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TÛSÎ, Þerefeddin

te Sharaf al-D¢n al-T†s¢: Oeuvres mat-
hématiques, algebre et géométrie au
XII. siècle adýyla neþretmiþ (I-II, Paris
1986), bu neþir, Nikûlâ Fâris tarafýndan el-
Cebr ve’l-hendese fi’l-šarni’¦-¦ânî £aþer:
Müßellefâtü Þerefiddîn e¹-ªûsî adýyla
Arapça’ya çevrilmiþtir (Beyrut 1998). 2.
Risâle fi’l-Åa¹¹eyn elle×eyn yašrübân
ve lâ yeltašýyân. Nasîrüddîn-i Tûsî’nin et-
Te×kire’sinin Nizâmeddin en-Nîsâbûrî’ye
ait þerhiyle birlikte bir mecmua içinde Sü-
leymaniye Kütüphanesi’nde (Ayasofya, nr.
2646) kayýtlý bir nüshasý mevcut olup Rüþ-
dî Râþid tarafýndan el-Mu£âdelât’ýn so-
nunda yayýmlanmýþtýr (s. 683-688). 3. Ri-
sâle bu£i¦e bihâ ilâ mürâsil lehû yüd£â
Þemsüddîn (Risâle fî £ameli mesßeletin
hendesiyye). Columbia Üniversitesi (Smith,
Or., nr. 45, vr. 29-35) ve Leiden (Or., nr. 14,
vr. 323-326) kütüphanelerinde yazma nüs-
halarý bulunan bu risâleyi de Rüþdî Râþid
el-Mu£âdelât’ýn sonunda neþretmiþtir (s.
691-697). 4. Risâle fi’l-us¹urlâbi’l-Åa¹¹î.
British Museum’da (Or., nr. 5479) ve Top-
kapý Sarayý Müzesi Kütüphanesi’nde (III.
Ahmed, nr. 3342/6, 3494/2) nüshalarý var-
dýr. Astronomi bilgini Hasan b. Ali el-Mer-
râküþî’nin bu usturlabýn taným ve tasviriy-
le ilgili metni R. Carra de Vaux tarafýndan
Fransýzca tercümesiyle birlikte yayýmlan-
mýþtýr (“L’astorlabe linéaire ou bâton d’al-
Toussi”, JA, XI. seri, V [1895], s. 464-516).
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(ö. 751/1350 [?] )

tarafýndan yapýlan
Farsça tercümesi

(bk. NAHÞEBÎ, Ziyâeddin).
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TUTUÞ

(ö. 488/1095)

Suriye Selçuklu Devleti’nin
kurucusu ve ilk hükümdarý

(1079-1095).
˜ ™

Ramazan 458’de (Aðustos 1066) doðdu
(Ýbn Hallikân, I, 295); 454 (1062) yýlýnda
doðduðu da rivayet edilir (ÝA, XII/2, s. 134).
Sultan Alparslan’ýn oðlu ve Melikþah’ýn kar-
deþidir. Melikþah, büyük emîrlerinden At-
sýz b. Uvak’ýn Fâtýmîler karþýsýnda Kahire’-
de bozguna uðradýðý ve öldürüldüðü ha-
berini alýnca o sýrada Gence’de bulunan
Tutuþ’u bölgedeki fetihleri tamamlamasý
için Suriye’ye gönderdi; bölgeyi 470 veya
471’de (1077 veya 1078) ona iktâ etti. Ay-
rýca Ukaylîler’den Musul Hükümdarý Þere-
füddevle Müslim b. Kureyþ’i yardýmcý ola-
rak görevlendirdi. Tutuþ, Diyarbekir bölge-
sine geldiðinde birçok emîr kendisine ka-
týldý. Burada Atsýz’ýn öldürülmeyip Suri-
ye’ye döndüðünü öðrenen Tutuþ durumu
Melikþah’a bildirdi. Melikþah, Suriye bölge-
sinin Atsýz’ýn hâkimiyetinde kalmasýný ve
kendisinin Mirdâsîler’e ait Halep’e yönel-
mesini emretti. Tutuþ, Menbic’i alarak Ha-
lep’e kadar gitti ve þehri kuþattý, fakat ele
geçiremedi. 470 (1077-78) ve 471 (1078-
79) yýllarýnda sürekli Fâtýmî baskýsýyla kar-
þýlaþan Atsýz, Dýmaþk’ý Fâtýmîler’e karþý sa-
vunamayacaðýný anlayýnca hizmetine gi-
receðini bildirerek Tutuþ’tan yardým iste-
di. Tutuþ’un Atsýz’a yardýma geldiðini öð-
renen Fâtýmî ordusu kumandaný Nasrüd-
devle el-Cüyûþî, Mýsýr’a dönmek zorunda
kaldý. Tutuþ, kendisini þehir dýþýnda deðil
surlar önünde karþýlayan Atsýz’ý mâzeret
bildirmesine raðmen yayýnýn kiriþiyle boð-
durdu, kardeþini de öldürttü. 471’de (1079)
Dýmaþk’a giren Tutuþ, Atsýz’ýn hâkimiye-
tindeki Kudüs, Dýmaþk, Akkâ, Sûr, Trab-
lusþam, Yafa, Arîþ, Taberiye gibi þehirleri
ele geçirip Suriye Selçuklu Devleti’nin te-
mellerini attý; Ýbn Asâkir ise Dýmaþk’a 472’-
de (1079) girdiðini kaydeder. Ardýndan Tar-
tûs’u ve Sayda’yý zaptetti.

