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Aruz sisteminde bir bahir. 
L _j 

Halil b. Ahmed'in aruz sisteminde "müş
tebihe" denilen dördüncü dairedeki altı 
bahrin (sert', münserih, hafif, muzari, muk
tedab, müctes) birincisi olup genel sırala
mada dokuzuncu bahir olarak geçer. Tefi
leleri sübaiyye (yedi harfli) olan bahirlerden
dir ( ~). illet ve zihaf kaidelerinin uygu
lanmadığı, dairedeki tam ve sahih şekli, 
bir beytin yarısı (şatr) için--~- (müstefi
lün) /- -~- (müstefilün) /- - -~ (mefQia
tü) tarzında üç tef'ileden ibaret olup bun
ların ikinci şatrda tekran ile bir beyitte 
altı tef'ileye ulaşır. Halil b. Ahmed'in sis
temine farklı bir yorum getiren İsmail b. 
Hammad ei-Cevherl'nin değerlendirmesi
ne göre seri', basit bahrinden ve müsed
des (altı tefileli) şeklin aruz ve darb cüzle
rinde geçen "mef'ı11atü" (-- -~) tef'ilesi 
de basltin "müstef'ilün" (- -~-) tef'ilesi
nin, mefrı1k vetid ile biten "müstef'inlü" 
(-- -~) şeklinden çevrilerek oluşturulmuş
tur. Bu terilenin tek başına tekranndan 
oluşmuş bir bahir bulunmadığı gerekçe
siyle de onu Halil'in belirlediği sekiz asli 
tef'ile arasından çıkarır (Kitabü'l-'Arüzi'l
varaka, s. 55). Daire sisteminde asli bir 
cüz olan "mef'ı11atü" tef'ilesi -hareke ile 
son bulan 0Y "latü" (-~) mefrı1k vetidi
nin zayıf kalışı dolayısıyla- bahrin aruz ve 
darblarında bu şekliyle geçmez. Zihaf kai
delerinden tay (ikinci hafif sebebin sakin har
finin hazfi) ve sonra kesf veya keşf (mefrQk 
vetidin son hareketi harfinin hazfi) ile "mef'u
la", buradan da uygulamadaki okunuşu 
ile "failün" (-~-)şekline girer. Her bir şat
rında vetidiere nazaran daha süratli oldu
ğu kabul edilen hafif sebeplerden yedişer 
adet bulunması, ayrıca akıcı, çabuk ve ko
lay telaffuz edilebilen bir vezin oluşturma
sı sebebiyle seri' (süratli) diye isimlendiril
miştir. Bilhassa insanın · hiş ve tepkilerini di
le getirip kendini ifade edebildiği ve tas
vir hususunda çok elverişli olduğu kabul · 
edilen bu bahir Cahiliye ve sonraki devir 
şairleri tarafından nadiren kullanılmış ol
sa da bazı Abbas! şairleri ve özellikle Mü
tenebbl mersiyelerinin birçoğunu bu ba
hirle nazmetmiştir. 

Serr bahrinin dairedeki tam ve sahih 
şekline pek rastlanmaz. illet ve zihaf kai
delerinin uygulandığı tam ve meştı1r be
yitlerinin üç aruzu ve altı darbı vardır. Buna 

göre: A) Tam beyit (üçer cüzden oluşup her iki 
şatr da mevcut): a) I. aruz (maM: İkinci hafif 
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sebebin sakin harfi atılmış; meksOf: Vetid mef
rQkun son harfi atılmış). 1. darb (maM + mev
kuf = vetid mefrQkun son harfinin sakin okun
muş şekli) ile - -~-1- -~- 1 -~-ll--~- 1 
- -~- 1 -~= (failan). b) ı. aruz (maM + mek
sQt) ve z. darb (maM + meksQt) ile: - -~- 1 
- -~- 1 -~- 11- -~-1- -~- 1 -~- (failün). 

c) ı. aruz (matvT + meksQt) ve 3c darb (maM 
+ aslem= sondaki mefrQk vetidin atılmış şe~li) 
ile --~- 1- -~- 1-~- ll--~- 1- -~- 1--:
(fa'lün). II. aruz (mahbQI =hafif sebeplerin sa
kin harfleri atılmış) + meksı1f = vetid mefrı1-
kun son harfinin atılmış şekli ve 4. darb 
(mahbQI şekli) ile: - -~-1- -~-1 ~ ~-11- -~-1 

- -~- 1 ~~- (feilün). 

