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layýþý adýyla bir doktora tezi (1990, MÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü; Ýbn Kuteybe ve
Tefsir Anlayýþý adýyla basýlmýþtýr, Ýstan-
bul 1996), Floyd MacKay (1991, Ibn Qutay-
ba’s Understanding of Quranic Brevity,
MacGill University) ve Galip Kolcu (1999,
Ýbn Kuteybe’nin Te’vîlü Müþkili’l-Kur’ân’-
da Kur’ân’ý Savunma Yöntemi, AÜ Sosyal
Bilimler Enstitüsü) yüksek lisans tezi ha-
zýrlamýþtýr. Yûsuf Rahmân’ýn “Ellipsis in the
Qur’an: A Study of Ibn Qutayba’s Ta’wil
Mushkil al-Qur’an” baþlýklý bir yazýsý bulun-
maktadýr (Literary Structures of Religious
Meaning in the Qur’an, ed. Issa J. Boulla-
ta içinde, Surrey 2000, s. 277-291).
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Ýslâm devletlerinde hükümdarýn kararý,
bunun yazýlý belgeleri ve mühür
anlamýnda resmî yazýþma terimi.˜ ™

Sözlükte “düþmek” anlamýndaki vak‘ (vu-
ku‘) kökünden türeyen tevký‘ “(yaðmur)
topraða düþmek, tesir ve icra etmek” mâ-
nasýna gelir. Terim olarak “menþur, per-
vâne, ferman, berat, tuðra ve mühür” an-
lamýnda kullanýlýr. Ýnþâ sanatýnda ilk defa
Sâsânî imparatorlarýnýn tevký‘leri zikredi-
lir. Emevî halifeleri herkese açýk divanlar-
da kendilerine takdim edilen arzlarý (di-
lekçe) kâtiplerine okutur ve bunlar hak-
kýnda verdikleri kararlar tevkýât kelime-
siyle ifade edilirdi. Ýlk dönemde halifeler
tevký‘leri kendi elleriyle yazarlardý. Sonra-
dan bu kararlar görevliler tarafýndan bazý
usullere göre kaleme alýnmýþ ve bu iþle-
me “tevký‘ ale’l-kýsas” denilmiþtir. Hârû-
nürreþîd, vezirlerin nüfuzlarýnýn artmasý

üzerine bu yetkiyi Ca‘fer b. Yahyâ el-Ber-
mekî’ye tevdi etmiþtir. Tevký‘ divaný da ay-
ný dönemde ortaya çýkmýþtýr. Abbâsîler dev-
rinde vezirler yanýnda Mýsýr valileri de tev-
ký‘ yetkisine sahipti.

Mýsýr’da Fâtýmî divanýnda da dilekçeler-
le uðraþan bir kâtip vardý. Bu iþle görevli
en yüksek rütbeli kâtibe muvakki‘ denil-
mekteydi. IV. (X.) yüzyýlýn ikinci yarýsýn-
dan itibaren Türk devletleri hükümdarlarý
þahsî alâmetlerini kullanmada Abbâsî ha-
lifelerini takip etmiþtir. Gazneli Mahmud’un
tevkýi “va’llahu hüve’l-Mahmûd”, oðlu ve
halefi Muhammed’inki “tevekkeltü ale’l-
lah” idi. Diðer Gazneli sultanlarýnýn da tev-
ký‘leri mevcuttu (Mücmelü’t-tevârîÅ ve’l-
šý½a½, s. 428-429). Meyhenî, Büyük Selçuk-
lular’da iki türlü tevkýin bulunduðunu, bi-
rinin niþan (tuðra, alâmet), diðerinin ferman
için kullanýldýðýný, niþan için olanýn “el-ham-
dülillâh alâ niamihî, hasbiyellah vahdehû”
gibi Allah’a hamdi içeren ibareler taþýdýðý-
ný, ferman için olanýn mektubun maksa-
dýný anlatan kýsa bir fasýldan meydana gel-
diðini söyler (Destûr-ý Debîrî, s. 29). Selçuk-
lu Sultaný Tuðrul Bey’in baþlangýçtaki tev-
kýi çomak þeklinde olup bu iþaret hâneda-
nýn paralarýnda da görülen Kýnýk boyunun
damgasýdýr. Tuðrul Bey daha sonra “i‘ti-
mâdî ale’llah” ibaresini kullanmýþtýr. Sul-
tan Sencer’in alâmeti altta tuðra kavsi ve
üstte dua cümlesi “tevekkeltü ale’llah”
þeklindeydi. Selçuklu sultanlarýna ait tev-
ký‘lerin kýsa birer dua biçiminde oluþu Ýslâ-
mî geleneðe uymalarýyla açýklanmaktadýr
(diðer Selçuklu sultanlarýnýn tevký‘leri için
bk. Mücmelü’t-tevârîÅ ve’l-šý½a½, s. 429-
430). Büyük Selçuklular döneminde iktâ
tevcihi sultanýn emir ve tevkýi olmadan ya-
pýlamýyordu. Selçuklular’ýn diðer kollarýnda
da tevký‘ görülür. Tevký‘ geleneði Selçuklu-
lar’ýn ardýndan diðer hânedanlara da geç-
miþtir. Hârizmþah Muhammed b. Tekiþ bir
ara evraka tevký‘ yazmaya vakit bulama-
mýþ ve “i‘timâdî ale’llah vahdehû” þeklin-
deki tevkýini basmak üzere kýzý Han Sul-
tan’ý görevlendirmiþti. Nesevî, Celâleddin
Hârizmþah için süslü bir tevký‘ (tuðrâ-yi
tevký‘) hazýrlamýþ, ancak sultan babasýnýn
tevkýini kullanmýþtýr.