da günümüz matematiðinde mevcut olan
varlýk teorisinin benzeri bir yorum görül-
mektedir. Yine Tûsî her denklem tipi için
mümkün görülen çözümleri tek tek araþ-
týrýrken modern matematikte ilk defa Pi-
erre de Fermat (ö. 1665) tarafýndan kul-
lanýlan “minima” ve “maxima” anlayýþýna
ve Newton metodu denilen yaklaþtýrma
yöntemine benzer bir tavýr sergilemiþtir
(Encyclopedia of the History, II, 362-369;
DÝA, VII, 198; Houzel, s. 243-244, 254-261;
daha fazla bilgi ve denklemlerin çözümü
için bk. DSB, XIII, 515-516; Rüþdî Râþid,
el-Cebr, s. 26-35, 39-58).

Tûsî, astronomi alanýnda da önemli bir
âlim olup düz (musattah) usturlaptan fark-
lý þekilde kendisinin icat ettiði asâ tarzýn-
daki doðrusal usturlap (usturlâb-ý hattî) bi-
lim tarihinde “asâ-yý Tûsî” adýyla bilinir.
Risâle fi’l-us¹urlâbi’l-Åa¹¹î adlý eserinde
yapýmý ve kullanýmý hakkýnda bilgi verdi-
ði bu usturlap öðrencisi Ýbn Yûnus tara-
fýndan geliþtirilmiþ olup Topkapý Sarayý’n-
daki nüshalar buna aittir. Tûsî’nin bu us-
turlapla ilgili olarak ortaya koyduðu esas-
larý Hasan b. Ali el-Merrâküþî taklit ve tas-
vir etmiþtir. Yýldýzlarýn yüksekliðini, zama-
ný ve kýble istikametini tesbit için yapýla-
cak astronomi gözlemlerinde kullanýlan bu
aletin basit, ucuz ve diðer usturlaplardan
daha az kusurlu olmasý amaçlanmýþtýr.

Eserleri. 1. el-Mu£âdelât. Tûsî’nin bu
önemli eseri meçhul bir kiþinin ihtisar et-
tiði þekliyle günümüze ulaþmýþtýr. Tûsî’-
nin ayný konudaki Risâle fi’l- Åa¹¹eyn el-
le×eyn yašrübân ve lâ yeltašýyân adlý
eserinin muhtevasýyla karþýlaþtýrýldýðýn-
da yapýlan özetlemenin boyutu anlaþýla-
bilmektedir. Ýki eserin de çoðu zaman ayný
þekilleri, hatta ayný cümle ve tabirleri içer-
mesi gerek þekiller gerekse denklemlerle
ilgili hususlarda bir kýsaltmaya gidilmedi-
ðini, yalnýzca Tûsî’nin denklemlerin sayý-
sal çözümü için koyduðu cetvellerin çýka-
rýldýðýný göstermektedir. Ancak VII. (XIII.)
yüzyýlýn sonlarýndan önce yapýldýðý anla-
þýlan bu özetleme metnin anlaþýlmasýný
güçleþtirmiþtir. Tûsî’nin Ýslâm cebirinin en
geniþ çalýþmalarýndan biri olan bu eserin-
de giriþ yazmadan hemen þekillere geçil-
mesinden meçhul kiþinin eserden önsözü
çýkardýðý sonucuna varýlabilir. Kitapta ko-
ni kesitleriyle ilgili ön bilgiler ve denklem-
lerin tasnifinden sonra ilk bölümde ikinci
dereceden on iki, üçüncü dereceden se-
kiz, ikinci bölümde üçüncü dereceden beþ
denklemin çözümüne yer verilmiþtir. Rüþ-
dî Râþid, çeþitli nüshalarýna dayanarak ese-
rin ve müellifin diðer iki risâlesinin edis-
yon kritiðini yaparak tercümesiyle birlik-
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ðýnda Melikþah’ýn ölüm haberini alýnca hü-
kümdarlýðýný ilân etti (Kasým 1092) ve Sel-
çuklu tahtýný ele geçirmek amacýyla Dý-
maþk’a döndü. Dýmaþk’ta büyük bir ordu
hazýrlayýp Aksungur’un vali olduðu Ha-
lep’e yürüdü. Tek baþýna Tutuþ’la baþa çý-
kamayacaðýný bilen Aksungur onunla an-
laþmayý tercih etti. Ayrýca Antakya hâki-
mi Yaðýsýyan ile Urfa ve Harran hâkimi Bo-
zan’a haber gönderip Melikþah’ýn oðullarý
arasýndaki mücadele sonuçlanýncaya ka-
dar Tutuþ’a itaat etmelerini istedi; onlar
da beldelerinde hutbeyi Tutuþ adýna okut-
tular. Bu katýlmalarla güçlenen Tutuþ, Rah-
be üzerine yürüdü ve 486 Muharreminde
(Þubat 1093) halka eman verip þehre gir-
di; Büyük Selçuklu sultaný sýfatýyla adýna
hutbe okuttu. Rakka ve Habur yörelerini
ayný þekilde aldý; buralara kendi muhafýz-
larýný tayin ederek yoluna devam etti. Nu-
saybin surlarýnýn bir kýsmýný tahrip ettirdi
ve içeri girmeyi baþardý. Bazý Arap emîr-
leriyle 2000 kiþiyi öldürttü; halký aðýr ce-
zalara çarptýrdý ve her tarafý yaðmalattý
(Safer 486 / Mart 1093).

