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et-TASRÎFÜ’l-MÜLÛKÎ

– —
TASRÝYE

(bk. MUSARRÂT).
˜ ™

– —
TASSÛC
( q=�9À
א )

Pers aðýrlýk ve uzunluk ölçü birimi.
˜ ™

Arapça’da tassûc, tassûce ve nâdiren
settûc þeklinde söylenen kelimenin Arap-
çalaþtýðý kabul edilmekte, aslýnýn Farsça
tesû (Pehlevîce tesûk) olduðu ileri sürül-
mektedir. Ýslâmlaþma’nýn etkisiyle Arapça
yazýlýþý tekrar Farsça’ya geçmiþtir. Farsça /
Pehlevîce’deki aslýnýn etimolojisiyle ilgili ik-
na edici bir açýklamaya rastlanmamakta-
dýr. Buna karþýlýk, tassûcun sekiz arpaya ve
dirhemin otuzda birine eþitlendiðini gös-
teren bazý bilgilerden hareketle Sumerce
ussu (sekiz) veya uþu (otuz) kelimeleriyle
iliþkilendirilmesi mümkündür. Ayrýca keli-
me Ýran, Irak ve Suriye gibi Pers hâkimi-
yeti altýna girmiþ bölgelerde iklîm, istân,
kûre, rustâk vb. idarî / coðrafî birimi ifa-
de etmek için hem cins ismi hem de özel
isim olarak kullanýlmýþtýr. Bunun ise Fars-
ça’da uzaklýk bildiren “tâ” ile “yön, taraf”
anlamýndaki “sû” kelimelerinden müteþek-
kil bir birleþik isim olduðu iddia edilmek-
tedir (Eddî Þîr, s. 112). Bu kelimenin aðýr-
lýk birimini ifade eden Sumerce sözcüðü
de kapsayacak þekilde anlam geniþleme-
sine uðradýðý düþünülebilir. Ayrýca günün
yirmi dörtte birini (saati) belirtmek için
tesû kullanýlmýþtýr (Dihhudâ, IV, 5895).

Bir aðýrlýk birimi olarak tassûcun kulla-
nýmdaki ast ve üst katlarý sýrasýyla þöyle-
dir: Habbe, arpa, pirinç, hardal; kýrat, dâ-
nek, dirhem / miskal (miskal / dinar ve dir-
hem tassûclarýnýn önceki aðýr, diðeri ha-
fif olmak üzere birbirinden ayrýldýðý anla-
þýlmaktadýr). Sâmânî kâtibi Muhammed
b. Ahmed el-Hârizmî’nin (ö. 387/997) kay-
dettiði mâlûmattan 1 tassûc = k miskal-
dinar = 0,25 dânek = t kýrat = 1,5 habbe
= 4,5 arpa eþitliði elde edilmektedir (Me-
fâtî¼u’l-£ulûm, s. 74). Matematikçi Ebü’l-
Vefâ el-Bûzcânî de (ö. 388/998) Horasan
ve Suriye civarýnda kullanýlan dirhem tas-
sûcunun 1,5 habbeye denk geldiðini bil-
dirmektedir (el-Menâzilü’s-seb£, s. 174). Ha-
life Abdülmelik b. Mervân devrinde piya-
saya sürülen 4,25 gramlýk miskal-dinar
esas alýnýrsa tassûc 0,1770833 gr. demek-
tir. Ayrýca 0,2125 gramlýk kýrattan hare-
ketle ayný sonuca (0,2125 gr. × 5 ÷ 6 =
0,1770833 gr.) ulaþýlýr. Osmanlý þeyhülislâ-
mý Çatalcalý Ali Efendi de (ö. 1103/1692)

1 tassûc = k dirhem = 0,25 dânek = 1,5
habbe = 3 arpa eþitliðini veren açýklama-
sýyla muhtemelen buna iþaret etmekte-
dir (Fetâvâ-yý Ali Efendi, I, 12). Ancak Arap
dili ve edebiyatý âlimi Ýsmâil b. Hammâd
el-Cevherî (ö. 400/1009’dan önce) ve Han-
belî fakihi Burhâneddin Ýbn Müflih (ö. 884/
1479) gibi bazý âlimler þu denklemi ver-
mektedir: 1 tassûc = k dirhem = s dâ-
nek = 0,5 kýrat = 2 habbe (e½-Øý¼â¼, “mkk”
md.; el-Mübdi£, VI, 189). Þerîf el-Ýdrîsî’nin
(ö. 560/1165) aktardýðý bilgilerden 1 Irak
tassûcu = k dirhem = 0,5 dânek = t ký-
rat = 2,5 habbe = 60 hardal eþitliði çýk-
maktadýr (el-Ekyâl, III, 341, 342, 345). Nite-
kim 0,070833 gramlýk habbeden hareket-
le yine ayný metrik deðer (2,5 × 0,070833
gr. = 0,1770833 gr.) elde edilir. Ahmed b.
Muhammed el-Meydânî (ö. 518/1124) 108
arpalýk dirheme atýfla tassûcun deðerini
(108 ÷ 24 =) 4,5 arpaya çýkarmaktadýr (es-
Sâmî fi’l-esâmî, s. 370).