Tevký‘ ve alâmetin birbirinden farklý te-
rimlere iþaret ettiði de ileri sürülmüþtür.
Tevkýin baþlangýçta hükümdarýn belge üze-
rindeki imzasý olduðu, bundan dolayý hü-
kümdarýn kendi eliyle yazdýðý alâmetten
ayrýldýðý kabul edilmektedir (ÝA, XII/1, s.
217). Diðer yandan Türk hânedanlarýnda
tuðranýn üçüncü bir iþlevi vardý; tuðra ge-
nelde kabileye has bir iþaret yerine alâmet
olarak kullanýlmýþtýr. Büyük Selçuklular’da

celemektedir. Teßvîlü müþkili’l-Æurßân,
müþkil lafýzlarý açýklanan otuz sekiz sûre-
nin mushaf tertibine göre sýralanmama-
sý ve ayný sûrenin tekrarlanmasý gibi (me-
selâ Bakara ve En‘âm sûreleri dörder, Ni-
sâ ve Nahl sûreleri üçer defa) sebepler-
den ötürü eleþtirilmiþ, karýþýk bir iç düze-
ne sahip olduðu ileri sürülmüþtür. Eserin
kaynaklarý arasýnda Yahyâ b. Ziyâd el-Fer-
râ’nýn Me£âni’l-Æurßân’ý yanýnda Halîl b.
Ahmed, Sîbeveyhi, Ali b. Hamza el-Kisâî,
Ma‘mer b. Müsennâ, Abdürrezzâk es-San-
‘ânî, Ahfeþ el-Evsat ve Ebû Ubeyd Kasým
b. Sellâm gibi birçok âlimin eserleri sayý-
labilir.

Baþta Taberî olmak üzere müfessir ve
âlimler Ýbn Kuteybe’nin yorumlarýný eser-
lerine almýþ, bunlarý çok defa isim belirt-
meden nakletmiþtir. Öte yandan Ýbn Fâ-
ris’in Ýbn Kuteybe’nin eserinden etkilen-
diði, Mu£cemü mešåyîsi’l-lu³a adlý ese-
rinde tek lafzýn birçok anlama gelmesi
konusunda bu etkinin açýkça görüldüðü,
fýkhü’l-luga (lengüistik) ve Araplar’ýn söz
söyleme yöntemlerine dair e½-Øâ¼ibî fî
fýšhi’l-lu³a’yý telif ederken Teßvîlü müþ-
kili’l-Æurßân’dan yararlandýðý ifade edil-
mektedir. Ancak Ýbn Fâris bunu açýkça
söylemekten kaçýnmýþ ve alýntýlarýnda ço-
ðunlukla meçhul sîgasý kullanmýþtýr (Teßvîl,
neþredenin giriþi, s. 83-84). Ebû Bekir Ýb-
nü’l-Enbârî’nin Teßvîlü müþkili’l-Æurßân’ý
eleþtirmek için Risâle fi’l-müþkil adýyla
günümüze ulaþmayan bir eser kaleme al-
dýðý (Sezgin, VIII, 163) ve Ýbnü’l-Enbârî’nin
Kitâbü’l-E²dâd’da Ýbn Kuteybe’ye yöne-
lik bazý eleþtirilerde bulunduðu belirtilmek-
tedir (Teßvîl, neþredenin giriþi, s. 70-74;
Sellâm, Ýbn Æuteybe, s. 39). Ýbn Mutarrif
el-Kinânî, Teßvîlü müþkili’l-Æurßân ile Ýbn
Kuteybe’nin bu eserini tamamlayýcý nite-
likteki øarîbü’l-Æurßân’ýný mushaf terti-
bine göre düzenleyerek Kitâbü’l-Æur¹ayn
adlý eserini meydana getirmiþtir (Kahire
1355). Seyyid Ahmed Sakr, her iki eseri de
bozduðu ve kendi eserinde Ýbn Kuteybe’-
ye nisbet edilemeyecek ifadelere yer ver-
diði için Ýbn Mutarrif’i sert bir dille tenkit
etmiþtir (Teßvîl, s. 59, dipnot 1, neþrede-
nin giriþi, s. 84-85).