Nusaybin’i Muhammed b. Þerefüddev-
le Müslim b. Kureyþ’e teslim eden Tutuþ
Musul’a yöneldi; ancak bir süre sonra ha-
lasý Safiyye Hatun’un yeni kocasý Ýbrâhim
b. Kureyþ þehri ele geçirdi. Tutuþ, ona yaz-
dýðý mektupta Baðdat’a geçebilmesi için
yol vermesini ve hutbeyi kendi adýna okut-
masýný istedi. Ýbrâhim bunu kabul etme-
yince Tutuþ Musul’a doðru harekete geç-
ti. Ýki ordu 2 Rebîülevvel 486’da (2 Nisan
1093) Musul’a baðlý Mudayye mevkiinde
karþýlaþtý. Ýbrâhim’in ordusu 30.000, Tu-
tuþ’un ordusu 10.000 askerden oluþuyor-
du. Her iki taraftan toplam 10.000 kiþi-
nin öldüðü bu savaþtan galip çýkan Sel-
çuklu ordusu büyük ganimet ele geçirdi.
Ýbrâhim ve ileri gelen Arap emîrleri öldü-
rüldü. Ardýndan Tutuþ Musul’a girdi; Ha-
lasý Safiyye Hatun ile oðlu Ali’yi buraya ve-
kil tayin etti. Sultan Melikþah’tan sonra
saltanat davasýnda Aksungur, Bozan, Tuð-
tegin ve Yaðýsýyan’ýn desteðiyle Tutuþ, Bü-
yük Selçuklu sultaný sýfatýyla Baðdat’ta adý-
na hutbe okunmasý için Halife Muktedî-
Biemrillâh’a elçi gönderdi. Halife Muktedî
elçiye Baðdat’ta Tutuþ adýna hutbe oku-
tulmasý için gerekli þartlarýn henüz ger-
çekleþmediðini, Tutuþ’un Ýsfahan’daki ha-
zineleri ele geçirerek bütün Ýslâm dünya-
sýna hükümran olmasý ve Melikþah’ýn oðul-
larýndan muhalefet edecek hiç kimsenin
kalmamasý halinde teklifini yerine getire-
bileceðini bildirdi ve kulluk sýnýrýný aþma-
masý konusunda kendisini sert biçimde

uyardý. Tutuþ’un buna tepki göstermedi-
ði anlaþýlmaktadýr.

Tutuþ, Benî Cehîr’den Ebü’l-Hasan Ýb-
nü’l-Kâfî’nin hâkimiyetindeki el-Cezîre ile
Mervânîler’in elindeki Diyarbekir bölge-
sine yöneldi. Diyarbekir, Sultan Melikþah
devrinde Büyük Selçuklu Devleti toprak-
larýna katýlmýþ ve çeþitli Türk emîrlerine
iktâ edilmiþti. Melikþah’ýn ölümünün ar-
dýndan Meyyâfârikýn (Silvan) þehri ileri ge-
lenleri oðlu Berkyaruk’a haber göndere-
rek kendisinden baþka kimseyi istemedik-
lerini bildirdiler. Ancak Berkyaruk salta-
nat mücadeleleri yüzünden fýrsat bulup
gidemedi. Meyyâfârikýn ileri gelenleri Berk-
yaruk’un gelmemesi üzerine o sýrada Nu-
saybin’de bulunan Tutuþ’a bir heyet yol-
ladýlar. Heyet üyeleri Tutuþ’a Berkyaruk
adýna kimse gelmediði için Melikþah’ýn kar-
deþi olarak kendisini beklediklerini söyle-
diler. Bu davetin ardýndan Diyarbekir’e yö-
nelen Tutuþ, Cehîroðullarý’ndan Ebü’l-Ha-
san’ýn elindeki el-Cezîre ile Âmid’i iþgal et-
ti; Ebü’l-Hasan’a da Nusaybin’i verdi. Da-
ha sonra Meyyâfârikýn üzerine yürüdü ve
þehrin hâkimi Nâsýrüddevle Mansûr’a ha-
ber göndererek þehrin teslim edilmesini is-
tedi. Nâsýrüddevle Mansûr, Meyyâfârikýn’i
terketmek zorunda kaldý (12 Rebîülevvel
486 / 12 Nisan 1093). Tutuþ þehrin idare-
sini eski Mervânî vezirlerinden Ebû Tâhir
Ýbnü’l-Enbârî’ye verdi. Sincar ve Musul’a
yeni valiler tayin etti.