Hanefî fakihi Ýbnü’l-Hümâm (ö. 861/
1457) Semerkant dinar kýratýnýn 1,2 tassû-
ca (= 4,8 arpa) eþit olduðunu bildirmekte-
dir ki buradan tassûcun 4 arpaya karþýlýk
geldiði anlaþýlmaktadýr. Bu da Hârizmî’-
nin aktardýðý 6 tassûc = 5 kýrat orantýsýný
vermektedir; yani arpanýn metrik deðeri
0,044270833 gr. kabul edildiðinde o kýra-
týn 0,2125 gr. olduðu, Semerkant tassû-
cununsa 0,1770833 gramlýk kýrata denk
düþtüðü görülmektedir (Fet¼u’l-šadîr, II,
211-212; krþ. KIRAT). Kuhistânî (ö. 962/
1555) ve Abdurrahman Þeyhîzâde (ö. 1078/
1667) gibi Hanefî fakihleri de verdikleri 1
Semerkant tassûcu = 2 habbe = 4 arpa =
0,25 dânek = k miskal þeklindeki eþitlik-
le Ýbnü’l-Hümâm’ý doðrulamaktadýr (Câ-
mi£u’r-rumûz, I, 191; Mecma£u’l-enhur, I,
304). Hasan b. Ýbrâhim el-Cebertî’nin (ö.
1188/1774) aktardýðý verilerden (el-£Ýšdü’¦-
¦emîn, vr. 29a) 1 dirhem tassûcu = 0,5 ký-
rat = 2 habbe = 140 hardal = 0,2 dânek =
ö dirhem eþitliðine ulaþýlmaktadýr. XII.
(XVIII.) yüzyýlýn sonlarýnda Mustafa ez-Ze-
hebî, Hanefîler’e göre yarým tassûcun 150
hardal tanesine eþdeðer olduðunu bildir-
mektedir (Sauvaire, JRAS, XIV/2 [1882], s.
274). Þiî fakihi Ýbnü’l-Murtazâ’nýn (ö. 840/
1437) aktardýðý bilgiden çýkan 1 tassûc =
ý dirhem = 0,5 dânek = 2 arpa eþitliðini
(el-Ba¼rü’z-zeÅÅâr, II, 151) yukarýdaki alýn-
týlarla uzlaþtýrmak güçtür.

Tassûcun týp literatüründe de geçtiði gö-
rülmektedir. Endülüslü hekim Zehrâvî’-
ye göre (ö. 404/1013) dirhem settûcu /
tassûcu (60 ÷ 24 =) 2,5 habbedir (et-Ta½-
rîf, s. 458-459, 460). Ýbnü’l-Kuf (ö. 685/1286)
bunu tekrarlarken (el-£Umde, s. 234) Bed-

letli isim ve fiillerden bir model kelimenin
veznine uygun biçimde anlamlý ya da ço-
ðu defa anlamsýz, fakat kelime köklerini
belirlemede yardýmcý olan yedi mesele ile
bazý örnekler kaydedilmiþtir.

