TEVRÝYE

Tevriye sanatýný besleyen öðeler arasýnda kelime ve deyimlerin asýl anlam, yan
anlam ve mecaz anlamlarý önemli yer tutar. Böylece cümle içinde asýl anlamýyla
kullanýlan bir kelimenin yan anlamý ve mecazi mânasý tenasüple çaðrýþtýrýlarak tevriye yapýlabilir. Benzer þekilde mecazi mâna 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 cinasa dayalý tevriyeler kadar etkili deðildir.
Ancak kelimenin temel anlamýyla mecazi
anlamý arasýndaki ilgi zayýfladýðýnda mecazlý tevriyeler de cinaslý tevriyeler kadar
bedîî olur. Ziyâ Paþa’nýn, “Pek rengine aldanma felek eski felektir / Zîrâ feleðin
meþreb-i nâ-sâzý dönektir” beytindeki dönek kelimesinde mecaz anlamýyla asýl anlam birlikte kastedilmiþtir. Öte yandan deyimler tevriye sanatýnýn önemli kaynaklarýndandýr. Mecazi anlamýyla kullanýlan bir
deyimin gerçek anlamýnýn ifadeye uygun
düþmesi tevriye için bir yoldur. Yûnus Emre’nin, “Ben toprak oldum yoluna sen aþurý gözetirsin / Þu karþýma göðüs geren
taþ baðýrlý daðlar mýsýn” beytinde teþbih
yoluyla oluþturulan taþ baðýrlý (acýmasýz /
daðlarýn içinin taþ oluþu) deyimi tevriyeli 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
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Türk dinî mûsikisinde bir form.
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Sözlükte “süslemek, düzenlemek” anlamýndaki tevþîh, Türk dinî mûsikisinde mevlid ve mi‘râciyye gibi büyük formda ve
uzun eserlerin bölümleri arasýnda okunmak üzere bestelenmiþ, güfteleri Hz. Peygamber’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 ayrýlýr. Sözleri daha çok Türkçe’dir, ancak
Arapça ve Farsça yazýlmýþ tevþîhler de vardýr. Güfteleri genellikle iki, üç, beþ, altý mýsradan ibaret bir kýta olan tevþîhler ekseriyetle devr-i kebîr, çenber, evsat, zencîr
gibi büyük usullerle ölçülmüþtür.
Tevþîh okuyanlara “tevþîh-han” denir.
Tevþîh okuyuþunda dikkat edilmesi gereken hususlar þöylece özetlenebilir: 1. Mevlid bahirleri belli makam ve konular etrafýnda okunduðundan tevþîhin de okunacak 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 segâh, hüzzam veya ýrak makamlarýndan
okunacaðýna göre tevþîhin de bu makamlarla olmasý gerekir. Ayrýca tevþîhin ve
bahrin konusu arasýndaki uyuma dikkat
edilmelidir. 2. Tevþîh okurken dik akorttan mümkün olduðunca kaçýnmalý, herkesin uyabileceði orta bir akort tercih edilmelidir. Böylece tevþîhhanla mevlidhan arasýnda ortaya çýkabilecek akort problemine
sebebiyet verilmemiþ olur. 3. Tevþîh okuyanlar arasýnda ses birliðine bilhassa önem
verilmelidir. Böylece usul darblarýna beraberce uyularak güftede meydana gelebilecek anlam bozukluklarýna sebep olan hece bölünmelerinin önüne geçilmiþ olur.
Tevþîh formu bestekârlar arasýnda büyük raðbet görmüþ, ilâhiden sonra en çok
beste yapýlan dinî mûsiki formu olmuþtur. Ancak günümüze ulaþan tevþîh re-

pertuvarýnda pek çok eserin kaybolduðu
anlaþýlmaktadýr. Cumhuriyet’ten sonra gerçekleþtirilen iki ayrý nota neþriyatýyla bu
tevþîhlerden bir kýsmý yayýmlanmýþtýr. Bunlardan ilki Rauf Yektâ, Zekâizâde Ahmet
Irsoy ve Ali Rifat Çaðatay’dan meydana
gelen tasnif ve tesbit komisyonu tarafýndan belirlenen yirmi sekiz eserdir (Ýstanbul 1931). Diðeri Yusuf Ömürlü’nün yayýmladýðý 193 adet tevþîhtir (Ýstanbul 2007).
