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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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TUVEYS

Tuyuð hikemî ve lirik muhtevalara uy-
gun bir nazým þeklidir. Þairlerin önemli bir
düþünceyi kýsaca dile getirmek yahut gö-
rüþünü, inancýný ortaya koymak istediðin-
de tuyuðu tercih ettiði görülmektedir. Tu-
yuðun ilk iki veya üç dizesinde anlatýlacak
fikre zemin oluþturulur, son dizede ise hü-
küm veciz þekilde söylenir. Ali Þîr Nevâî,
“O vezinlerden birisi tuyuðdur ki iki beyit-
ten ibarettir. Ve tecnis yapýlmasýna gay-
ret ederler. Ve o vezin remel-i müseddes-i
mahzûftur” dedikten sonra, “Yâ rab ol
þehd ü þekker yâ leb durur / Yâ meger
þehd ü þekker yalap durur / Cânýma pey-
veste nâvek atgalý / Gamze okun kaþýga
yalap durur” rubâîsini örnek verir (Mîzâ-
nü’l-evzân, s. 115). Bâbür, Aruz Risâle-
si’nde “fâilâtün / fâilâtün / fâilât” veznin-
den bahsederken tuyuð hakkýnda geniþ
bilgi verdikten sonra bu vezinde Türkçe
tuyuðlar yazýldýðýný, bunlarda iki veya üç
kafiyenin cinaslý olabileceðini, ilk ve üçün-
cü mýsralarý kafiyesiz tuyuðlara da rastla-
nýldýðýný söyler ve Nevâî’den örnekler akta-
rýr (vr. 138a-b).

Bu nazým þeklinin ortaya çýkýþýna dair
farklý görüþler vardýr. M. Fuad Köprülü’ye
göre Oðuz Türkleri’nin Azerbaycan, Doðu
Anadolu ve Irak’a yerleþmesiyle dört mýsra-
lýk halk þiiri bu bölgede “fehleviyyât” adýy-
la ve aruzla yazýlan, bestelenip söylenen
rubâîlerden etkilenip tuyuð þekline dönüþ-
müþtür. Diðer bir anlayýþa göre ise tuyuð
Türk halk edebiyatýnýn millî nazým þekli
olan dörtlüklerden çýkmýþtýr. Türk þairleri
fehleviyyâttan etkilenseler de esas itiba-
riyle mâninin cinaslý biçimini ve dört mýsra-
lýk millî þekli aruzla birleþtirerek yeni bir
nazým kalýbý geliþtirmiþ, ayrýca aruzun 11’li
hece ölçüsüne uygun olanýný tercih etmiþ-
tir. Ali Þîr Nevâî ve Bâbür’den sonra yazý-
lan nazariye kitaplarýnda tuyuð hakkýnda
bilgi yoktur. Modern araþtýrmalar içinde
tuyuðdan ilk defa Gibb (Osmanlý Þiiri Tari-
hi, I-II, 73), ardýndan Samayloviç (bk. bibl.)
bahsetmiþtir. Konu hakkýnda en geniþ ve
saðlam bilgiyi ise M. Fuad Köprülü vermiþ-
tir (TM, II [1928], s. 219-242). Türk edebiya-
týnda tuyuð nazým þekli daha çok Âzerî ve
Çaðatay sahalarýnda kullanýlmýþtýr. Ana-
dolu’da ilk örnekleri bugünkü bilgilere gö-
re Kadý Burhâneddin’e (ö. 800/1398) ait
olup þair 119 tuyuð yazmýþtýr. F. F. God-
sell tarafýndan yayýmlanan bu dörtlükler
cinassýz ve sade bir Türkçe ile kaleme alýn-
mýþ tasavvufî mahiyette þiirlerdir. Kadý Bur-
hâneddin ile ayný yüzyýlda yaþayan Seyyid
Nesîmî de önemli bir tuyuð þairidir; cinas-
sýz ve çoðunun bütün dizeleri kafiyeli 382
tuyuðu vardýr (bk. NESÎMÎ).