Azerbaycan’a doðru ilerlemeye devam
eden Tutuþ’un geçtiði yerlerde halkýn yol
boyunca itaat arzetmesi saltanat hýrsýný
daha da arttýrdý. Bu arada Berkyaruk, Rey
ve Hemedan ile bu ikisi arasýndaki bölge-
leri iþgal etmiþti. Tutuþ’un Büyük Selçuk-
lu tahtýna göz diktiðini ve baþþehir Ýsfa-
han’a gitmek amacýyla hareket edip Teb-
riz’e kadar geldiðini öðrenince amcasýna
engel olmak için Rey yakýnlarýna ulaþtý.
Ýki ordu birbirine yaklaþtýðý sýrada Aksun-
gur, Tutuþ’un halka zulmettiðini söyleyip
Berkyaruk tarafýna geçti; Bozan’ýn da ona
katýlmasýný saðladý. Bu hareket Tutuþ’u
çok zor durumda býraktý. Aksungur ve Bo-
zan, Tutuþ’a karþý Berkyaruk’u harekete
geçmeye teþvik ediyorlar, ayrýca Halep ve
Urfa’ya gidebilmeleri için bir miktar kuv-
vet verilmesini istiyorlardý. Berkyaruk, as-
kerle beraber Ali b. Þerefüddevle Müslim
b. Kureyþ ile Ukaylîler’den bir grubu on-
larla birlikte gönderdi.

Ordusunu güçlendirmek amacýyla Di-
yarbekir’e dönen Tutuþ adamlarýnýn bir
kýsmýný burada býrakýp Yaðýsýyan’la bera-

Tutuþ, Kuzey Suriye’de geniþ bir alana
yayýlma istidadý gösteren Þerefüddevle
Müslim b. Kureyþ karþýsýnda baþarýlý ola-
madý; Halep ve diðer bazý þehirleri ona bý-
rakmak zorunda kaldý. Bu sýrada Anado-
lu Selçuklu Sultaný I. Süleyman Þah’ýn An-
takya’yý zaptetmesi Müslim ve Tutuþ’u en-
diþeye sevketti. Müslim, Antakya’dan al-
dýðý yýllýk 30.000 dinar vergiyi Süleyman
Þah’tan da almak isteyince çýkan savaþta
yenilerek öldürüldü. Süleyman Þah’ýn Ha-
lep’i ele geçirmeye kalkýþmasý üzerine þeh-
rin hâkimi Þerîf Ebû Ali Hasan b. Hibetul-
lah el-Huteytî, Tutuþ’u Halep’e davet etti
ve þehri ona teslim edeceðini söyledi. Bu-
nu kabul eden Tutuþ ile Süleyman Þah ara-
sýndaki savaþý Artuk Bey’in yardýmýyla Tu-
tuþ kazandý. Süleyman Þah esir düþmek
istemediðinden intihar etti; diðer bir riva-
yete göre ise savaþ meydanýnda öldürül-
dü. Böylece Tutuþ, Kuzey Suriye’nin tek hâ-
kimi oldu. Ardýndan kendisini davet eden
Ýbnü’l-Huteytî’nin sözünde durmadýðýný gö-
rünce þehri bir müddet kuþattýktan son-
ra ele geçirdi (11 Temmuz 1086); fakat iç
kaleyi alamadý. Bir süre sonra Artuk Bey
ile birlikte Dýmaþk’a çekildi. Sultan Melik-
þah, Süleyman Þah’ýn ölümünden dolayý
üzülen Tutuþ’a bir mektup göndererek kýz-
gýnlýðýný bildirdi. Tutuþ, Ýbnü’l-Huteytî’nin
davetiyle Halep’i teslim almak için gelen
Melikþah’ýn ordusunun yorgun olduðunu
ve hücum edildiði takdirde galip gelinece-
ðini söyleyen Artuk Bey’in teklifini kabul
etmedi, böylece Melikþah’a baðlýlýðýný or-
taya koydu. Melikþah, Kasîmüddevle Ak-
sungur’u Halep’e, Yaðýsýyan’ý Antakya’ya,
Bozan’ý da Urfa’ya vali tayin edip idarele-
rini merkeze baðladý; böylece Tutuþ’un bu-
ralara hâkim olmasýný engelledi.

Tutuþ, Fâtýmîler’in Filistin ve Suriye’de-
ki bazý þehir ve kaleleri iþgal etmesi üzeri-
ne Melikþah’tan yardým istedi (482/1089).
Ertesi yýl Afþin, Yaðýsýyan ve Bozan’ýn yar-
dýmýyla Humus’u ele geçirdikten sonra Am-
mâroðullarý’nýn elindeki Trablusþam’ý ku-
þattý. Bu sýrada þehrin hâkimi olan Ýbn Am-
mâr, Tutuþ’un kumandanlarýný çeþitli va-
adlerle kendi tarafýna çekmek istedi, ay-
ný teklifi Aksungur’a da yaptý. Tutuþ, Ak-
sungur’un kuþatma aleyhindeki sözlerini
iþitince oðullarýndan birini Melikþah’a gön-
dererek onu þikâyet etti ve kuþatmaya son
verip Dýmaþk’a dönmek zorunda kaldý.
Melikþah’ýn 24 Ramazan 485’te (28 Ekim
1092) Baðdat’ý ziyareti vesilesiyle Süley-
man Þah’ýn ölümünden dolayý aralarýnda-
ki dargýnlýðý ortadan kaldýrmak için Bað-
dat’a hareket etti. Hît kasabasýna ulaþtý-