et-Ta½rîfü’l-mülûkî ilk defa G. Hoberg
tarafýndan Latince tercümesiyle birlikte ya-
yýmlandýktan sonra (Leipzig 1885) Arap
ülkelerinde birçok defa neþredilmiþtir (not
ve açýklamalarla nþr. Muhammed Saîd en-
Na‘sân, Kahire 1331, 1332, 1970; nþr. Ah-
med el-Hânî – Muhyiddin Cerrâh, Kahi-
re 1913; Dýmaþk 1970; nþr. Dîzîrîh Sakkal,
Beyrut 1998; nþr. Bedevî Zehrân, Cîze 2001;
nþr. Ýrfân Matracî, Beyrut 2005). Eser üze-
rine yazýlan dört þerhten Ýbnü’þ-Þecerî ile
Kasým b. Kasým el-Vâsýtî’nin çalýþmalarý gü-
nümüze ulaþmamýþtýr. Ýbn Cinnî’nin öðren-
cisi olan Ömer b. Sâbit es-Semânînî tara-
fýndan yazýlan, asýl metinle açýklamalarýn
iç içe girdiði þerhi Ýbrâhim b. Süleyman el-
Buaymî doktora tezi olarak incelemiþ ve
Þer¼u’t-Ta½rîf adýyla yayýmlamýþtýr (Ri-
yad 1419/1999). Þerhte görüþler arasýnda
tercihler yapýlmýþ, sarf meselelerinin illet-
leriyle garîb kelimeler açýklanmýþ, þevâhid-
le ilgili notlar düþülmüþ, bazý münferit þe-
vâhide yer verilmiþtir. Ebü’l-Beka Ýbn Ya-
îþ’in kaleme aldýðý, asýl metin kýsýmlarýnýn
“2� א�� � r�7
/�=א M�R
א G�0” veya K:�< G�0”,
“C��4
א þerh kýsýmlarýnýn Q(=� ]��R
א M�R
א G�0”
“���
א veya “]��R
א G�0” ifadeleriyle ayrýldý-
ðý þerh Þer¼u’l-Mülûkî fi’t-ta½rîf adýyla
Fahreddin Kabâve tarafýndan yayýmlan-
mýþtýr (Halep 1393/1973, 1406/1985; Bey-
rut 1987). Ýbn Yaîþ þerhinin, et-Ta½rîfü’l-
mülûkî hâmiþinde de basýldýðý kaydedil-
mektedir (Ömer b. Sâbit es-Semânînî, neþ-
redenin giriþi, s. 122). Eseri ayrýca Mu-
hammed Nu‘mân el-Hamevî kýsa notlar
halinde þerhetmiþtir (Kahire 1331).
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Edebî eserlerde doðanýn,
kiþilerin ve nesnelerin

ayýrýcý özellikleriyle anlatýlmasý,
betimleme.

˜ ™

Sözlükte “bir þeyi bir yana doðru eð-
mek, o þeye yönelmek, bir þeyi kesmek”
anlamlarýndaki savr kökünden türeyen tas-
vîr “bir þeye biçim vermek, resmini yap-
mak, bir þeyi ince ayrýntýlarýyla anlatmak”
demektir. Terim olarak tasvir “roman, hi-
kâye ve diðer edebî türlerde olaylarýn geç-

tiði yerleri, kiþileri ve eþyayý öteki nesne-
lerden ayýrýp bütün özellikleriyle ifade et-
me diye açýklanabilir. Ýyi bir tasvir eþyanýn
ilk bakýþta görülemeyen yanlarýný farket-
meye, duyulardan olabildiðince yararlan-
maya, kendinden bir þeyler katmaya, an-
latýmý bir plan içinde yapmaya ve eþyayý
iyi gözlemlemeye baðlýdýr. Arap edebiya-
týnda tasvirden çok vasf (bir þeyin nite-
liklerini açýklamak) ve sýfat kelimeleri kul-
lanýlýr. Kudâme b. Ca‘fer tasviri “bir þeyi
ilgili durum ve biçimleriyle anlatmak” di-
ye tanýmlamýþ, baþarýlý bir tasviri betimle-
nen öðenin niteliklerini resim çizer gibi ak-
tarma þeklinde görmüþtür (Našdü’þ-þi£r,
s. 130; krþ. Ebû Hilâl el-Askerî, s. 134). Ýbn
Reþîk el-Kayrevânî, az bir kýsmý hariç þii-
rin tasvirden ibaret olduðunu ifade ede-
rek bütün þiir türleri ve temalarýnda tas-
virin bulunduðunu söylemiþtir. Ona göre
en güzel tasvir, bir þeyi gözle görmüþçe-
sine somut biçimde anlatmaktýr (el-£Um-
de, II, 295).

Tasvir Arap þiirinin en köklü temalarýn-
dan birini teþkil eder. Her konu ve tema-
nýn bünyesinde yer alýrsa da kasidenin ilk
bölümünü meydana getiren nesîb (teþbîb)
kýsmýndan sonra tasvir bölümüne geçilme-
si ve burada övülen kiþiye ulaþabilmek için
katedilmesi gereken çöl yolculuðunun be-
timlenmesi, deve ile veya atla yapýlan yol-
culuk esnasýnda müþahede edilen bütün
tabiatýn usta bir ressamýn tasviri gibi kes-
kin bir gözlemle anlatýlmasý önemli bir ge-
lenekti. Nitekim Tarafe b. Abd muallaka-
sýnda devesinin tasvir etmediði bir orga-
nýný býrakmamýþtýr. Tasvirin sýkça baþvu-
rulan yöntemi teþbih olduðundan kadîm
þairler binek develerini irilikte ve güçlükte
köþklere, daðlara ve köprülere, geniþ ayak-
larýný sütunlara ve muz aðacýnýn gövdele-
rine, ön ayaklarýnýn pekliðini kayalara ve
suyu yaran yüzücülerin ellerine, taþlarý dö-
ven tabanlarýný demir döven çekiçlere ben-
zetirlerdi. Deveden baþka at tasviri de ka-
dîm þairlerin önemli temalarýndandý. Ým-
ruülkays b. Hucr muallakasýnda av atýnýn
güçlü göðsünü geyik göðsüne, çevik ba-
caðýný deve kuþu bacaðýna, hýzýný kurt ve
tilki yavrusu hýzýna benzeterek betimle-
miþtir (Þevký Dayf, TârîÅu’l-edebi’l-£Arabî,
I, 214-215). Ýmruülkays’ýn seksen beyitlik
muallakasýnýn yarýdan fazlasý tasvirle ilgi-
lidir (Îliyyâ el-Hâvî, s. 84-89). Câhiliye ve
Ýslâm dönemlerinde tasvirleriyle meþhur
olan þairler arasýnda at tasvirlerinde Ým-
ruülkays, Ebû Duâd el-Ýyâzî, Tufeyl el-Ga-
nevî, Nâbiga el-Ca‘dî; deve tasvirlerinde
Tarafe, Evs b. Hacer, Kâ‘b b. Züheyr, Þem-
mâh b. Dýrâr, Râî en-Nümeyrî dikkat çe-

