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sü) ve soyut cevherler (müfârikat: ilk varlýk,
akýllar, nefisler, ruh, bedenle iliþkisi, bekasý) gi-

bi konulara yer verilmiþtir. Ýkinci bölüm ilâhiyyât bahisleriyle ilgili olup üç bab halinde düzenlenmiþtir. Allah’ýn zâtýna ayrýlan
birinci babda O’nun varlýðýna ve tenzihî sýfatlarýna kýsaca temas edilmiþ, ikincisinde pek de isabetli görünmeyen bir sýralama ile sübûtî sýfatlar zikredilmiþtir: Kudret, ilim, hayat, irade, sem‘ ve basar -bu
arada birkaç haberî sýfat- tekvîn, rü’yetullah, kelâm. Bölümün ilâhî fiillere dair
üçüncü babýnda kullara ait ihtiyarî fiillerin
Allah tarafýndan yaratýldýðý, irade sýfatýnýn hayrý ve þerri kapsadýðý (hüsün-kubuh),
ilâhî fiillerin bir hikmeti olmakla birlikte
hiçbirinin O’nun için vücub ifade etmediði
ve mecburi hedeflerinin bulunmadýðý hususlarý ele alýnmýþtýr. Üçüncü bölüm “Nübüvvet Konularý ve Buna Ýliþkin Hususlar”
baþlýðýný taþýmakta ve üç babdan meydana gelmektedir. Birinci babda nübüvvete
duyulan ihtiyaç, mûcizenin aklen imkâný,
Hz. Peygamber’in mûcizeleri, ismet sýfatý, peygamberlerin meleklere karþý üstünlüðü ve kýsaca keramet konularýna deðinilmiþtir. Bölümün âhiret, sem‘iyyât ve
imâmet bahislerine ayrýlan ikinci babý ebedî hayatýn ruh ve bedenle gerçekleþeceði,
cennetle cehennemin halen mevcut olduðu, mükâfatlandýrma ve cezalandýrma fiilinin Allah için vücub ifade etmediði, büyük günah iþleyenlerin þefaat yoluyla veya doðrudan affedilebileceði, kabir azabý
ve âhiretin diðer halleri, ayrýca imanýn mahiyetiyle iman-amel münasebeti konularýný içerir. Üçüncü babda Sünnî anlayýþa
aðýrlýk verilerek imâmet meselesi tartýþýlmýþtýr.
Muhteva bakýmýndan önceki kelâm kitaplarýndan farklý ve yer yer isabetli görünmeyen bir tertiple yapýlan ªavâli£u’lenvâr’ýn mukaddime kýsmý ile birinci bölümü eserin yarýsýndan fazlasýný oluþturmakla birlikte kelâm ilminin temel konularýndan deðil bu ilmi destekleyici mahiyetteki felsefe bahislerinden (vesâil) meydana gelmiþ, Ýslâm akaidinin ana meselelerine ise kýsaca deðinilmiþtir. Böylece eser,
felsefî konulara aðýrlýk vermek suretiyle
kelâm kitaplarýnýn âdeta felsefe kitabý haline gelmesine öncülük yapmýþtýr. Fahreddin er-Râzî ile Seyfeddin el-Âmidî’nin baþlattýðý, felsefe ile birleþtirilmiþ kelâm yöntemi ªavâli£de en üst noktaya ulaþmýþtýr. Daha sonra Teftâzânî ve Seyyid Þerîf
el-Cürcânî’nin Þer¼u’l-Mašå½ýd ile Þer¼u’l-Mevâšýf’ýnda ªavâli£in planý örnek
alýnarak felsefenin tabîiyyât ve kýsmen ilâhiyyât bahisleri kelâm ilmine ilâve edilmiþ,

böylece felsefe aðýrlýklý bir kelâm muhtevasý ortaya çýkmýþtýr. Beyzâvî, ayrýca eserinin bir benzeri niteliðinde Mi½bâ¼u’lervâ¼ adýyla bir risâle kaleme almýþtýr
(Özervarlý, bk. bibl.). ªavâli£u’l-envâr ile
bu risâlenin en ünlü þerhi Me¹âli£u’l-en¾âr, Edwin E. Calverley ve James W. Pollock tarafýndan Nature, Man and God in
Medieval Islam adýyla Ýngilizce’ye tercüme edilmiþtir (I-II, Leiden 2002).
