok zamandýr ola-
lý râh-ý cinandan güm-râh / Muztariptir bu-
lamaz kendüye rehber tâvûs” (Kýlýççýzâde
Ýshak Çelebi). Bununla beraber “tâvûs-
perân-ý ahdar” terkibi meleklerden ve yýl-
dýzlardan kinaye olarak kullanýldýðý gibi
Cebrâil de “tâvûsü’l-melâike, tâvûs-ý rûh,
tâvûs-ý kuds(î), tâvûs-ý sidre” kelimeleriy-
le anýlýr: “Sidre tâvûsuna benzer müntehâ
kaddinde kim / Müþg-i terden açtý þehper
kâkül-i müþgîn-i dôst” (Ahmed Paþa). Ay-
rýca tavusun, Hz. Ýbrâhim’in mutmain ol-
masý için Tanrý tarafýndan kesilmesi emre-
dilen dört kuþ arasýnda yer aldýðýna inaný-
lýr. Eti haram sayýlmýþtýr. Kanat tüylerinin
mushaflarda ayýrýcý olarak kullanýlmasý es-
ki âdetlerdendir. Tavus eski astronomide
belirgin bir yere sahiptir. “Çeþm-i tâvûs”
tavus sûretinde görülen sabit yýldýza ad
olurken divan þiirinde güneþ için de “tâ-
vûs-ý meþrik-hýrâm, tâvûs-ý arþ, tâvûs-ý
çarh, tâvûs-ý felek, tâvûs-ý âteþîn-per, tâ-
vûs-ý âteþ-perest, tâvûs-ý zer, tâvûs-ý zer-
rîn-bâl, tâvûs-ý zerrîn-per, tâvûs-ý zümür-
rüd-âþiyân ve tâvûs-ý mülemma‘-per” gibi
tamlamalar kullanýlýr.

Divan þairlerinin mecaz dünyasýnda ta-
vusun renkli bir yeri vardýr. Pek çok þair
tarafýndan tavus iffet, renk, gösteriþ, gü-
zellik, itibar, ihtiþam ve kendini beðenme
sembolü olarak anýlýr. Fakat öncelikle gü-
zellik unsurlarýyla zikredildiði görülür. Sev-
gilinin zülüf ve kâkülleri, tavusun “münak-
kaþ” kelimesiyle nitelendirilmesini saðla-

birer tef‘ile düþürüldüðü kabul edildiðin-
den, “Ýkinci aruzu ve darbý meczûdur” de-
nilmiþtir. Aruz ve darbýný mýsralarýnýn son-
larýndan birer tef‘ile düþmesinden dolayý
“�
=%(” vezni oluþturur. Bir aruzu, iki darbý
vardýr. Aruzu sâlim olarak “�
=%(” tef‘ile-
siyle, birinci darbý da ayný tef‘ileyle gelir;
þu beyitte olduðu gibi:
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(Gölgeleri olmadýðý zaman yüksek
aðaçlarda hayýr yoktur). Ýkinci darbý mak-
sûr olarak “G=%(” veznindedir:
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(Kalbimde yara açma ve beni zamanýn
eline býrakma).

Tavîl bahrinin dört tef‘ileden meydana
gelen þeklinde birinci ve ikinci mýsralar iki-
þer tef‘ileden meydana gelir. Aruz ve dar-
býný müsemmeninde olduðu gibi “�>�8�7�”
vezni oluþturur. Bu yapýnýn bir aruzu ve
bir darbý vardýr. Aruz ve darbý sâlim ola-
rak “�>�8�7�” þeklinde gelir; þu örnekte gö-
rüldüðü gibi: 
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(Yoksul olan kimse mal sahibi olan gibi
midir?).

Tavîl bahrinde yazýlan þiirlerin ilk ve ara
(haþv) tef‘ilelerinde sâkin olan beþinci har-
fin düþürülmesi (kabz) uygulamasý görülür.
Buna göre “�
=%(” makbûz olarak “G=%(”
ve “�>�8�7�” “�>8�7�” þeklinde gelebilir; þu
örnekte görüldüðü gibi: 
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(O arkanýzda iken acý ve tuzlu bir su
olur. Size yetiþtiðinde ise güzel kokunuzla
karþýlaþýr ve güzel olur; Celâl el-Hanefî, s.
162). Bu bahirde yazýlan þiirlerde sâkin
olan yedinci harfin düþürülmesi (kef) uy-
gulamasý ilk ve ara tef‘ilelerde görülebilir.
Buna göre “�>�8�7�” mekfûf olarak “3�8�7�”
þeklinde gelebilir; þu beyitte görüldüðü gi-
bi:           30�%� O��>� qא�:/ 	�0�k
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olmasý dolayýsýyla verildiði kaydedilir. Dö-
nemin Sâsânî hükümdarýnýn Yemen’i zap-
tetmek için gönderdiði askerlerin soyun-
dan gelen (ebnâ) Fars kökenli bir aileye
mensuptur. Emevîler’in ilk dönemlerinde
Yemen’e âmil tayin edilen Bahîr b. Rîsân
el-Himyerî veya Ýbn Hevze el-Hemdânî’-
nin mevlâsý olduðu nakledilmektedir. Aile-
sinin menþei hakkýnda baþka rivayetler de
zikredilmekte, annesinin Fars asýllý olup
babasýnýn Nemir b. Kasýt kabilesine men-
sup bulunduðu yahut bu ailenin bir Arap
kabilesiyle hiç velâ akdi kurmadýðý, ancak
Tâvûs’un babasý Keysân’ýn Himyer kabile-
sinden bir kadýnla evlendiði ve Tâvûs’un
bu evlilikten dünyaya geldiði belirtilmek-
tedir (Buhârî, IV, 365).