Ali Þîr Nevâî, Çaðatay sahasýndaki tu-
yuðlardan bazýlarýný tezkiresinde zikreder.
Ona göre XV. yüzyýldan önce tuyuð yazan
þairler olmakla birlikte kendi çaðdaþlarýn-
dan Ýskender-i Þîrâzî ve Lutfî (ö. 897/1492
[?]) önemli isimlerdir. Divanýnda 113 tu-
yuð bulunan Lutfî daha çok tuyuðlarýyla
tanýnmýþtýr. Nevâî’nin üçüncü divaný olan
Bedâyiu’l-vasat’ýnda on üç tuyuð vardýr.
Þair, “La‘lidin cânýmga otlar yakýlur / Kaþý
kaddimni cefâdýn ya kýlur / Min cefâsý va‘-
desidin þâd min / Ol vefâ bilmem ki kýlmas
yâ kýlur” gibi söyleyiþleriyle Anadolu sa-
hasý þairlerini etkilemiþtir (Türkay, IX/27
[1997], s. 1269-1280). Tuyuðda baþarýlý sa-
yýlan diðer Çaðatay þairi Bâbür ise rubâî-
lerini tuyuða benzetmeye çalýþmýþ, âdet
olmamakla beraber kafiyelerinde cinas
yapmaya özen göstermiþtir.

Anadolu sahasý Türk edebiyatýnda tu-
yuð fazla raðbet görmemiþ, onun yerine
rubâî tercih edilmiþtir. Divanlarda rubâî
baþlýðý altýnda birçok þiirin kýta, rubâî ve
dûbeytle karýþtýrýldýðý görülür. Yine cinas-
sýz tuyuðlarýn yanlýþlýkla rubâî veya kýta is-
mi altýnda toplandýðý olmuþtur (Baðýrof, sy.
1 [1982], s. 16-17). Anadolu’daki en önem-
li tuyuð þairinin Ývazpaþazâde Atâî (ö. 841/
1437-38 [?]) olduðu kaydedilmektedir. La-
tîfî’ye göre Atâî, devrinin Þeyhî’den sonra
en büyük þairidir. Nazým tekniði oldukça
güçlü olan Atâî’nin divanýnda güzel sayý-
lan tuyuðlarý vardýr. Ali Canip Yöntem onun
tuyuðlarý ile birlikte çeþitli manzumeleri-
nin bulunduðu bir mecmuayý Bursa Mü-
zesi Kütüphanesi’nde tesbit etmiþ ve bir
makalede tanýtmýþtýr (HM, sy. 93 [1928],
s. 286-287). XVI. yüzyýlýn baþlarýnda ya-
þayan Amasyalý Münîrî’nin divanýnda ikisi
Farsça, on dokuzu Türkçe yirmi bir tuyuð
vardýr. Münîrî’nin divaný üzerinde doktora
çalýþmasý yapan Ersen Ersoy’un kanaatine
göre þair Atâî’nin etkisinde kalmýþtýr. XV.
yüzyýlda Kemal Ümmî, Karakoyunlu Hü-
kümdarý Cihan Þah (Hakîkî), XVI. yüzyýlýn
sonlarýnda Misâlî, XVII. yüzyýlýn baþlarýnda
Muhîtî ve Edirneli Ýlmî gibi þairler de tu-
yuð kaleme almýþtýr. Bunlarýn çoðunda Ka-
dý Burhâneddin, Nesîmî, Ali Þîr Nevâî ve
Atâî’nin tesirleri görülür. Nesîmî’nin etkisi
bilhassa Hurûfî þairleri üzerindedir. XVII.
yüzyýldan itibaren tuyuð yerini tamamen
rubâî ve mâniye býrakmýþtýr.
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ÿAhmet Hakký Turabi

– —
TUYUÐ

Klasik Türk edebiyatýnda kullanýlan
yerli bir nazým þekli.

˜ ™

Sözlükte “kapalý, imalý, cinaslý söz söyle-
me, þarký söyleme” anlamýndaki tuyuð (to-
yýk, toyuk) terim olarak genellikle “fâilâ-
tün / fâilâtün / fâilün” kalýbýyla yazýlan, da-
ha çok a a x a düzeninde cinaslý kafiyele-
nen, bir fikrin, bir hikmetin dile getirildiði
dört mýsralý nazým þeklinin adýdýr. Mahlas
kullanýlmadan yazýlan tuyuðlarýn cinassýz
kafiyeli veya x a x a düzeninde yahut bü-
tün mýsralarý kafiyeli (musarra‘) olanlarýna
da rastlanýr. Tuyuð Türk halk edebiyatýn-
da 11’li hece ölçüsüyle düzenlenen, mah-
las kullanýlmayan ve dört mýsradan teþek-
kül eden cinaslý mâniye, iki beyitten mey-
dana geliþi, yine mahlassýz oluþu, kafiye ya-
pýsý ve konusu gibi hususlarda da rubâîye
benzer. Ancak rubâî tamamen farklý bir
aruz kalýbýyla yazýlýr.