TUTUÞ
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esir düþen Bozan’ýn boynunun vurulma-
sýný emretti; Kürboða ise Emîr Üner’in ri-
casýyla ölümden kurtuldu. Kardeþi Altun-
taþ ile birlikte önce Halep’te hapsedildi,
ardýndan Humus’a götürüldü. Maarretün-
nu‘mân ve Lazkiye’yi Yaðýsýyan’a iktâ eden
Tutuþ, Ebü’l-Kasým b. Bedî‘i Halep’i yö-
netmekle görevlendirdi ve buradan ayrýl-
dý. Harran ve Serûc’u (Surûc) teslim aldýk-
tan sonra Urfa’ya yöneldi ve þehrin tes-
lim edilmesini istedi. Bozan’ýn hapiste ol-
duðunu zanneden halk Tutuþ’un teklifini
kabul etmediyse de Bozan’ýn mýzraða ta-
kýlý baþý kendilerine gönderilince þehri tes-
lim ettiler. Aksungur ve Bozan gibi güçlü
muhaliflerini bertaraf eden Tutuþ Harran,
Urfa, el-Cezîre, Diyarbekir, Ahlat, Azerbay-
can ve Hemedan’a hâkim oldu. Halife Müs-
tazhir-Billâh’a haber gönderip hutbeyi Bü-
yük Selçuklu sultaný sýfatýyla kendi adýna
okutmasýný istedi. Bu sýrada Baðdat þah-
nesi olan Aytekin Ceb’in ýsrarý ve Berkya-
ruk’un Tutuþ karþýsýnda yenilgiye uðradýðý-
nýn duyulmasý üzerine hutbe Tutuþ adýna
okundu (Þevval 487 / Ekim-Kasým 1094).

Tutuþ daha sonra Diyarbekir ve Meyyâ-
fârikýn’e gitti. Ardýndan Baðdat’ta oldu-
ðunu zannettiði Berkyaruk’u bertaraf et-
mek için buradan ayrýldý. Ancak yolda onun
Musul’da bulunduðunu öðrendi. Oðlu Mah-
mud adýna mücadele eden Terken Hatun
daha önce Tutuþ’a bir mektup yollayarak
ülkeyi birlikte yönetmeyi teklif etmiþ, ül-
keyi Tutuþ’la birlikte yönetme konusunda
anlaþmaya varmýþtý. Berkyaruk’tan önce
Ýsfahan’a ulaþmak isteyen Tutuþ, Diyar-
bekir’den Ahlat ve Azerbaycan istikame-
tinde yola çýktý ve Hemedan’a kadar git-
ti. Hemedan’da Terken Hatun ile birleþip
Berkyaruk’a karþý ortak bir mücadele baþ-
latacaktý. Ancak Ýsfahan’dan Hemedan’a
gitmek üzere yola çýkan Terken Hatun yol-
da hastalanýnca geri döndü ve bir süre
sonra öldü. Ona baðlý emîrlerin bir kýsmý
Berkyaruk tarafýna geçerken büyük ço-
ðunluðu Tutuþ’a katýldý.

Nusaybin’de bulunan Berkyaruk, Tu-
tuþ’un ileri harekâtýný önleyebilmek için
Dicle’yi geçti. Önce Erbil’e, oradan Sürhab
b. Bedr’in beldesine yürüdü. Tutuþ’un
yanýndaki 50.000 kiþilik kuvvete karþýlýk
Berkyaruk’un yanýnda sadece 1000 kiþi
vardý. Tutuþ’un emîrlerinden Ya‘kub b.
Abak, Berkyaruk’a saldýrdý ve onu mað-
lûp ederek ordugâhýný yaðmaladý. Berk-
yaruk yanýnda Porsuk, Gümüþtegin el-
Candar ve Emîr Yaruk’la Mahmûd b. Me-
likþah’ýn hâkimiyetindeki Ýsfahan’a kaç-
mak zorunda kaldý. Terken Hatun’un ve

ondan bir ay sonra da oðlu Mahmud’un
ölümüyle iki hasmýndan kurtulan Berkya-
ruk kendisine muhalefet eden emîrlerin
büyük bir kýsmýnýn, Tutuþ’a düþman olan-
larýn tamamýnýn desteðiyle Ýsfahan’a hâ-
kim olmayý baþardý. Hemedan istikametin-
de ilerleyen Tutuþ burada Emîr-i Âhûr’un
direniþiyle karþýlaþýnca geri döndü. Emîr-i
Âhûr, Tutuþ’un aðýrlýklarýný yaðmalamak
için saldýrýya geçtiyse de maðlûp olarak
eman dilemek zorunda kaldý ve hayatýný
þehri teslim etmek suretiyle kurtarabildi.