Çok sayýda yazma nüshasý bulunan eser
ilk defa Kahire’de yayýmlanmýþ (1935), il-
mî neþri Seyyid Ahmed Sakr (Kahire 1954,
1973, 1981), Ömer Muhammed Saîd Ab-
dülazîz (Kahire 1989) ve Ýbrâhim Þemsed-
din (Beyrut 2007) tarafýndan gerçekleþti-
rilmiþtir. Mustafa Kurt, Teßvîlü müþki-
li’l-Æurßân ve øarîbü’l-Æurßân’a dayalý
olarak Hicri III. Asýrdaki Tefsir Çalýþ-
malarý ve Ýbn Kuteybe’nin Tefsir An-
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ran, Türkiye Selçuklularý Hakkýnda Resmî Ve-
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Köprülü, Bizans Müesseselerinin Osmanlý Mü-
esseselerine Tesiri (nþr. Orhan F. Köprülü), Ýstan-
bul 1981, s. 61, 198; Mehmet Aykaç, Abbâsi Dev-
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132-232/ 750-847, Ankara 1997, s. 45-46; Corcî
Zeydân, Ýslâm Uygarlýðý Tarihi (trc. Nejdet Gök),
Ýstanbul 2004, I, 320-324; Nâcî Ma‘rûf, “et-Tev-
ký.âtü’d-tedrîsiyye”, Mecelletü’l-Külliyyeti’l-edeb,
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Altý çeþit yazýdan biri.
˜ ™

Sözlükte “alâmet, niþan, tuðra, padiþah
tuðrasýný taþýyan ferman” anlamýna gelen
tevký‘ hat sanatýnda sultanlara ait belge-
lerde kullanýlan yazý çeþidinin adýdýr. Ak-
lâm-ý sittenin ana üslûplarýndan sayýlan
tevký‘ kalemi kâtip ve þair Yûsuf Lakve ta-
rafýndan sülüs yazýdan geliþtirilmiþtir. Ab-
bâsî Halifesi Me’mûn’un vezirlerinden Fazl
b. Sehl (ö. 202/818) çok beðendiði bu ya-
zýya “er-riyâsî” adýný vermiþ, divandan çý-
kan ferman ve mektuplarýn bu yazýyla ya-
zýlmasýný emretmiþtir. Daha sonra “kale-
mü’t-tevkýât” denilen bu yazýnýn kalem að-
zý eni sülüs kalemi kadardýr. Harflerinin
yarýsý düz, yarýsý yuvarlak hatlardan olu-
þur. Sülüs yazýya göre boylarý, çanaklarý ve
küpleri daha küçüktür. Sülüs elifinin bo-
yu kaleminin noktasýyla yedi noktaya yak-
laþýrken tevkýin elifi beþ noktadýr. Bitiþme-
yen harfleri de birbirine yaklaþarak, iliþe-
rek bitiþir. Tevký‘ yazýda harflerin kaide ve
biçimleri sülüs kalemine uymakla beraber

aralarýnda bazý farklar vardýr. Sülüse nis-
betle tevký‘de harfler daha yuvarlaktýr. Ya-
zý satýr çizgisinde yazý bitimine doðru yük-
selir. Ortada yazýlan ayýn, fâ, kaf ve mîm
harflerinin düðümü genelde açýk olup ba-
zan silinir. Tevký‘de kullanýlan râ-yý mukav-
vara (bitiminde yukarýya doðru yükselen râ
harfi), er-râü’l-betra (bitiþi çok kýsa), vâvü’l-
mukavvara (kaf gibi yukarýya doðru kavis-
li vâv) el-vâvü’l-betra ve aynü’l-betra (küpü
kýsa) sülüs yazýda pek kullanýlmaz (Kalka-
þendî, III, 100).