Tevþîh repertuvarý içerisinde en çok bestelenen güfte Dede Ömer Rûþenî’nin, “Çün
doðup tuttu cihan yüzünü hüsnün güneþi / Kim ola sevmeye bu vechile sen mâhveþi” beytiyle baþlayan uzun manzumesidir. Baþta Buhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi olmak üzere pek çok mûsikiþinas tarafýndan bestelenen eserin yirmi beþ ayrý
bestesi tesbit edilmiþtir. Aziz Mahmud
Hüdâyî’nin yazdýðý ve yine kendisinin bestelediði söylenen, “Kudûmün rahmeti zevk
u safâdýr yâ Resûlellah” mýsraýyla baþlayan
çârgâh, Zekâi Dede’nin, “Bir muazzam pâdiþahsýn ki kulundur cümle þâh” mýsraýyla baþlayan þevkutarab, Hacý Fâik Bey’in,
“Merhabâ ey fahr-i âlem merhabâ” mýsraýyla baþlayan hüzzam tevþîhleri günümüzde sýkça okunan eserler arasýndadýr.
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Allah’ýn isimlerinden
(esmâ-i hüsnâ) biri.
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Sözlükte “geri dönmek, rücû etmek” anlamýndaki tevb (tevbe, metâb) kökünden
türeyen tevvâb “dönüþ yapan, bu eylemi
nicelik ve nitelik açýsýndan çokça gerçekleþtiren” mânasýna gelir. Terim olarak tev-

TEVVÂBÎN

vâb insan için kullanýldýðýnda “çok tövbe
eden”, Allah’a nisbet edildiðinde “tövbeleri çok kabul eden” demektir (Râgýb elÝsfahânî, el-Müfredât, “tvb” md.; Lisânü’l£Arab, “tvb” md.). Kur’ân-ý Kerîm’de tövbe
(tevbe) kavramý fiil ve isim kalýplarýyla otuza yakýn âyette Allah’a izâfe edilmektedir.
Tevvâb ise Allah’ýn bir ismi olarak dokuz
âyette rahîm, bir âyette hakîm ismiyle, bir
âyette de tek baþýna geçmektedir (M. F.
Abdülbâký, el-Mu£cem, “tvb” md.). Bu âyetlerin ikisinde, “Allah zaten ezelden beri
tevvâb olarak nitelenmiþtir” (kâne tevvâben) ifadesi kullanýlmakta (en-Nisâ 4/16;
en-Nasr 110/3), tevvâb bir âyette insanlara nisbet edilmektedir (el-Bakara 2/222).
Töbve kavramý çeþitli hadislerde fiil ve isim
kalýplarýyla yine Allah’a nisbet edilmekte
(Wensinck, el-Mu£cem, “tvb” md.), Ýbn Mâce ve Tirmizî’nin esmâ-i hüsnâ rivayetlerinde de yer almaktadýr (“Du.â,”, 10; “Da.avât”, 82). Abdullah b. Ömer’den nakledildiðine göre Hz. Peygamber’in sohbetleri
esnasýnda þu duayý 100 defa tekrar ettiði
görülmüþtür: “Rabbim, beni baðýþla, tövbemi kabul et! Þüphe yok ki sen hatalarýndan dönenlere lutfunla mukabelede bulunan ve bütün günahlarý baðýþlayansýn”
(Ýbn Mâce, “Edeb”, 57; Tirmizî, “Da.avât”,
38).