Tutuþ, daha sonra Berkyaruk’un has-
talýðýný fýrsat bilerek Ýsfahan’a yürümek
üzere hazýrlýklara baþladý. Emîrler, Berk-
yaruk’un iyileþtiðinden emin olmadýklarý
için Tutuþ’a olan düþmanlýklarýný belli et-
mediler ve kendisini destekleyeceklerine
söz verdiler. Emîr-i Âhûr, Tutuþ’a erzak te-
min etmek için Hemedan ile Ýsfahan ara-
sýndaki Cerbâzekan’a gitti. Ancak Tutuþ,
onun Cerbâzekan’dan Ýsfahan’a gidiþi es-
nasýnda Berkyaruk’a kendi ordusu hak-
kýnda bilgi vereceðini öðrenince Cerbâze-
kan’ý yaðmaladý; Ýsfahan’a gideceði yerde
güneydoðuya döndü ve Rey’i iþgal etti.
Tutuþ’un planýný muhtemelen kýþ ortasýn-
da erzak saðlamanýn zorluðu sebebiyle de-
ðiþtirmesi Berkyaruk için iyi bir fýrsat ol-
du. Daha önce Tutuþ’a destek veren emîr-
ler bu defa Berkyaruk’un yanýnda yer al-
dýlar. Berkyaruk, Ýsfahan’daki emîrler ve
yanýndaki az bir kuvvetle Tutuþ üzerine
yürüdü. Cerbâzekan’a ulaþtýðýnda çevre-
deki þehirlerden gelen askerlerle ordusu-
nun sayýsý 30.000’e ulaþtý. Tutuþ’un sert
mizacý ve þehirleri acýmasýzca yaðmalat-
masý bütün taraftarlarýný aleyhine çevir-
miþti. Tutuþ, Rey halkýnýn ihanetinden çe-
kinerek 15.000 kiþilik ordusuyla þehir dý-
þýna çýktý ve Rey’den 72 km. uzaklýktaki
Dâþilû’da karargâh kurdu; Berkyaruk da
ordusuyla buraya geldi. Bazý çarpýþmalar-
dan sonra esas savaþ 17 Safer 488’de (26
Þubat 1095) baþladý. Savaþ devam eder-
ken Sultan Melikþah’ýn Berkyaruk’un or-
dusunda bulunan sancaðý açýlýnca Tutuþ’un
adamlarý Berkyaruk’un yanýna geçtiler. Pu-
suda bekleyen Emîr Yaðýsýyan savaþa gir-
mekten vazgeçti. Tutuþ daha önce öldürt-
tüðü bir gencin babasý tarafýndan yarala-
narak yere düþtü, Sungurca adlý bir emîr
kýlýcýyla baþýný kesti. Berkyaruk savaþýn ar-
dýndan Tutuþ’un adamlarýna eman veril-
diðini duyurdu ve maðlûp orduyu cezalan-
dýrma yoluna gitmedi. Ancak ordugâhta-
ki bütün mallar yaðmalandý, esirler daha
sonra serbest býrakýldý. Tutuþ’un ölümü
üzerine oðlu Rýdvan, Suriye Selçuklularý’-

ber Antakya’ya gitti. Eski Mirdâsî emîrle-
rinden Vessâb b. Mahmûd, Benî Kilâb ve
Araplar’dan derlediði kuvvetlerle Dýmaþk’a
geri döndü. Aksungur ve Bozan’ýn Halep
ve Urfa’da hutbeyi Berkyaruk adýna okut-
tuklarýný öðrenince Dýmaþk’tan ayrýldý. Ha-
ma yakýnlarýnda Yaðýsýyan da birlikleriyle
ona katýldý. Âsi ýrmaðýný geçip Maarretün-
nu‘mân civarýndaki Tel Mennes Kalesi önü-
ne ulaþtý. Aksungur, Tutuþ’un yaklaþmasý
üzerine Baðdat’ta bulunan Berkyaruk’tan
yardým isteyince Berkyaruk, Kürboða ile
Urfa hâkimi Bozan’a Aksungur’a yardýma
gitmelerini emretti. Ayný maksatla Yûsuf
b. Abak 2500 kiþilik bir süvari birliðiyle
Halep’e geldi. Aksungur’a katýlan birlikler-
den haberdar olan Tutuþ, Hânûte’ye ve ora-
dan Halep’in güneydoðusundaki Nâûre’ye
ulaþtý. Buradan Antakya’ya geçmek için
Bizâa vadisine yöneldi. Bu esnada Benî
Kilâb kabilesinden Þibl b. Câmi‘, Mübârek
b. Þibl ve Muhammed b. Zâide, Aksun-
gur’un ordusuna katýldý. Aksungur 6000
kiþilik mükemmel teçhizatlý bir orduya sa-
hip oldu; Tutuþ’un kuvveti de o kadardý.
Yalnýz ordudaki Araplar’ýn sayýsý Türkler’-
den daha fazlaydý. Ýki ordu 9 Cemâziye-
levvel 487 (27 Mayýs 1094) tarihinde Ha-
lep’e yaklaþýk 36 km. mesafedeki Tel Sul-
tan’a (Rûyân köyü) yakýn bir mevkide Neh-
riseb‘în denilen yerde karþýlaþtý. Savaþ de-
vam ederken Arap askerlerinin Tutuþ’a
meyletmesinden korkan Aksungur onla-
rý sað cenahtan sola, ardýndan merkeze
nakletti, fakat baþarýlý olamadý. Yûsuf b.
Abak’ýn Tutuþ’un yanýna geçmesi, Bozan
ve Kürboða’nýn savaþa bilfiil katýlamama-
larý muharebenin kaderini tayin etti. Tu-
tuþ, Aksungur’a baðlý birlikleri bozguna
uðrattý; Aksungur esir düþtü. Tutuþ huzu-
runa getirttiði Aksungur’un kumandan-
larýyla birlikte öldürülmesini emretti (Ce-
mâziyelevvel 487 / Mayýs 1094).