IV. (X.) yüzyýlýn baþlarýna kadar devam
eden, “el-hattu’l-mevzûn” diye adlandýrýlan
dönemde tevký‘ yazý Dîvân-ý Ýnþâ’da çok
kullanýlmasý sebebiyle iþlenip geliþtirilmiþ-
tir. Ayrýca tevký‘den onun kurallarýna uyan
rika‘ yazý (hatt-ý icâze) çýkarýlmýþtýr. Hat sa-
natýnda “el-hattu’l-mensûb” adý verilen dö-
nemi baþlatan Ýbn Mukle ve kardeþi Ebû
Abdullah Hasan yazý çeþitlerinde bir ayýk-
lama ve sýnýflandýrma yaparak ana üslûp-
larý belli ölçülere ve kurallara baðlamýþlar-
dýr. Ýbn Mukle özellikle tevký‘ yazýnýn este-
tik deðer kazanmasýnda büyük çaba har-
camýþtýr. Ýbnü’l-Bevvâb aklâm-ý sittenin
belirlenmesinde yeni bir çýðýr açmýþ, Ýb-
nü’l-Hâzin diye bilinen Ebül-Fazl Ahmed
b. Muhammed ed-Dîneverî tevký‘ yazýnýn
klasik ölçülerini ortaya koymuþtur. Selçuk-
lu divanlarýnda ve Osmanlýlar’da Fâtih Sul-
tan Mehmed devrinde divanî yazýnýn be-
lirip geliþmesine kadar tevký‘ yazý kullanýl-
mýþtýr. Osmanlý hat ekolünde mushafýn
sûre baþlarý, âyet sayýsý ve nâzil olduðu ye-
ri belirten kýsýmlarda ve hat albümlerin-
de tevký‘ yazý sýnýrlý olarak yer almýþtýr.
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görüldüðü gibi Hârizmþahlar’a ait bazý bel-
gelerde tevký‘ ayný zamanda mühür anla-
mýna da gelmektedir. Nitekim Sultan Sen-
cer’in bir fermanýnda, “Bizim emir (fer-
man) ve mührümüz (tevký‘) olmadan hiç
kimseye bir tek buðday tanesi ve altýn di-
nar verilmesin” denilmektedir (Müntece-
büddin Bedî‘, s. 68-69). Bu þekliyle Türk-
men hânedanlarý ve XVII. yüzyýldan itiba-
ren Safevî belgelerinde de “hükümdarýn
mührü” mânasýný taþýmaktadýr. Anadolu
Selçuklularý’nda tevký‘e dair ilk olaya II. Sü-
leyman Þah devrinde (1196-1204) rastla-
nýr. Tevký‘lere bir sefere çýkýlacaðý zaman
askerlerin toplanmasý istendiðinde, eman
verildiðinde, tutuklular serbest býrakýldý-
ðýnda, bir göreve tayin beratýnda ve me-
zâlim mahkemesi kararý gibi fermanlar-
da tesadüf edilmektedir. Buna göre tevký‘
Anadolu Selçuklularý’nda ferman ve men-
þurlarda kullanýlmaktaydý. Anadolu Selçuk-
lu sultanlarýnýn tevký‘lerinde “el-minnetü
lillâh, el-mülkü lillâh” gibi ibareler yer alý-
yordu. Bu tevký‘leri ketebe-yi dergâh ve
münþîler yazardý. Divan kararlarýna vezirler
tevký‘ koyardý. Memlükler idaresinde tevký‘
ale’l-kýsas usulü devam ettirilmiþ, ilk za-
manlar bu görev “kâtib-i derc” (kâtib-i dest)
adý verilen görevliler tarafýndan yürütül-
müþtür. Daha sonra sýr kâtibi denilen Dî-
vân-ý Ýnþâ reisinin baþlýca görevleri ara-
sýnda sayýlmýþtýr. Sultanlar bu görevliyi za-
man zaman denetlerdi. Memlükler devrin-
de sultanlarýn iktâ menþurlarýna imza ye-
rine geçmek üzere yazýlan alâmetlere de
tevký‘ adý verilmekteydi. Bu tevký‘ler malî
divanlarýn en yükseði olan Dîvânü’n-nazar’-
da saklanýrdý. Memlükler döneminde tev-
ký‘ daha çok “tayin menþuru” anlamýnda
kullanýlmýþtýr (Ýbn Fazlullah el-Ömerî, bk.
Ýndeks; Kalkaþendî, bk. Ýndeks). Osmanlý
Devleti’nde hükümdara ait fermanlar ni-
þancý ve tevkýî denilen görevliler tarafýn-
dan hazýrlanýrdý (bk. NÝÞANCI).
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