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Aruz sisteminde bir bahir.
˜ ™

Halîl b. Ahmed’in aruz sisteminde “muh-
telife” denilen birinci dâirenin ilk bahrini
oluþturur. Ýbn Manzûr buna tavîl (uzun) de-
nilmesinin sebebini þöyle açýklar: “Tavîl bah-
rinin aslý (sâlim ve sahih þekli) kýrk sekiz harf-
ten meydana gelir. Arap aruzunda diðer
dört dâirede bulunan bahirlerin harf sayý-
sý birinci dâireye göre daha azdýr, en faz-
la 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 hay-
vaný) adýyla da anýlmýþtýr. Armonik yapýsý
ve taþkýn hislerin ifadesine elveriþli duru-
muyla hamâse, fahr, medih, kasas, risâ,
i‘tizâr ve itâb gibi temalarda en uygun ba-
hir kabul edildiðinden kadîm þiirin yakla-
þýk üçte biri bu bahirde yazýlmýþ, büyük
þairlerin þiirlerinin çoðu tavîl ve basît ba-
hirlerinde þekillendirilmiþ, Ýmruülkays b.
Hucr ve Tarafe’nin muallakalarýyla Þenfe-
râ ve Ebü’l-Alâ el-Maarrî’nin lâmiyyeleri ta-
vîl bahrinde nazmedilmiþtir. Tavîl iki tef‘i-
lenin tekrarýyla meydana gelen birleþik bir
bahir olup basit bahirlerden mütekaribin
“feûlün” tef‘ilesiyle hezecin “mefâîlün” tef‘i-
lesinden ortaya çýktýðý kabul edilir (Celâl el-
Hanefî, s. 143).

Tavîl bahri Arap þiirinde müsemmen,
müseddes ve murabba nazým þekillerinde
görülür. Sekiz tef‘ileli yapý tavîlin aslî biçi-
mini oluþturur. Dört tef‘ilesi birinci, diðer
dört tef‘ilesi ikinci mýsrada yer alýr:
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Bu yapýdaki þiirin darblarýnda (ikinci
mýsraýn son tef‘ileleri) beyitler arasý kafi-
ye 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 “��>8�7�” veznindedir.
Sadece musarra‘ beyitte aruz darba vezin
ve kafiye bakýmýndan uyar. Þu beyitte
aruz darba uygun vezinde sâlim (zihaf ve
illetsiz) olarak gelmiþtir:
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(Dostlarým, beni ayýplamaktan ve kýna-
maktan vazgeçin, çünkü benim kýnayan-
larla uðraþacak hiç vaktim yok; Cevherî,
s. 5). Müsemmen tavîl aruzunun darbý
dört farklý biçimde gelir. Birinci darbý
sâlim olarak “�>�8�7�” veznindedir; Tara-
fe’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 deði-
lim). Ýkinci darbý kendisi gibi makbûz ola-
rak “�>8�7�” vezninde gelir. Tarafe’nin þu
beytinde görüldüðü gibi: 
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(Günler bilmediðin þeyleri sana göste-
recek ve yol azýðý vermediðin [görevlen-
dirmediðin] kimseler sana haberler geti-
recek; Zemahþerî, s. 71). Üçüncü darbý
mahzuf olarak “�
=%(” veznindedir; þu ör-
nekte görüldüðü gibi:
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(Dönüp dolaþan zamanýn belâlarýna
karþý nefsini alýþtýrmayan kimsede hayýr
yoktur). Dördüncü darbý mahzuf-müseb-
bað olarak “\i=%(” vezninde gelir. Ýmruül-
kays’ýn þu beytinde görüldüðü gibi:
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(Ey Hanzale ve ailesi! Sizler, bizi himaye
etseydiniz ve sabretseydiniz sizi sâdýk bi-
ri olarak hayýrla över ve sizden hoþnut
olurdum).