Tevvâb ismini genellikle “kullarýný tövbeye muvaffak kýlan ve tövbelerini kabul
eden” þeklinde yorumlayan âlimler bunun
açýklanmasýnda kelimenin iki özelliðine iþaret etmiþtir. Bunlardan biri kök anlamýnda bulunan “dönme, rücû etme” unsuru,
diðeri mübalaða bildiren bir kalýpta bulunuþudur. Tövbe kavramý insana nisbet edildiðinde günah ve mâsiyetten itaate dönmeyi anlatýr. Buradaki mâsiyet küfür ve
inkârdan baþlayýp küçük günahlara kadar
iner. Kulun dönüþü hem kalp hem fiil açýsýndan gerçekleþir. Kalbin dönüþü Allah’a
yönelik olmak üzere saygýya (takvâ) bürünmüþ sevgi yoluyla olur ve piþmanlýk duygusu, bir daha tekrar etmeme niyetini de
kapsar. Allah’a nisbet edildiðinde ise kelimenin kök anlamý Allah’ýn gazabýnýn rýza
ve muhabbete dönüþmesi biçiminde anlaþýlýr. Nitekim bir âyette Allah’ýn tövbe edenleri sevdiði ifade edilmiþtir (el-Bakara 2/
222). Birçok kaynakta yer alan bir hadiste
Hz. Peygamber, kulun tövbe etmesinden
Cenâb-ý Hakk’ýn duyduðu hoþnutluðun (ferah), yiyecek içeceðini ve her þeyini taþýyan devesini çölde kaybeden bir kiþinin onu
bulduðunda duyduðu sevinçten çok daha fazla olduðunu ifade etmiþtir (Buhârî,
“Da.avât”, 4; Müslim, “Tevbe”, 1-8).

Tevvâb isminin mübalaða içermesinden
dolayý kazandýðý muhteva zenginliði çeþitli þekillerde açýklanmýþtýr. Ebü’l-Kasým ezZeccâcî’ye ait þu yorum bunlarý özetlemektedir: Tevvâb, “çok sayýdaki insanýn tekrarlanan sayýsýz günahýný dilediði kimseler için günahlarýndan dönmeleri þartýyla
her zaman baðýþlayan” demektir (Ýþtišåšu
esmâßillâh, s. 62-65). Esmâ-i hüsnâ içinde yer alan afüv, gaffâr, raûf, rahmân gibi isimler de göz önünde bulundurularak
tevvâb ismini “kulunu güçlükten kolaylýða, mâsiyetten taate, haramdan mubaha
ve gazaptan rýzaya çeviren” þeklinde açýklamak mümkündür. Ebû Abdullah el-Halîmî’nin de belirttiði gibi tevvâb olan Allah kötü yoldan dönen kuluna lutuf ve merhametiyle iltifat eder, onun önceki günahlarýný affederken iyi amellerini boþa çýkarmaz ve itaatkâr kullarýna vaad ettiði lutuflardan onlarý mahrum etmez (el-Minhâc, I, 206). Allah’ýn insanla ilgili fiilî isim
ve sýfatlarý içinde yer alan tevvâb afüv,
gaffâr, gafûr, rahîm, rahmân ve raûf isimleriyle anlam yakýnlýðý içinde bulunur.
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Hz. Hüseyin’in intikamýný almak için
harekete geçen ilk zümre.
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Ehl-i beyt’e büyük sevgi besleyen müslümanlarý derinden etkileyen Kerbelâ Vak‘asý, Hz. Ali’nin ve oðullarýnýn haklarýný arama iddiasýyla ortaya çýkan ve Þiîliðin zuhuruna zemin hazýrlayan bazý hareketlerin
temelini oluþturmuþtur. Kerbelâ Vak‘asý
yüzünden I. Yezîd’e ve yönetimine karþý
düþmanlýk besleyen gruplarýn baþýnda Hz.
Hüseyin’i Kûfe’ye davet ettikten sonra ona
yardým etmeyen Kûfeli taraftarlarý gelir.