Kadî Beyzâvî’nin baþta tefsiri olmak üzere eserleriyle þöhret bulmasý, ªavâli£u’lenvâr’ýn plan bakýmýndan farklýlýk arzetmesinin yaný sýra muhtasar olmasý ve o
dönemlerde felsefe kültürüne önem verme akýmýnýn yaygýnlýk kazanmasý sebebiyle eser üzerine birçok çalýþma yapýlmýþtýr.
Kitabýn ilk þerhi Ubeydullah (Abdullah) b.
Muhammed el-Ýbrî’nin Þer¼u ªavâli£i’lenvâr min me¹âli£i’l-en¾âr’ýdýr. En meþhur þerhi ise Þemseddin Mahmûd b. Abdurrahman el-Ýsfahânî’nin Me¹âli£u’l-en¾âr £alâ ªavâli£i’l-envâr adlý eseridir. Döneminde önemli kabul edilen bu þerhe dair
çalýþmalar yapýlmýþ, Seyyid Þerîf el-Cürcânî, Ebü’l-Kasým es-Semerkandî, Efdalzâde Hamîdüddin Efendi, Mustafa Evhadüddin Yarhisârî, Sarýgörez Nûreddin Efendi, Muslihuddîn-i Lârî, Hocazâde Muslihuddin Efendi, Molla Hüsrev (¥âþiye £alâ ªavâli£i’l-envâr, Manisa Ýl Halk Ktp., nr. 864/
2) ve Saçaklýzâde Mehmed Efendi (Neþrü’¹-ªavâli£, Kahire 1342) gibi müellifler hâþiyeler kaleme almýþtýr. ªavâli£u’l-envâr’ýn
adý geçen iki þerhinin dýþýnda Hacý Paþa,
Zeynüddin Abdurrahman b. Muhammed
el-Kazvînî, Celâleddin ed-Devvânî, Zekeriyyâ el-Ensârî, Ýsâmüddin el-Ýsferâyînî,
Taþköprizâde Ahmed Efendi gibi âlimler
de esere þerhler yazmýþtýr. ªavâli£ 1165
(1752) yýlýnda Üsküp Kadýsý Hacý Mustafa
Sýdký tarafýndan Türkçe’ye çevrilmiþtir (Süleymaniye Ktp., Giresun, nr. 160). Osmanlý medreselerinde Ýsfahânî’nin þerhiyle birlikte ders kitabý olarak okutulan eserin Ýstanbul kütüphanelerinde çeþitli nüshalarý
mevcuttur. ªavâli£, Ýsfahânî’nin þerhiyle
birlikte Ýstanbul (1305) ve Kahire’de (1323,
1339) basýlmýþ, kitabý ayrýca Abbas Süleyman tahkik edip neþretmiþtir (Beyrut 1411/
1991). Kâmil Tiftik, Kadý Beyzâvî’nin Tavâli’u’l-envâr’ýnýn Mustafa Sýdký’ya Ait
Tercümesi adýyla hazýrladýðý yüksek lisans
tezinde söz konusu tercümeyi Latin harflerine çevirmiþtir (1997, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü).
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Doðu’ya yaptýðý gezileriyle tanýnan
Fransýz seyyahý.