Tavîl bahrinin altý tef‘ileli þekline meczû
tavîl denilmektedir. Birinci ve ikinci mýsra-
larda üçer tef‘ile bulunur. Mýsralarýndan

rilmiþtir. Ýlki çok özetlenmiþ bir tercüme-
dir (XVII. Asýr Ortalarýnda Türkiye Üzerin-
den Ýran’a Seyahat, trc. Ertuðrul Gülte-
kin, Ýstanbul 1980). Ýkinci çeviri, Stefanos
Yerasimos’un editörlüðünde bazý ayrýntý-
lara yönelik bilgilerin çýkarýlmasýyla hazýr-
lanmýþ Fransýzca versiyonu (Paris 1981)
esas alýnarak yapýlmýþtýr (Tavernier Seya-
hatnamesi, trc. Teoman Tunçdoðan, Ýstan-
bul 2006). Burada da Anadolu ve Ýran dý-
þýndaki 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). Bura-
da Topkapý Sarayý esas alýnmýþ ve sarayýn
dýþý ve içi tanýtýlmýþtýr. Tavernier bu konu-
daki bilgileri iki kiþiden aldýðýný yazar. Bun-
lardan ilki Sicilyalý olup sarayda elli beþ yýl
hazinedarbaþý sýfatýyla görev yapmýþ, da-
ha sonra gözden düþerek Bursa’ya sürül-
müþ ve oradan Hindistan’a kaçmýþtýr. Pa-
ris doðumlu olan diðeri de hazine görev-
lilerindendir. O da beþ yýl hizmetten son-
ra saraydan çýkarýlmýþtýr. Tavernier eserin-
de Osmanlý yönetim kadrosu ve bunun
kökenleri üzerinde durmuþ, saray ve dev-
let düzenini ele almýþtýr. Eserinde sarayýn
birinci avlusundan ve buradaki hastaha-
ne kýsmýndan baþlayýp ikinci avlu, mutfak,
arz odasý, iç oðlanlarý, iç hazine, elçi ka-
bulleri 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 Üs-
tündað, Ýstanbul 1984; Büyük Senyörün
Sarayý. Bir Fransýz Seyyahýn Gözüyle Top-
kapý Sarayýnda Yaþam, trc. Halûk Yanar-
dað, Ýstanbul 2005).
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(Süleymâ’nýn Âkil’-deki -göçe hazýrlan-
mýþ- mahfeleri seni heyecanlandýrdý ve ay-
rýlýktan dolayý iki gözünden yaþlar boþan-
dý). Tavîl bahrinin tef‘ile sayýsýna göre se-
kizli, yedili, altýlý ve dörtlü þekilleri olduðu
gibi illet ve zihaf kurallarý gereði tef‘ilele-
rindeki yapýsal deðiþikliklere göre birçok
vezni tesbit edilmiþtir (a.g.e., s. 143-163).
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Doðu edebiyatlarýnda
adý sýkça anýlan cennet kuþu.
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Türk kültüründe Tanrý kuþu, alakuþ ve-
ya gelin kuþu adýyla da bilinen tâvûs, Bü-
yük Ýskender’in Hindistan’dan (Serendip)
Avrupa’ya getirdiðine inanýlan kuþlardan
biridir. Baþýndaki sorgucu, rengârenk ka-
nat ve kuyruk tüyleriyle diðer kuþlardan
farklý ve çekici bir görünüme sahiptir. Tak-
dis edilen güzelliði sebebiyle Hindistan’a
mahsus türüne Farslar “yüce” anlamý ta-
þýyan arkaik bir kelimeyle fîsâ adýný verir-
ler. Cazibesinin ilâhî güzelliði yansýttýðý ve
görenleri kendisine hayran býraktýðý kabul
edildiði için cennet kuþu olarak da bilinir.
Divan þairleri tavusun bu özelliðini “tâvûs-ý
cennet, tâvûs-ý cinân, tâvûs-ý behiþt, tâ-