B) Meştı1r beyit (bir şatrı düşmüş olmak
la aruz ve darb cüzleri çakış ık şekilde) III. aruz 
ve aynı zamanda S. darb (mevkut) - -~- 1 
- -~- 1-- = (mef'Qian). IV. aruz ve aynı 
zamanda 6. darb (meksQt) - -~- 1- -~- 1 
--- (mef'Qlün). 

Aruz ve darbdaki muhtemel değişiklik
ler: Sadece 1. aruz ve 2. darbdaki "failün"
ler(-~-) habn ile "feilün" (~~-)olabilir. Bu 
takdirde kamil bahrinin ll. aruz ve 4. darb
lı şeklindeki her bir "mütefailün" (~~-~-) 
idrnar (ilk hafif sebebin sükQnlanması) ile 
"müstef'ilün" (--~-)olarak gelirse karış
ma ihtimali vardır. Ancak beyitte tek bir 
"müteffıilün" cüzünün varlığı bahrinkamil 

olduğunun delilidir. 

Haşivlerdeki muhtemel değişiklikler: a) 
~ 1 "müstef'ilün" (- -~-) tef'ilesinde 
basit ve recez bahirlerindeki değişiklikler 
aynen geçerlidir: 1. Habn (ilk hafif sebebi n 
sükQnunu atmak) ile ~. uygulamadaki 
okunuşu ile .:_J.:Li.. 1 "mefailün" (~-~-): 2. 
Tay (ikinci hafif sebebin sükQnunu atmak) ile 

~. uygulamadaki okunuşu ile ~ 
(-~~-): 3. Habl (habn +tay) ile~ ve uy
gulamadaki okunuşu ile ~ /"feiletün" 

(~~~-).b) Meştı1r beyitteki .;;Y~ ve.:}~ 
habn ile .;;Yy-o ve .:.;Jy.;o. uygulamadaki şek
liyle de .;;Y~ /"feı11an" (~-=)ve.:}~ 1 "fe

. ı11ün" (~'--)olurlar. c) Meczı1 (bir cüzü ek
silmiş) ve menhük (2/3 nisbetinde eksil
miş) beyit, recez bahri ile karışma ihti

ınalinden dolayı kullanılmamıştır (İbnü'd
Demamlnl, s. 199). Nitekim seri' ile recez 
bahirleri yalnız aruz ve darb cüzlerinin fark
lı oluşları ile ayrılırlar. Aslında serr bahri re
cezin bir nevi olup "seri' recez" şeklinde 

isimlendirilmişken bu tertibin aruz ve darb
larındaki farklılık ve özellikler dolayısıyla 

. müstakil bir bahir olarak kabul edilmiştir. 

Dört aruz ve altı darbdan oluşan bu seri' 
vezin kalıpları aruza dair klasik kitaplarda 
ve yeni eserlerde verilen şekillerdir. Bunun 
yanında nazım tekniğinde sanatkarların 

yaptıkları yenilikleri içeren bazı eserlerde 
bu bahrin başka vezin grupları da yer alır. 
Seri' bahrini sadece recezin başka bir şek
li olarak gören Celal Hanefı, yine de klasik 
anlayışa göre onu müstakil bir bahir ka
bul ederek yirmi dört vezin kalıbını tesbit 
etmiş ve bunları bedllleri ile (illet ve zihaf 
kaidelerine göre aldıkları şekilleri) toplu ola
rakvermiştir (el-'Araz, s. 573-599). Aşağı
da yirmi dört seti'vezni -müşterek taraf
ları olanlar tek şekil altında toplanmak ve 
farklı aruz ve darb tefileleri de ilgili yerler
de parantez içinde verilmek suretiyle- se
kiz madde halinde özetlenmiştir: 

a) 1-4. "'"'~- 1" ;:;;v-1- ~-(--)ll""'~- 1 
7;:; -.:;~- 1- ~- (- -) (-~=) 

b) 5-12. -.:;-.:;~-1--~- (-~-) (-~=)ll-.:;-.:;~-1 

- ~- (- -) (-~=) (- =) .:.;~ 

c) 13ve 15. ""~-1-~- (-~=)ll""~-

(""~-=).;;U~ 

ç) 14. 7;:; -.:;~- 1 -~=ll--~- 1- = .:.;~ 

d) 16-18. - -~-1- -~- 1 -~-ll--~- 1 
-~- (- -) (- =) .:.;~ 

e) 19-20. "'"'~-1- "'~-1- ~-ll"'"'~-
(-;;;;-.:;~-=) 

f) 23. 7;:; -~-1- -.:;~-1- ~=ll.:; -~-1- -.:;~-1 

g) 21, 22, 24. "'-.:;~-1- _,.~-1 -~-(-~=)ll 
7;:; -~- 1- 7;:; ~-- (- -~-=) (- -) 
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