™

Paris’te doðdu. Babasý XVI. yüzyýlýn sonlarýna doðru Anvers’ten Paris’e göç eden,
harita ticareti yapan, hakkâklýkla uðraþan Protestan bir aileye mensuptu. Çocukluðu, babasýnýn dükkânýnda dünyanýn
çeþitli yerleriyle ilgili haritalar ve gravürler
arasýnda geçti. Yolculuklarýna önce Avrupa’yý dolaþmakla baþladý. Yirmi iki yaþýna
kadar Fransa, Ýngiltere, Hollanda, Almanya, Ýsviçre, Lehistan, Macaristan ve Ýtalya’yý gezdi; buralarda konuþulan dilleri öðrendi. Önce askerlik mesleðine girmeyi denedi; Bohemya’da Montagne-Blanche savaþýna katýldý (8 Kasým 1620), daha sonra
Mantoue kuþatmasýnda bulundu. 16241629 yýllarý arasýnda Macaristan kral nâibinin hizmetindeyken Türkler’e karþý yapýlan savaþlarda yer aldý. Ardýndan Ýtalya’ya gitti. Buradan III. Ferdinand’ýn taç giyme törenine iþtirak etmek amacýyla Regensburg’a geçti. Taç giyme töreni sýrasýnda Kardinal Richelieu’nün danýþmaný ve
Doðu iþleri sorumlusu Peder Joseph kendisine, Ýstanbul üzerinden kutsal topraklara gidecek de Chappes ve Saint Liebau
adlý iki Fransýz soylusuna katýlmasýný önerdi. Tavernier bunu kabul etti ve Doðu’ya altý gezi yaptý. Ýlk gezisinde yol arkadaþlarýyla birlikte 1631 yýlý baþlarýnda kara yoluyla Ýstanbul’a ulaþtý. Ýran’a gitmeye karar
verdiði için onlardan ayrýldý. On bir ay kadar Ýran’a gidecek kervaný bekledi. Bu süre içinde Nouvelle relation de l’intérieur
du serrail du grand seigneur baþlýklý
eseri için malzeme topladý. Katýldýðý kervan Tokat-Erzurum-Tebriz yoluyla 1632’de
Ýsfahan’a vardý. Ýsfahan’da bir iki ay kaldý ve Baðdat-Halep-Ýskenderun üzerinden
1633’te Fransa’ya döndü. Bu ilk gezisinde
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Doðu’nun ticarî önemini kavradý ve 1638’de küçük kardeþi Daniel’i yanýna alýp ikinci
gezisine çýktý. Marsilya-Ýskenderun-Payas
yoluyla Halep’e ulaþtý. Baðdat seferine çýkan IV. Murad’ýn ordusunun bir bölümünün ve birçok savaþ aracýnýn Fýrat üzerinden aþaðýya indirilmesine tanýk oldu. Katýldýðý kervan 1638 Martýnda Basra’ya vardý. Burada gemiye binerek Bender Rig’de
karaya çýktý ve yoluna devam edip Ýsfahan’a ulaþtý. Tavernier’nin bu arada Hindistan’a kadar gittiði, 1641 yýlýnda Goa’da
bulunduðu ve 1643’te Paris’e döndüðü bilinmektedir.
Tavernier üçüncü Asya seyahati için 6
Aralýk 1643’te Paris’ten yola çýktý; Livorno’da bir Hollanda gemisine bindi ve Þubat
1644’te Halep’e vardý. Bu defa Ýsfahan’a
Diyarbekir, Urfa ve Musul üzerinden gitti. Uzun süre Ýsfahan’da kaldýktan sonra
Hindistan’a ve Goa’dan Seylan’a ulaþtý. Buradan Batavia’ya geldi. Bu sýrada daha önce Tonkin’e kadar gitmiþ olan kardeþi Daniel’le buluþtu. Fakat kardeþi alýþtýðý sefahat yüzünden öldü. Tavernier 1648 ya da
1649 yýlýnda Ümitburnu’nu dolaþýp Fransa’ya döndü. 18 Haziran 1651’de dördüncü yolculuðuna çýkan Tavernier MarsilyaKýbrýs-Ýskenderun yolundan Halep’e gitti.