reddin Muhammed b. Behrâm el-Kalâni-
sî (ö. 560/1164) 1 tassûc = 0,5 kýrat / Þam
harnûbesi = 2 arpa eþitliðini vermektedir
(Ašrâbâ×în, s. 293, 295). Endülüs edebi-
yatçýlarýndan Ebü’t-Tâhir Muhammed b.
Abdülazîz b. Yûsuf el-Murâdî Ýbnü’l-Cey-
yâb’ýn (VI./XII. yüzyýl) aktardýðý bilgiden þu
denklem çýkmaktadýr: 1 settûc = 2 hab-
be = 0,5 kýrat = 0,25 dânek = k dirhem
(Casiri, I, 366; krþ. Taký Bîniþ, X [1341], s.
413-415). XI. (XVII.) yüzyýlýn sonlarýnda Sa-
fevî Hükümdarý Þah Süleyman’a sunulan
bir týp eserinden de elde edilen eþitlikler
þöyledir: 1 dirhem tassûcu = 2 habbe =
4 arpa = 8 pirinç = 16 hardal = 0,5 dir-
hem kýratý = 0,25 dirhem dâneki = k dir-
hem; 1 miskal tassûcu = 2,5 habbe = 5
arpa = 10 pirinç = 20 hardal = 0,5 miskal
kýratý = 0,25 miskal dâneki = k miskal
(Muhammed Mü’min el-Hüseynî, s. 452).

Hintli âlim Ebü’l-Fazl el-Allâmî’nin (ö.
1011/1602) kaydettiði 1 miskal-dinar tas-
sûcu = 2 habbe = 4 arpa = 24 hardal = 288
fels = 1728 fetîl = 10.368 nakýr = 62.208
kýtmîr = 746.496 zerre þeklindeki eþitlik
bir yerden sonra teorik anlam taþýyor gi-
bidir (Âßîn-i Akbarî, I, 37; II, 64; ayrýca bk.
Sauvaire, JA, IV [1884], s. 208). Bakkal
“sîr”inin yirmi dörtte birini ifade etmek
için de tesû kullanýlmýþtýr (Dihhudâ, IV,
5895). Aðýrlýk birimi olan tassûcun ticare-
tin ve standartlaþmanýn yaygýnlaþmasýy-
la beraber yerini veya ismini kýrata kap-
týrdýðý söylenebilir.

Ayrýca Farsça’da uzunluk ölçülerinden
gezin yirmi dörtte birine tesû / tole den-
mektedir (a.g.e., a.y.). Batý ve Orta Hindis-
tan’da konuþulan Marathi dilinde (< Fars-
ça) gezin yirmide veya yirmi dörtte birini
ifade eden birime tasû / tasûn adý veril-
miþtir (Wilson, s. 514). Hindistan’ýn kuzey-
batý eyaletlerinde gezin on dörtte veya on
altýda birine, “gira”nýn da üçte ikisine eþit-
tir (a.g.e., s. 178). Ebü’l-Fazl el-Allâmî XVI.
yüzyýl Hindistan’ý için þu eþitliði vermekte-
dir: 1 tassûc = k gez = 24 tisvânse = 576
hâm = 13.824 zerre (The Âßîn-i Akbarî, I,
237). Altý ve yedi arpalýk gez tassûclarýnýn
yaný sýra sekiz arpalýk bir uzun gez tas-
sûcundan da bahsedilmektedir (a.g.e.,
II, 64). Jean-Baptiste Tavernier, XVII. yüzyý-
lýn ortalarýnda k gezlik Sûret tassûcunun
1,125 Ýngiliz inchine (≈ 2,8575 cm.) denk
geldiðini bildirmektedir (Travels in India,
I, 419).
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