Bozan ve Kürboða Halep’e sýðýnmak zo-
runda kaldý. Halk tarafýndan desteklenen
iki emîr þehri Tutuþ’a karþý savunabilmek
için Berkyaruk’tan yardým istedi. Berkya-
ruk’tan gelen mektupta gönderilen kuv-
vetlerin Musul’a ulaþtýðý haber veriliyor-
du. Tutuþ da onlarýn ardýndan Halep’e gel-
miþ ve kuþatmaya baþlamýþtý. Halep’teki
birliklerin bir kýsmý þehrin Tutuþ’a teslim
edilmesine karþý çýkarken bir kýsmý tes-
lim edilmesinden yanaydý. Ýkinci grubun
desteðiyle eski Halep hâkimi Vessâb b.
Mahmûd, Antakya Kapýsý’ndan içeri girdi
ve daha sonra þehri Tutuþ’a teslim etti.
Büyük kaleye hâkim olan Emîr Nûh da gü-
vence aldýktan sonra huzura çýktý. Tutuþ
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ÿAbdülkerim Özaydýn

– —
TUVEYS
( ���� )

Ebû Abdilmün‘im Tuveys Îsâ
b. Abdillâh el-Medenî

(ö. 92/711)

Medineli ünlü mûsikiþinas.
˜ ™

13 Rebîülevvel 11 (8 Haziran 632) tari-
hinde Medine’de doðdu. “Tuveys” (tavus-
çuk) ismi kendisine kadýnsý davranýþlarýn-
dan dolayý ve aþaðýlayýcý anlamda verilmiþ
olmalýdýr. Muhtemelen renkli elbiseler giy-
mesi, saçlarýný tarayýp boyamasý yüzünden
tüyleri renkli tavus kuþuna benzetilmiþ-
tir. Ebû Abdilmün‘im künyesi daha sonra
Ebû Abdünnaîm þeklinde deðiþtirilmiþtir.
Milliyeti hakkýnda kesin bilgi yoktur. Be-
nî Mahzûm’un âzatlý kölesi olarak Hz. Os-
man’ýn annesi Ervâ bint Küreyz’in hizme-
tinde bulundu. Sað gözü þaþý olan ve uzaðý
göremeyen Tuveys’in halk arasýnda lânetli
ve uðursuz olduðuna inanýlýrdý; bu sebep-
le “Tuveys’ten daha uðursuz” ifadesi darbý-
mesel haline gelmiþtir. Tuveys kendisinin
bildirdiðine göre Hz. Peygamber’in vefat
ettiði gün doðmuþ, Hz. Ebû Bekir’in vefat
ettiði gün sütten kesilmiþ, Hz. Ömer’in ve-
fat ettiði gün sünnet olmuþ, Hz. Osman’ýn
þehid edildiði gün evlenmiþ, Hz. Ali’nin þe-
hid edildiði gün bir oðlu dünyaya gelmiþ-
tir. Kaynaklarda nüktedan, tatlý dilli ve za-
rif bir sanatkâr diye anýlan Tuveys kadýnsý
davranýþlar sergileyen bir kiþiydi (muhan-
nes). Bilhassa dört halife döneminde or-
taya çýkan ve “muhannesûn” denilen bu ki-
þiler renkli elbiseler giyer, ellerine kýna ya-
kar, saçlarýný boyarlardý. Tuveys bu gru-
bun önde gelenlerindendi. Bu sebeple “Tu-
veys’ten daha kadýnsý” þeklinde bir darbý-
mesel yerleþmiþtir. Tuveys, Muâviye b. Ebû
Süfyân’ýn halifeliði döneminde Hicaz Valisi
Mervân b. Hakem tarafýndan öldürülme
korkusuyla diðer muhannesler gibi þehir-
den kaçtý ve Medine’nin kuzeyinde Þam

yolu üzerinde Süveydâ’ya yerleþti; hayatý-
nýn sonuna kadar burada yaþadý ve bura-
da öldü.