Benderabbas’tan gemiye binerek Hindistan’a hareket etti. Seylan’ý, Machilipatam’ý,
Golkonda’yý dolaþtý, kara yoluyla Sûret’e
vardý. Tekrar Benderabbas’a döndü ve buradan Ýsfahan’a geldi; Kazvin’deki þenliklere katýldý. Þubat 1655’te Revan-Erzurum
yolunu izleyerek Ýzmir’e ulaþtý. Fransa’ya
dönmek için gemi beklerken Efes’i görme
fýrsatýný buldu. Tavernier seyahatnâmesinde savaþlardan ve depremlerden sýk sýk
harabeye dönen, fakat yine de ticarî önemini koruyan Ýzmir’i ayrýntýlý biçimde tanýtmakta, Efes’le ilgili bilgiler vermektedir.
Beþinci yolculuðuna Þubat 1657’de baþladý. Bu defa kendisine birkaç Fransýz tüccarý ve maceracý eþlik ediyordu. Ýzmir’den
çýkýp Tokat, Erzurum, Kars ve Tebriz’i aþarak 1657 yazýnda Ýsfahan’a ulaþtý. Burada þah tarafýndan kabul edildi ve çok deðerli bir kaftanla onurlandýrýldý. Ýsfahan’da yine uzun süre kaldý ve ardýndan Hindistan’a gitmek için yola çýktý; daha sonra tekrar Ýsfahan’a geldi. Paris’e dönüþünün ardýndan 1662’de bir mücevhercinin
kýzýyla evlendi.
27 Kasým 1663 tarihinde altýncý yolculuðuna çýkan Tavernier’nin yanýnda yeðeni Pierre de bulunuyordu. 25 Nisan’da Ýzmir’de karaya çýktý. 9 Haziran 1664’e kadar burada kaldý. Bu sýrada Ýzmir’de hayli
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tahribata yol açan bir depreme tanýk oldu. Bu son yolculuðunda yine Hindistan’a
kadar gitti. Hindistan dönüþünde dönemin iki Fransýz seyyahý Thévenot ve Chardin’le Benderabbas’ta karþýlaþtý. 1667 sonlarýna kadar Ýsfahan’da kaldý, 1668’de Ýstanbul’a geldi. Temmuz ayýnda Ýzmir’den
geçip Fransa’ya döndü. 6 Aralýk 1668’de
Paris’te bulunuyordu.
Tavernier, Doðu’ya yaptýðý gezileri sonunda büyük miktarda servet edinmiþ ve
bir tüccar olarak meþhur olmuþtur. Ýran ve
Hindistan bu ticaretin ana merkezleriydi.
Buralarda kurduðu temsilciliklerle ticareti geniþ bir alana yaymýþtý. Büyük ölçüde
elmas ve deðerli taþlar üzerine ticaret yapýyordu. Ayný zamanda Fransa’nýn Doðu
ticaretine katýlmasýna etkide bulunmuþtu. 1669’da XIV. Louis’nin huzuruna kabul edildi. Hindistan’dan getirdiði elmaslarý krala sattý ve soyluluk unvanlarý kazandý. Cenevre yakýnlarýnda satýn aldýðý
arazi kendisine Aubonne baronu unvanýný
saðladý. Ardýndan Rusya üzerinden Ýran’a
gitmek için hazýrlýklara giriþti. 1685’te
Fransa’da Protestanlar’a özgürlük veren
Nantes fermanýnýn yürürlükten kaldýrýlmasýyla ülkesini terketmek zorunda kaldý. Ýsveç Krallýðý’ndan saðladýðý pasaportla Moskova’ya ulaþtý. Mercure de Galante’da çýkan bir yazý onun 1689 Temmuzunda Moskova’da öldüðünü bildiriyordu. Moskova’daki Protestan mezarlýðýnda tarihi silinmiþ bir mezar taþý üzerinde Jean-Baptiste
Tavernier adý yazýlý bulunmaktadýr. Montesquieu’nün Tavernier’den geniþ ölçüde
etkilendiði ve Ýsfahan-Ýzmir güzergâhýný
yazarken onu kaynak olarak kullandýðý bilinmektedir. Fernand Braudel, Tavernier’yi hayranlýk duyulacak bir seyyah diye niteler. 2005’te doðumunun 400. yýl dönümünde Ýsviçreli Philipe Nicolet “Les Voyages en Orient du Baron d’Aubonne” belgeselini çekti. Heykeltýraþ Jacques Basler, Tavernier’nin bugün Leman gölü kýyýsýnda Chexbres’te dikili bulunan doðal büyüklükte bir heykelini yaptý.
