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TEVRÝYE

– —
TEVÞÎH

(bk. MÜVEÞÞAH; TEÞRÎ‘).
˜ ™

– —
TEVÞÎH
( X�Y�� )

Türk dinî mûsikisinde bir form.
˜ ™

Sözlükte “süslemek, düzenlemek” anla-
mýndaki tevþîh, Türk dinî mûsikisinde mev-
lid ve mi‘râciyye gibi büyük formda ve
uzun eserlerin bölümleri arasýnda okun-
mak üzere bestelenmiþ, güfteleri Hz. Pey-
gamber’i konu alan ilâhilere verilen addýr.
Bölümleri süsleyerek renklendirdiði için bu
adla anýlmýþ olmalýdýr. Tevþîhler bazý eski
kayýtlarda “tevþîh ilâhi, mevlid tevþîhi” gibi
ifadelerle anýlmaktadýr. Güfte bakýmýndan
na‘tlarla ayný nitelikleri taþýyan tevþîhler,
çoðunlukla serbest þekilde (irticâlî) icra
edilen na‘tlardan besteli olmalarý ve koro
halinde okunmalarý gibi özellikleriyle ay-
rýlýr. Sözleri daha çok Türkçe’dir, ancak
Arapça ve Farsça yazýlmýþ tevþîhler de var-
dýr. Güfteleri genellikle iki, üç, beþ, altý mýs-
radan ibaret bir kýta olan tevþîhler ekse-
riyetle devr-i kebîr, çenber, evsat, zencîr
gibi büyük usullerle ölçülmüþtür.

Tevþîh okuyanlara “tevþîh-han” denir.
Tevþîh okuyuþunda dikkat edilmesi gere-
ken hususlar þöylece özetlenebilir: 1. Mev-
lid bahirleri belli makam ve konular etra-
fýnda okunduðundan tevþîhin de okuna-
cak bahrin makamýna ve konusuna uygun
biçimde seçilmesi gerekir. Meselâ velâdet
bahrine rast makamýyla girileceðine göre
bu bahirden önce okunacak tevþîh de rast
veya rastýn tertiplerinden; mi‘rac bahri se-
gâh, hüzzam veya ýrak makamlarýndan
okunacaðýna göre tevþîhin de bu makam-
larla olmasý gerekir. Ayrýca tevþîhin ve
bahrin konusu arasýndaki uyuma dikkat
edilmelidir. 2. Tevþîh okurken dik akort-
tan mümkün olduðunca kaçýnmalý, herke-
sin uyabileceði orta bir akort tercih edil-
melidir. Böylece tevþîhhanla mevlidhan ara-
sýnda ortaya çýkabilecek akort problemine
sebebiyet verilmemiþ olur. 3. Tevþîh oku-
yanlar arasýnda ses birliðine bilhassa önem
verilmelidir. Böylece usul darblarýna bera-
berce uyularak güftede meydana gelebi-
lecek anlam bozukluklarýna sebep olan he-
ce bölünmelerinin önüne geçilmiþ olur.

Tevþîh formu bestekârlar arasýnda bü-
yük raðbet görmüþ, ilâhiden sonra en çok
beste yapýlan dinî mûsiki formu olmuþ-
tur. Ancak günümüze ulaþan tevþîh re-

