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kitaplarýnda tevriye ve îhâm konusundaki
farklýlýk þairin maksadýyla alâkalýdýr. Bu-
na göre tevriyede kelimenin yakýn anlamý
ikinci planda tutularak uzak anlam hedef-
lenir. “Vehme, þüpheye düþürmek” anla-
mýndaki îhâm ise þairin veya edibin bir-
den fazla anlama gelen bir kelimeyi hangi
anlamda kullandýðýnýn kesin biçimde bili-
nememesidir. Özellikle Türkçe belâgat ki-
taplarýnda bazan her iki kavrama ayný an-
lama delâlet etmek üzere yer verilmiþtir
(Coþkun, s. 114-118).

Tevriyeyi oluþturan kelimenin yakýn an-
lamý ve uzak anlamý vardýr. Yakýn anlamý
kelimenin akla ilk gelen temel anlamý olup
bu anlam diðer kelimelerle desteklenir.
Uzak anlam ise yine ifadedeki bazý keli-
melerin yönlendirmesiyle ortaya çýkar. Bu
ikinci anlamla söyleyiþ zenginleþtirilir. Me-
selâ Hayâlî için söylenen, “Sözü dilde ha-
yâli gözde kaldý” mýsraýndaki hayâli keli-
mesiyle ilk kastedilen kelimenin temel an-
lamýdýr. Ancak bu kelimeyle þairin mahla-
sý da kastedilmek suretiyle mýsraýn anla-
mý zenginleþtirilmiþtir. Mýsrada yer alan
dil kelimesinin anlamý Farsça’da “gönül”,
Türkçe’de “lisan”dýr. Hayâli kelimesinin ya-
kýn anlamý dil kelimesinin her iki anlamýy-
la uyuþmaktadýr. Bâkî, “Minnet Hudâ’ya
devlet-i dünyâ fenâ bulur / Bâkî kalýr sahî-
fe-i âlemde adýmýz” beytinde yakýn anla-
mý “kalýcý olan”, uzak anlamý þairin mahla-
sýný ifade eden bâkî kelimesi tevriyeli kul-
lanýlmýþtýr. Tevriyede bir sebebe/nükteye
baðlý olarak maksat gizlenir. Zira maksa-
dý iþaret yoluyla veya dolaylý biçimde an-
latmak sözü daha etkili hale getirir. Mak-
sadýn uzak mâna ile ifadesi anlatýma bir
incelik katýyorsa veya anlatýmý daha güçlü
ve etkili hale getiriyorsa tevriyeye baþvu-
rulur. Böylece þair bir tür zekâ oyunuyla
söze anlam zenginliði kazandýrmýþ olur.

Tevriye yapýlýþýna ve anlam özelliklerine
göre çeþitlilik göstermektedir. Yapýlýþlarý-
na göre tevriyeler dörde ayrýlýr. 1. Mücer-
ret tevriye. Ýfadede tevriyeli kelimenin ya-
kýn veya uzak anlamýndan birine ait bir
iþaret bulunmayan tevriyedir. Mücerret
tevriyelerin bir kýsmýnda kelimenin uzak
anlamý niyet, muhatap, zaman ve mekân
gibi ifade dýþý unsurlarla belirlenir; buna
“hal tevriyesi” denilebilir (a.g.e., s. 107).
Meselâ Hüsnî’nin, “Sordum nigârý dediler
ahbâb / Semt-i Vefâ’da doðru yoldadýr”
beytinde vefa ve doðru yol kelimelerinde
tevriye vardýr. Vefa semti tamlamasý ya-
kýn anlam olarak sevgilinin bulunduðu ye-
ri, Ýstanbul’daki Vefa semtini, uzak anla-
mýyla sevgilinin vefakâr ve sâdýk olduðu-
nu belirtmektedir. Vefanýn yakýn anlamý-