Eserleri. Tavernier, altý yolculuðunu ta-

mamladýktan sonra çevresi ve belki de XIV.
Louis’nin isteði üzerine gözlemlerini Protestan yazar Samuel Chappuzeau’nun desteðiyle kaleme aldý: Les six voyages de
Jean-BaptisteTavernier qu’il a fait en
Turquie, en Perse et aux Indes (I-III, Paris 1676-1679). Tavernier’nin bu seyahatnâmesinde gezip gördüðü þehirler hakkýnda verdiði bilgiler ekonomik ve ticarî yönden büyük deðer taþýr. Burada Anadolu,
Irak ve Ýran’daki kervanlarýn, kervan yollarýnýn, kervansaraylarýn ayrýntýlý bir en-
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vanterini yapmýþtýr. Gezdiði ülkelerde geçerli olan para birimleri, bu paralarýn karþýlýklý deðerleri onun ilgilendiði temel konulardýr. Ýran paralarýnýn Türkiye’de özellikle Van yöresinde geçerli sayýldýðýný bildirmiþtir. Seyahatnâmede ayrýca para dolaþýmý, ölçüler ve gümrük iþlemleriyle ilgili
ayrýntýlar görülmektedir. Bunlarýn yanýnda
üretim iliþkileri, sanat eserleri, dinler, tarikatlar ve törenler Tavernier’nin eserinde
önemli yer tutar. Tavernier gezileri sýrasýnda yakýndan tanýdýðý Ýran’ý ve Azerbaycan’ý tasvir etmiþ, buralarda yaþayan halklarýn durumunu anlatmýþ, böylece Ýran’ýn
Batý’da tanýnmasýna büyük katký saðlamýþtýr. Ýzmir, Halep, Baðdat, Erzurum, Ýsfahan
gibi þehirlerden çok canlý olarak söz etmesine karþýlýk köylerden bahsetmez. Gürcüler, Çerkezler, Kalmuklar, Nogaylar, Ermeniler ve bunlarýn dinleri ve gelenekleri
üzerine verdiði bilgilerin büyük bir deðer
taþýdýðýna þüphe yoktur.
Seyahatnâme üç büyük cilt halinde basýldýktan sonra çok ilgi çekmiþ ve daha ilk
baskýsý sürerken Amsterdam’da (1678, iki
cilt), ardýndan Paris’te (1692, altý cilt) ve
Rouen’de (1712-1713, altý cilt) yayýmlanmýþtýr. Seyahatnâmenin III. cildinin (Paris,
1676-1679) baþlýðý farklýdýr (Recueil de plusieurs relations et traitez singuliers & curieux de J-B. Tavernier). Burada Japonya,

Doðu Hindistan ticareti, Tonkin Krallýðý üzerinde durulmaktadýr. Bu cilt 1712’de Paris’te tekrar basýlmýþtýr. 1682’de Giovanni
Lvetti seyahatnâmeyi tek cilt halinde Ýtalyanca’ya çevirmiþ (Viaggi nella Turchia,
nella Persia et nell’ýnde ... Gio Battista Tavernier Barone d’Aubonne, Roma 1682),
eser 1677’de Ýngilizce’ye tercüme edilmiþ
(The Six Voyages of John Baptiste Tavernier, London), bu çeviri birçok defa basýlmýþtýr. 1681 yýlýnda da Almanca çevirisi

yayýmlanmýþtýr. Eser Türkçe’ye iki defa çev-
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rilmiþtir. Ýlki çok özetlenmiþ bir tercümedir (XVII. Asýr Ortalarýnda Türkiye Üzerinden Ýran’a Seyahat, trc. Ertuðrul Gültekin, Ýstanbul 1980). Ýkinci çeviri, Stefanos
Yerasimos’un editörlüðünde bazý ayrýntýlara yönelik bilgilerin çýkarýlmasýyla hazýrlanmýþ Fransýzca versiyonu (Paris 1981)
esas alýnarak yapýlmýþtýr (Tavernier Seyahatnamesi, trc. Teoman Tunçdoðan, Ýstanbul 2006). Burada da Anadolu ve Ýran dýþýndaki bilgiler alýnmamýþtýr.