Tâvûs elli kadar sahâbîye yetiþti, onlar-
dan hadis ve ilim öðrendi. Yemen’de ya-
þamakla birlikte zaman zaman hocasý Ab-
dullah b. Abbas’ýn bulunduðu Mekke’ye ve
Zeyd b. Sâbit’in yaþadýðý Medine’ye seya-
hatler yaptý. Hadis rivayet ettiði sahâbîler
arasýnda Ebû Hüreyre, Hz. Âiþe, Zeyd b.
Sâbit, Zeyd b. Erkam, Sürâka b. Mâlik,
Safvân b. Ümeyye, Câbir b. Abdullah, Ab-
dullah b. Ömer, Abdullah b. Abbas, Ab-
dullah b. Zübeyr, Abdullah b. Amr b. Âs
yer almaktadýr. En çok beraber olduðu ve
rivayette bulunduðu sahâbî ise Ýbn Ab-
bas’týr. Bu sebeple Ýbn Abbas’ýn seçkin ta-
lebelerinden sayýlmaktadýr. Kendisinden
baþta oðlu Abdullah olmak üzere tâbiîn
ve tebeu’t-tâbiînden Vehb b. Münebbih,
Ýbn Þihâb ez-Zührî, Mücâhid b. Cebr, Amr
b. Dînâr, Mekhûl b. Ebû Müslim gibi pek
çok kimse hadis rivayet etti. Hadis mü-
nekkitlerince sika kabul edilen Tâvûs ay-
ný zamanda hadis hâfýzýdýr. Rivayetlerinin
güvenilirlik derecesini belirtmek amacýyla
talebelerinden Habîb b. Ebû Sâbit’e þöyle
dediði nakledilir: “Sana bir hadis rivayet
edip kaynaðýný belirtince artýk onu baþka-
sýna sorma!” Rivayet ettiði hadisler Kü-
tüb-i Sitte’de, Ahmed b. Hanbel’in el-Müs-
ned’inde ve Dârimî’nin es-Sünen’inde yer
almaktadýr. Tâvûs, Mekke tefsir ekolünün
önde gelen âlimlerinden kabul edilmekle
beraber tefsirle ilgili görüþlerine kaynak-
larda az rastlanmakta ve bunlar Ýbn Ab-
bas’ýn görüþleriyle büyük benzerlik taþý-
maktadýr. Bu durum, onun tefsirde daha
çok hocasýnýn bir râvisi seviyesinde kaldý-
ðý þeklinde bir deðerlendirme yapýlmasý-
na yol açmýþtýr (Abdullah Muhammed Sel-
kýnî, s. 124). Âyetlerin özellikle fýkhî yönü
üzerinde durduðu dikkate alýndýðýnda Tâ-
vûs müfessir olmaktan ziyade fakih özel-
liðiyle öne çýkar.