pertuvarýnda pek çok eserin kaybolduðu
anlaþýlmaktadýr. Cumhuriyet’ten sonra ger-
çekleþtirilen iki ayrý nota neþriyatýyla bu
tevþîhlerden bir kýsmý yayýmlanmýþtýr. Bun-
lardan ilki Rauf Yektâ, Zekâizâde Ahmet
Irsoy ve Ali Rifat Çaðatay’dan meydana
gelen tasnif ve tesbit komisyonu tarafýn-
dan belirlenen yirmi sekiz eserdir (Ýstan-
bul 1931). Diðeri Yusuf Ömürlü’nün yayým-
ladýðý 193 adet tevþîhtir (Ýstanbul 2007).
Tevþîh repertuvarý içerisinde en çok bes-
telenen güfte Dede Ömer Rûþenî’nin, “Çün
doðup tuttu cihan yüzünü hüsnün güne-
þi / Kim ola sevmeye bu vechile sen mâh-
veþi” beytiyle baþlayan uzun manzumesi-
dir. Baþta Buhûrîzâde Mustafa Itrî Efen-
di olmak üzere pek çok mûsikiþinas tara-
fýndan bestelenen eserin yirmi beþ ayrý
bestesi tesbit edilmiþtir. Aziz Mahmud
Hüdâyî’nin yazdýðý ve yine kendisinin bes-
telediði söylenen, “Kudûmün rahmeti zevk
u safâdýr yâ Resûlellah” mýsraýyla baþlayan
çârgâh, Zekâi Dede’nin, “Bir muazzam pâ-
diþahsýn ki kulundur cümle þâh” mýsraýy-
la baþlayan þevkutarab, Hacý Fâik Bey’in,
“Merhabâ ey fahr-i âlem merhabâ” mýs-
raýyla baþlayan hüzzam tevþîhleri günü-
müzde sýkça okunan eserler arasýndadýr.
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TEVÞÎHU’d-DÎBÂC
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Burhâneddin Ýbn Ferhûn’un
Mâlikî âlimlerine dair eserine

Bedreddin el-Karâfî
(ö. 1008/1600)

tarafýndan yazýlan zeyil
(bk. ed-DÎBÂCÜ’l-MÜZHEB).
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TEVVÂB
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Allah’ýn isimlerinden
(esmâ-i hüsnâ) biri.

˜ ™

Sözlükte “geri dönmek, rücû etmek” an-
lamýndaki tevb (tevbe, metâb) kökünden
türeyen tevvâb “dönüþ yapan, bu eylemi
nicelik ve nitelik açýsýndan çokça gerçek-
leþtiren” mânasýna gelir. Terim olarak tev-

Tevriye sanatýný besleyen öðeler arasýn-
da kelime ve deyimlerin asýl anlam, yan
anlam ve mecaz anlamlarý önemli yer tu-
tar. Böylece cümle içinde asýl anlamýyla
kullanýlan bir kelimenin yan anlamý ve me-
cazi mânasý tenasüple çaðrýþtýrýlarak tev-
riye yapýlabilir. Benzer þekilde mecazi mâ-
na ile kullanýlan bir kelimenin yan ve asýl
anlamý kastedilerek de yapýlabilir. Bunun
yanýnda tevriyeli kelimenin uzak ve yakýn
anlamlarýnýn her ikisi hakiki veya her ikisi
mecazi olarak kullanýlabilir. Mecazi anlam,
yan ve asýl anlama dayalý tevriyeler cina-
sa dayalý tevriyeler kadar etkili deðildir.
Ancak kelimenin temel anlamýyla mecazi
anlamý arasýndaki ilgi zayýfladýðýnda me-
cazlý tevriyeler de cinaslý tevriyeler kadar
bedîî olur. Ziyâ Paþa’nýn, “Pek rengine al-
danma felek eski felektir / Zîrâ feleðin
meþreb-i nâ-sâzý dönektir” beytindeki dö-
nek kelimesinde mecaz anlamýyla asýl an-
lam birlikte kastedilmiþtir. Öte yandan de-
yimler tevriye sanatýnýn önemli kaynakla-
rýndandýr. Mecazi anlamýyla kullanýlan bir
deyimin gerçek anlamýnýn ifadeye uygun
düþmesi tevriye için bir yoldur. Yûnus Em-
re’nin, “Ben toprak oldum yoluna sen aþu-
rý gözetirsin / Þu karþýma göðüs geren
taþ baðýrlý daðlar mýsýn” beytinde teþbih
yoluyla oluþturulan taþ baðýrlý (acýmasýz /
daðlarýn içinin taþ oluþu) deyimi tevriye-
li kullanýlmýþtýr.
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Söz içinde ikil kipinin arkasýndan
onu açýklayan bir kýsým getirmek 

anlamýnda meânî,
þiirde ayný vezindeki 

öðe ve sözlere yer vermek mânasýnda
bedî‘ terimi

(bk. ITNÂB; TATRÎZ).
˜ ™