Tavernier’nin bir diðer eseri, Ýstanbul’da
bulunduðu 1631 yýlýnda derlediði bilgileri
1675’te kitap haline getirdiði Nouvelle
relation de l’ýntérieur du serrail du
grand seigneur adýný taþýr (Paris 1712).
Eser yazarýn Paris’te basýlan Recueil de
plusieurs relations... baþlýklý kitabýnýn
içinde de yer almýþtýr (s. 351-564). Burada Topkapý Sarayý esas alýnmýþ ve sarayýn
dýþý ve içi tanýtýlmýþtýr. Tavernier bu konudaki bilgileri iki kiþiden aldýðýný yazar. Bunlardan ilki Sicilyalý olup sarayda elli beþ yýl
hazinedarbaþý sýfatýyla görev yapmýþ, daha sonra gözden düþerek Bursa’ya sürülmüþ ve oradan Hindistan’a kaçmýþtýr. Paris doðumlu olan diðeri de hazine görevlilerindendir. O da beþ yýl hizmetten sonra saraydan çýkarýlmýþtýr. Tavernier eserinde Osmanlý yönetim kadrosu ve bunun
kökenleri üzerinde durmuþ, saray ve devlet düzenini ele almýþtýr. Eserinde sarayýn
birinci avlusundan ve buradaki hastahane kýsmýndan baþlayýp ikinci avlu, mutfak,
arz odasý, iç oðlanlarý, iç hazine, elçi kabulleri gibi konulara yer vermiþtir. Kitap
yayýmlandýðý sýralarda Ýngilizce’ye çevrilmiþ
(A New Relation of the Inner-Part of the
Grand Seignor’s Seraglio, London 1677),
iki defa da Türkçe’ye tercüme edilmiþtir
(Topkapý Sarayýnda Yaþam, trc. Perran Üstündað, Ýstanbul 1984; Büyük Senyörün
Sarayý. Bir Fransýz Seyyahýn Gözüyle Topkapý Sarayýnda Yaþam, trc. Halûk Yanar-

dað, Ýstanbul 2005).
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Halîl b. Ahmed’in aruz sisteminde “muhtelife” denilen birinci dâirenin ilk bahrini
oluþturur. Ýbn Manzûr buna tavîl (uzun) denilmesinin sebebini þöyle açýklar: “Tavîl bahrinin aslý (sâlim ve sahih þekli) kýrk sekiz harften meydana gelir. Arap aruzunda diðer
dört dâirede bulunan bahirlerin harf sayýsý birinci dâireye göre daha azdýr, en fazla olaný kýrk iki harften oluþur. Ayrýca tavîl
vezninin tef‘ileleri vetedle (üç harfli ses
grubu) baþlamýþ ve sebeple (iki harfli ses
grubu) devam etmiþtir. Veted sebepten
daha uzundur” (Lisânü’l-£Arab, “tvl” md.).