Hem Yemen’in hem Mekke’nin fakihleri
arasýnda sayýlan Tâvûs’un fýkhî görüþleri in-
celendiðinde ihtilâflý bazý meselelerde cum-
hura muhalif ictihadlarda bulunduðu gö-
rülmektedir. Köpeðe kýyas ederek kedinin
artýðýný necis saymasý, cuma hutbesini din-
lemenin ve hayatta bir defa umre yapma-
nýn farz olduðuna hükmetmesi bunlar-
dan bazýlarýdýr. Tâvûs’tan nakledilen, ölü-
lerin kabirlerinde ilk yedi gün imtihana çe-
kildikleri ve bu günlerde kendileri adýna
yemek yedirilmesinden memnuniyet duy-
duklarý yönündeki rivayetin (Ýbnü’l-Cevzî,
II, 289) bazý yerlerde ölünün ardýndan üçün-
cü ve yedinci günlerde yemek yedirilmesi
âdetine dayanak teþkil ettiði düþünülebilir.
Daha ziyade naslarýn zâhirine göre hüküm
veren Tâvûs’un fýkhî görüþlerinde re’yden
çok naklî delillere dayandýðý dikkat çek-
mekteyse de onun aklý ve nakli bir arada
deðerlendirdiðini söylemek mümkündür.
Zira kendisini ne tam ehl-i re’y ne de bütü-
nüyle ehl-i eser sayan olmuþtur. Tâvûs fýk-
hî görüþlerinde dengeli bir yaklaþým ser-
giler, çok katý davranmadýðý gibi tamamen
ruhsat tarafýna da meyletmezdi. Bu tu-
tumu benimsemesinde, fýkhî konularda
sýký davranmasýyla meþhur Ýbn Ömer ile
ruhsat taraftarý Ýbn Abbas’ýn talebesi ol-
masýnýn etkisinin bulunduðu tahmin edil-
mektedir. Öðrencilerinden Leys b. Ebû Sü-
leym’in söylediðine göre insanlar bir ko-
nuda sýký davrandýðýnda Tâvûs o hususa
ruhsat verir, gevþek davrandýklarý bir konu-
da ise titizlik gösterirdi. Kýraat ilmini Ýbn
Abbas’tan öðrenen Tâvûs’un bazý âyetleri
mütevâtir olmayan kýraate göre yorumla-
dýðý görülmektedir (Ýbrâhim Tâhâ Ýbrâhim
Abdülkadir, s. 309-310, 410).

Ýbn Kuteybe, Tâvûs’un Þiî olduðunu kay-
deder (el-Ma£ârif, s. 624). Zehebî de Süf-
yân es-Sevrî’den bu yönde nakilde bulun-
makla birlikte onun Þiîliðinin aþýrý düzey-
de olmadýðýný belirtir (A£lâmü’n-nübelâß,
V, 43). Bu hususta ilk dönemlerde Þiî ta-
birinin, Hz. Ali’yi Hz. Osman’dan veya bü-
tün sahâbîlerden üstün tutanlar ve savaþ-
larda Hz. Ali’nin haklý olduðunu kabul eden-
ler için kullanýldýðý bilgisi de dikkate alýn-
malýdýr (Ýbn Hacer, I, 94). Ayrýca kaynak-
larda Tâvûs’un Emevî idarecilerinden hoþ-
lanmadýðýný ve onlarýn beklentilerini yerine
getirmediðini gösteren bazý sözleri ve dav-
ranýþlarý kaydedilmektedir. Meselâ Emevî
yöneticilerinin, halife için biat alýrken kiþi-
nin biatýndan dönmesi halinde eþinin boþ
olacaðýna dair yemin ettirmelerini tasvip
etmiyor ve bu yemini geçersiz sayýyordu
(Zehebî, V, 45). Tâvûs ilme verdiði deðer-

yan kuyruðuna (düm-i tâvûs) ve kanatla-
rýna (per-i tâvûs) benzetilmiþtir. Bu teþ-
bihlerde zülfün üzerine düþtüðü yanaklar
cennet olarak düþünülür. Dövünmekten
dolayý göðsü yaralardan morarmýþ ve ký-
zarmýþ olan âþýk da tüylerindeki renk cüm-
büþünden hareketle tavusa benzetilir. Ka-
natlarý açýldýðýnda farkedilen dairemsi de-
senleriyle göz arasýnda iliþki kurulan ta-
vusun bu en alýmlý görüntüsü rakkaseye,
yelpazeye, deveran halindeki derviþlere,
rengârenk kýyafetleriyle bayram eðlence-
lerine katýlan güzellere teþbih edilir. Ana-
vatanýnýn Hindistan olmasý, tüy dökümü
mevsimi olan sonbahardan ziyade ilkba-
harda cazibe kazanmasý gibi özellikleri de
þiire yansýmýþtýr. Tavusun ilkbahar ve son-
baharda yaþadýðý bu deðiþimden dolayý ba-
zan rengârenk yapraklarla donanan aðaç-
lar ve çiçekler, bazan da gül ve aðaç yap-
raklarýný önüne katarak esen sabâ rüzgârý
tavus olarak ifade edilir. Hikemî beyitlerde
ise çoðunlukla güzellik bakýmýndan karga
ve itibar açýsýndan sinekle karþýlaþtýrýlýr:
“Kendi tavrýnda meges ednâ deðil tâvûs-
tan / Anla Hakk’ýn Nâbiyâ Kur’an’da tem-
sîl ettiðin” (Nâbî).
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33 (653) yýlýnda Yemen’de doðdu ve Ce-
ned þehrinde yaþadý. Asýl adýnýn Zekvân,
lakabýnýn Tâvûs olduðunu söyleyenler var-
sa da Tâvûs ismiyle þöhret bulmuþtur. Tâ-
vûs (süs, zînet) lakabýnýn kendisine kýraat-
çilerin önde gelenlerinden (Tâvûsü’l-kurrâ)
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