Tuveys mûsikiþinas olarak Hz. Osman’ýn
hilâfeti devrinde þöhrete ulaþmýþ, o dönem-
de Medine’ye “el-gýnâü’l-mutkan” (el-gýnâü’r-
rakýk) adý verilen bir mûsiki formu gelmiþ-
ti. Bu formun özelliði îkaýn (ritim, usul)
melodiye uygulanmasýdýr. Medine’de bu
formdaki eserleri ilk terennüm eden ki-
þinin Tuveys olduðu söylenir. Abdullah b.
Zübeyr devrinde yýkýlan Kâbe’yi onarmak
için gelen Rum ve Ýranlý esirlerden þarký-
lar ve melodiler öðrenen Tuveys bu melo-
dilere Arapça güfteler uyarlayarak Arap-
ça þarký okuma geleneðini baþlatmýþtýr.
Ayrýca hezec usulünde en baþarýlý sanatkâr
diye bilinir. Kaynaklarda hezecde Tuveys’in,
sakýlde Ýbn Muhriz’in, remelde Ýbn Süreyc’in
üstünde sanatkârýn bulunmadýðý kayde-
dilir. Tuveys’in çok güzel bir sesi vardý ve
ilk defa Hz. Ali döneminde þarký okuma-
ya baþlamýþtý. Þarkýlarýný kare biçiminde bir
def eþliðinde okur, baþka enstrüman kul-
lanmazdý. Sesinin güzelliðiyle övünen mu-
gannî Ýbn Süreyc’in Tuveys’i dinledikten
sonra bu iddiasýndan vazgeçtiði nakledilir.
Sanatýný özel toplantýlarda icra eden Tu-
veys bilhassa Medine’nin soylularý ve ileri
gelenleri tarafýndan himaye görmüþtür.
Tuveys ayný zamanda Medine’yi çok iyi bi-
len, Medineli ailelerin soy ve nesepleri ko-
nusunda uzman bir kiþiydi. Ebân b. Os-
man b. Affân Medine’ye vali tayin edildi-
ðinde onu karþýlayan kiþiler arasýnda Tu-
veys de vardý. Tuveys valiyi görünce onu se-
lâmlamýþ ve kendisini gördüðünde þarký-
lar söyleyeceðine dair Allah’a söz verdiði-
ni ifade edip elindeki defiyle þarkýlar söy-
lemeye baþlamýþ, bundan hoþlanan Ebân,
Tuveys’e kendisine kâfir olduðuna dair id-
dialarýn ulaþtýðýný bildirince Tuveys þaha-
det getirip beþ vakit namaz kýldýðýný, oruç
tuttuðunu ve hac görevini yerine getirdi-
ðini ifade etmiþ, ayrýca daha önce babaan-
nesine hizmet ettiðini belirtmiþ, bunun
üzerine Ebân onu emin bir yere göndere-
rek hayatýný kurtarmýþtýr.

Nüveyrî, Tuveys’in þiir konusunda da ka-
biliyetli olduðunu nakletmektedir. Tuveys,
Evs ve Hazrec kabilelerinin Ýslâm’dan ön-
ceki tarihlerini, aralarýnda yýllarca süren
savaþlar yüzünden husumetlerini çok iyi
bilirdi. Bir defasýnda bu savaþlarla ilgili þi-
irler okumaya baþlayýnca Evsli ve Hazrec-
li müslümanlar birbirine girmiþ ve kavga
güçlükle önlenebilmiþti. Bu olaydan son-
ra Tuveys’ten bu konuda þiir okumamasý
istenmiþtir. Tuveys’in mûsikideki öðrenci-
leri Nevmetü’d-Duhâ, Delâl, Fend, Þüreyh

nýn Halep þubesini kurdu (1095-1113). Rey
savaþýnda babasýnýn yanýnda olan diðer
oðlu Dukak, Halep’e dönerek bir süre ora-
da kaldý, daha sonra Emîr Savtegin el-
Hâdim’in davetiyle Dýmaþk’a gidip Suriye
Selçuklularý’nýn Dýmaþk þubesini tesis et-
ti (1095-1104).

Sert mizacý Tutuþ’u emîrlerin ve halkýn
desteðinden mahrum býrakmýþ, Aksun-
gur ve Bozan ondan bu sebeple ayrýlmýþ-
týr. Nusaybin, Musul ve Rey gibi þehirler-
de zulme varan cezalar uygulamasý iþgal
edilen belde halkýnýn nefretine yol açmýþ-
týr. Ayrýca taht kavgalarý sýrasýnda eline
geçen fýrsatlarý iyi kullanamamýþtýr. Emîr-
lerin çýkarcý politikalarý da onun baþarý-
sýzlýðýnýn sebeplerindendir. Tutuþ Suriye,
Filistin, Diyarbekir, el-Cezîre ve Azerbay-
can’da hâkimiyet kurduktan sonra huzu-
ru saðlamak için büyük gayret göstermiþ,
hem tarýmsal üretimi arttýrmak hem ti-
carî faaliyetleri geliþtirmek için çalýþmýþ,
imar iþleriyle ilgilenmiþtir. Dýmaþk’ta bir
mescid (Mescidü Tutuþ) yaptýrmýþ, Sü-
meylâtiyye Hankahý adýyla bilinen bir han-
kahý tamir ettirmiþtir. Baðdat’ta Dicle’nin
doðu yakasýndaki bir medrese ile kendisi
tarafýndan yaptýrýldýðýna dair bilgi bulun-
mayan bir hastahane (Bîmâristanü’t-Tu-
tuþî) onun adýný taþýmaktadýr (DÝA, VI,
168, 172). Tutuþ ulemâya büyük saygý gös-
terirdi. Hanbelî fakihi Ebü’l-Ferec eþ-Þî-
râzî ondan saygý gören âlimler arasýnda
yer alýyordu.
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