Eski Arap þairlerinin bu vezinde çokça þiir
söylemelerinden dolayý “rekûb” (binek hayvaný) adýyla da anýlmýþtýr. Armonik yapýsý
ve taþkýn hislerin ifadesine elveriþli durumuyla hamâse, fahr, medih, kasas, risâ,
i‘tizâr ve itâb gibi temalarda en uygun bahir kabul edildiðinden kadîm þiirin yaklaþýk üçte biri bu bahirde yazýlmýþ, büyük
þairlerin þiirlerinin çoðu tavîl ve basît bahirlerinde þekillendirilmiþ, Ýmruülkays b.
Hucr ve Tarafe’nin muallakalarýyla Þenferâ ve Ebü’l-Alâ el-Maarrî’nin lâmiyyeleri tavîl bahrinde nazmedilmiþtir. Tavîl iki tef‘ilenin tekrarýyla meydana gelen birleþik bir
bahir olup basit bahirlerden mütekaribin
“feûlün” tef‘ilesiyle hezecin “mefâîlün” tef‘ilesinden ortaya çýktýðý kabul edilir (Celâl elHanefî, s. 143).
Tavîl bahri Arap þiirinde müsemmen,
müseddes ve murabba nazým þekillerinde
görülür. Sekiz tef‘ileli yapý tavîlin aslî biçimini oluþturur. Dört tef‘ilesi birinci, diðer
dört tef‘ilesi ikinci mýsrada yer alýr:
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ÿZeki Arýkan

Bu yapýdaki þiirin darblarýnda (ikinci
mýsraýn son tef‘ileleri) beyitler arasý kafiye birliði zorunludur. Müsemmen tavîl,
aruzuna (beytin birinci mýsraýnýn son
tef‘ilesi) baðlý olarak çeþitli þekillerde gelir.
Bu yapýnýn bir aruzu ve dört darbý vardýr.
Aruzu makbûz olarak “ >87 ” veznindedir.
Sadece musarra‘ beyitte aruz darba vezin
ve kafiye bakýmýndan uyar. Þu beyitte
aruz darba uygun vezinde sâlim (zihaf ve
illetsiz) olarak gelmiþtir:
2 h8 8 2 8 =א7" /
3VR  א3Vk/ 2(Gאh%  א8 2Ay(

>87 /  =%( / >87 /  =%(

(Dostlarým, beni ayýplamaktan ve kýnamaktan vazgeçin, çünkü benim kýnayanlarla uðraþacak hiç vaktim yok; Cevherî,
s. 5). Müsemmen tavîl aruzunun darbý
dört farklý biçimde gelir. Birinci darbý
sâlim olarak “ >87 ” veznindedir; Tarafe’nin þu beytinde görüldüðü gibi:
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(Ey Ebû Münzir! Ben ömür boyu birçok
entrikaya tanýk oldum. Bu sebeple size
malýmý ve þerefimi isteyerek vermiþ deðilim). Ýkinci darbý kendisi gibi makbûz olarak “ >87 ” vezninde gelir. Tarafe’nin þu
beytinde görüldüðü gibi:
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(Günler bilmediðin þeyleri sana gösterecek ve yol azýðý vermediðin [görevlendirmediðin] kimseler sana haberler getirecek; Zemahþerî, s. 71). Üçüncü darbý
mahzuf olarak “  =%( ” veznindedir; þu örnekte görüldüðü gibi:
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(Dönüp dolaþan zamanýn belâlarýna
karþý nefsini alýþtýrmayan kimsede hayýr
yoktur). Dördüncü darbý mahzuf-müsebbað olarak “ \i=%( ” vezninde gelir. Ýmruülkays’ýn þu beytinde görüldüðü gibi:
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(Ey Hanzale ve ailesi! Sizler, bizi himaye
etseydiniz ve sabretseydiniz sizi sâdýk biri olarak hayýrla över ve sizden hoþnut
olurdum).
Tavîl bahrinin altý tef‘ileli þekline meczû
tavîl denilmektedir. Birinci ve ikinci mýsralarda üçer tef‘ile bulunur. Mýsralarýndan
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