Hüseyin’e karþý dürüst davranmadýklarý
için büyük piþmanlýk duyan ve iþledikleri
bu günahtan ancak onu þehid edenleri ve
onlara emir verenleri öldürmekle kurtulabileceklerine inanan bu gruba Tevvâbîn
(tövbe edenler) denilmiþtir.

Tevvâbîn, amaçlarýný gerçekleþtirmek
üzere Hz. Ali’nin yakýnlarýndan sahâbî Süleyman b. Surad’ýn evinde gizli toplantýlar
yapmaya baþladý. Süleyman b. Surad baþkanlýðýnda Müseyyeb b. Necebe el-Fezârî,
Abdullah b. Sa‘d b. Nüfeyl el-Ezdî, Abdullah b. Vâl et-Temîmî, Rifâa b. Þeddâd elBecelî’den oluþan beþ kiþilik bir heyet oluþturuldu. Bunlar 61 (680) yýlýnda halký gizlice Hz. Hüseyin’in intikamýný almak amacýyla davet etmeye baþladý (Taberî, V, 558).
Silâhlý mücadele için gerekli malzemeyi
toplama çalýþmalarý Yezîd b. Muâviye’nin
ölümüne kadar (64/683) sürdürüldü. Yezîd’in ölümüyle birlikte hareketin lider kadrosunda bulunanlar Süleyman b. Surad’ýn
yanýna gelerek yönetimin zaafa düþtüðünü belirttiler ve hemen harekete geçip Hz.
Hüseyin’in katillerini yakalayýp cezalandýrmayý teklif ettiler. Süleyman onlara acele
etmemelerini, katiller arasýnda Kûfe ileri gelenlerinin de bulunduðunu, harekete
geçtikleri takdirde bunlarýn kendilerine karþý koyarak Abdullah b. Zübeyr’e katýlacaklarýný söyledi.
Süleyman b. Surad, Sa‘d b. Huzeyfe elYemân’a bir mektup yazarak faaliyetleri
hakkýnda bilgi verdi ve Medâin’deki Ehl-i
beyt taraftarlarýný 65 yýlý Rebîülâhir ayýnýn ilk gününde (15 Kasým 684) Nuhayle’de yapýlacak toplantýya çaðýrdý. Sa‘d b. Huzeyfe’nin harekete hazýr olduklarýný bildiren cevabý ve Basra’da bulunan Müsennâ
b. Mahârribe el-Abdî’nin destek sözü onlarý ümitlendirdi. I. Yezîd’in ölümünden
altý ay sonra önce Muhtâr es-Sekafî, ardýndan da Mekke’de halifeliðini ilân eden
Abdullah b. Zübeyr tarafýndan vali tayin
edilen Abdullah b. Yezîd el-Hatmî Kûfe’ye
geldi. Hz. Ali’nin oðlu Muhammed b. Hanefiyye’nin veziri sýfatýyla geldiðini söyleyip onun imamlýðý için davette bulunan
Muhtâr es-Sekafî halký Hüseyin’in katilleriyle savaþmaya teþvik etmekle birlikte
Tevvâbîn hareketine katýlmadý. Muhtâr,
Süleyman b. Surad ve arkadaþlarýný savaþtan anlamayan, kendilerini boþ yere tehlikeye atan bir grup diye eleþtiriyordu (a.g.e.,
V, 561). Bu süreçte Hz. Ali evlâdý taraftarlarýnýn çoðunluðu Süleyman’ýn yanýnda kaldý, Muhtâr’a pek katýlan olmadý. Ayný günlerde Kûfe Valisi Abdullah b. Yezîd’e Hz.
Ali taraftarlarýnýn Süleyman b. Surad liderliðinde isyan hazýrlýðý yaptýðý, Muhtâr’la beraber olan az sayýda bir topluluðun
Ýbn Surad’ýn faaliyetlerinin neticesini beklediði ihbar edildi ve onlara karþý silâh kullanmasý istendi. Ancak vali, Hz. Ali taraftarlarý silâha baþvurmadýklarý sürece ken49