nýn semt ismi olmasý için sevgilinin Vefa’-
da oturmasý ve orada oturduðunun bilin-
mesi gerekir. Yine “doðru yoldadýr” sözü
yakýn anlamýyla sevgilinin evinin Vefa sem-
tinde yol üzerinde olduðunu veya Doðru-
yol caddesinde bulunduðunu, uzak anla-
mýyla sevgilinin iffet sahibi olduðunu bil-
dirmektedir. 2. Müreþþah tevriye. Tevri-
yeli kelimeden önce veya sonra yakýn an-
lamla ilgili kelime ya da söz diziminin zik-
redilmesiyle meydana gelir. Meselâ, “Ver-
dim gönül o gül-ruhun âline aldanýp / Et-
mezdi kimse eylediðim rengi ben bana”
beytinde al kelimesi (kýrmýzý / hile, tuzak)
tevriyeli kullanýlmýþ olup gül-ruh (gül ya-
naklý) terkibiyle ikinci mýsradaki renk keli-
mesi (renk / hile, aldatmaca) al kelimesi-
nin yakýn anlamýnýn kýrmýzý olduðunu gös-
termektedir. 3. Mübeyyen tevriye. Tevri-
yeyi meydana getiren kelimeden önce ve-
ya sonra uzak anlamla ilgili bir kelimenin
zikredilmesiyle oluþur. Nâilî’nin, “Kûyun-
da nâle kim dil-i müþtâktan kopar / Bir
naðmedir hicâzda uþþâktan kopar” bey-
tinde hicaz (Mekke ve Medine / hicaz ma-
kamý) ve uþþak (âþýklar / uþþak makamý)
kelimeleri tevriyeli kullanýlmýþ, uzak an-
lam olarak da naðme kelimesiyle irtibat-
landýrýlmýþtýr. 4. Müheyyi tevriye. Tevriye-
li kelimenin uzak mânasýyla ilgili bir veya
birkaç sözün daha önce zikredilerek ikili
anlama zemin hazýrlanan tevriyedir. Keçe-
cizâde Ýzzet Molla’nýn, “Tecemmu‘ eyleyip
meydân-ý lahme / Tuz ekmek hâini bir ni-
ce bâðî / Koyup kaldýrmadan ikide birde /
Kazan devrildi söndürdü ocaðý” mýsrala-
rýnda þair ocak kelimesini tevriyeli kullan-
mýþ, uzak anlam yerine Yeniçeri Ocaðý’ný
hedeflemiþ, “kazan devrildi” sözüyle zihni
bu algýya hazýrlamýþtýr.

Tevriye sanatýnýn en önemli kaynaðý ci-
naslý kelimelerdir. Bu sebeple bazý belâ-
gatçýlar tevriyeyi “cinâs-ý ma‘nevî” þeklin-
de tanýmlamaktadýr (a.g.e., s. 108). Fuzûlî’-
nin, “Sakýn gönlüm yýkarsýn pendden dem
urma ey nâsih / Hevâ-yý nefs ile bir mül-
kü vîrân eylemek olmaz” beytinde Arap
harflerinden nûn, fâ, sîn ile (n-f-s) yazýlan
kelime hem “nefs” hem “nefes” biçiminde
okunabilmektedir. Kelimenin birinci anla-
mý nefistir (benlik). Beytin vezni ve genel
anlamý kelimenin nefs þeklinde okunma-
sýný gerekli kýlmaktadýr. Buna raðmen be-
yitteki hevâ ile (hava, nefes) dem (soluk,
nefes) kelimenin “nefes” anlamýný destek-
lemektedir. Yine Zâtî’nin, “Gül gülse dâim
aðlasa bülbül aceb deðil / Zîrâ kimine aðla
demiþler kimine gül” beytinde ikinci gül
kelimesinde böyle bir tevriye mevcuttur.

¦âm £an vechi’t-tevriye ve’l-istiÅdâm’ý
kaleme almýþtýr. Ýbn Hicce, tevriyeye 200
sayfadan fazla yer verdiði ƒizânetü’l-
edeb’inde (II, 40-253) anýlan eserinin muh-
tevasýný yansýtmýþ olmalýdýr. Tevriye sana-
týnýn yoðun biçimde kullanýldýðý Endülüs’-
te Ýbn Hâtime’nin divanýndaki tevriye içe-
ren þiirleri öðrencisi Ýbnü’z-Zerkale müs-
takil bir eserde toplamýþtýr.
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ÿÝsmail Durmuþ

™ TÜRK EDEBÝYATI. Tevriye klasik be-
lâgat kitaplarýnda anlamla ilgili sanatlar
arasýnda zikredilmiþse de baþka bir dile
çevrilmesi halinde sanatý meydana geti-
ren anlam çokluðu kaybolacaðýndan lafýz
sanatlarý arasýnda da gösterilmiþtir (Cev-
det Paþa, s. 168; Bilgegil, s. 192). Bazý be-
lâgat kitaplarýnda tevriye îhâmdan sayýl-
mýþ, tahyîl, tevcih, mugalata, zülvecheyn,
cinâs-ý ma‘nevî, kinaye ve ibham sanatla-
rýyla birlikte incelenmiþtir. Recâizâde Mah-
mud Ekrem, “diðer bir þeyi hatýra getir-
mek için bir þey söylemek” biçimindeki
tanýmý altýnda tevriye ve telmihi birleþtir-
miþtir (Ta‘lîm-i Edebiyyât, s. 273). Belâgat
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– —
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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ÿNuri Özcan

– —
TEVÞÎHU’d-DÎBÂC

( Z(Kא����X�Y�� )

Burhâneddin Ýbn Ferhûn’un
Mâlikî âlimlerine dair eserine

Bedreddin el-Karâfî
(ö. 1008/1600)

tarafýndan yazýlan zeyil
(bk. ed-DÎBÂCÜ’l-MÜZHEB).

˜ ™

– —
TEVVÂB
א���,א] ) )

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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– —
TEVÞÎ‘
( ��Y��א� )

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).
˜ ™