vûs-ý huld, tâvûs-ý berîn, tâvûs-ý Ýrem” vb.
ifadelerle belirtirler: “Bir cins usûl ile hare-
ket et ki þîvesi / Âþüfte-i hýrâm ede tâvûs-ý
cenneti” (Sâbit). Ancak halk arasýndaki bir
rivayete göre tavus, þeytanýn cennete gir-
mesine ve Hz. Âdem’in yasak meyveden
yemesine sebep olduðu için cennetten çý-
karýlmýþ ve onca güzelliðine raðmen Tanrý
tarafýndan ayaklarý ve sesi çirkin kýlýnmýþ-
týr. Tavus ne kadar kendini beðense de
ayaklarýný görünce cennetten kovuluþunu
hatýrlar ve ah edermiþ: “Çok zamandýr ola-
lý râh-ý cinandan güm-râh / Muztariptir bu-
lamaz kendüye rehber tâvûs” (Kýlýççýzâde
Ýshak Çelebi). Bununla beraber “tâvûs-
perân-ý ahdar” terkibi meleklerden ve yýl-
dýzlardan kinaye olarak kullanýldýðý gibi
Cebrâil de “tâvûsü’l-melâike, tâvûs-ý rûh,
tâvûs-ý kuds(î), tâvûs-ý sidre” kelimeleriy-
le anýlýr: “Sidre tâvûsuna benzer müntehâ
kaddinde kim / Müþg-i terden açtý þehper
kâkül-i müþgîn-i dôst” (Ahmed Paþa). Ay-
rýca tavusun, Hz. Ýbrâhim’in mutmain ol-
masý için Tanrý tarafýndan kesilmesi emre-
dilen dört kuþ arasýnda yer aldýðýna inaný-
lýr. Eti haram sayýlmýþtýr. Kanat tüylerinin
mushaflarda ayýrýcý olarak kullanýlmasý es-
ki âdetlerdendir. Tavus eski astronomide
belirgin bir yere sahiptir. “Çeþm-i tâvûs”
tavus sûretinde görülen sabit yýldýza ad
olurken divan þiirinde güneþ için de “tâ-
vûs-ý meþrik-hýrâm, tâvûs-ý arþ, tâvûs-ý
çarh, tâvûs-ý felek, tâvûs-ý âteþîn-per, tâ-
vûs-ý âteþ-perest, tâvûs-ý zer, tâvûs-ý zer-
rîn-bâl, tâvûs-ý zerrîn-per, tâvûs-ý zümür-
rüd-âþiyân ve tâvûs-ý mülemma‘-per” gibi
tamlamalar kullanýlýr.

Divan þairlerinin mecaz dünyasýnda ta-
vusun renkli bir yeri vardýr. Pek çok þair
tarafýndan tavus iffet, renk, gösteriþ, gü-
zellik, itibar, ihtiþam ve kendini beðenme
sembolü olarak anýlýr. Fakat öncelikle gü-
zellik unsurlarýyla zikredildiði görülür. Sev-
gilinin zülüf ve kâkülleri, tavusun “münak-
kaþ” kelimesiyle nitelendirilmesini saðla-

birer tef‘ile düþürüldüðü kabul edildiðin-
den, “Ýkinci aruzu ve darbý meczûdur” de-
nilmiþtir. Aruz ve darbýný mýsralarýnýn son-
larýndan birer tef‘ile düþmesinden dolayý
“�
=%(” vezni oluþturur. Bir aruzu, iki darbý
vardýr. Aruzu sâlim olarak “�
=%(” tef‘ile-
siyle, birinci darbý da ayný tef‘ileyle gelir;
þu beyitte olduðu gibi:
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(Gölgeleri olmadýðý zaman yüksek
aðaçlarda hayýr yoktur). Ýkinci darbý mak-
sûr olarak “G=%(” veznindedir:
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(Kalbimde yara açma ve beni zamanýn
eline býrakma).

Tavîl bahrinin dört tef‘ileden meydana
gelen þeklinde birinci ve ikinci mýsralar iki-
þer tef‘ileden meydana gelir. Aruz ve dar-
býný müsemmeninde olduðu gibi “�>�8�7�”
vezni oluþturur. Bu yapýnýn bir aruzu ve
bir darbý vardýr. Aruz ve darbý sâlim ola-
rak “�>�8�7�” þeklinde gelir; þu örnekte gö-
rüldüðü gibi: 
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(Yoksul olan kimse mal sahibi olan gibi
midir?).

Tavîl bahrinde yazýlan þiirlerin ilk ve ara
(haþv) tef‘ilelerinde sâkin olan beþinci har-
fin düþürülmesi (kabz) uygulamasý görülür.
Buna göre “�
=%(” makbûz olarak “G=%(”
ve “�>�8�7�” “�>8�7�” þeklinde gelebilir; þu
örnekte görüldüðü gibi: 
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(O arkanýzda iken acý ve tuzlu bir su
olur. Size yetiþtiðinde ise güzel kokunuzla
karþýlaþýr ve güzel olur; Celâl el-Hanefî, s.
162). Bu bahirde yazýlan þiirlerde sâkin
olan yedinci harfin düþürülmesi (kef) uy-
gulamasý ilk ve ara tef‘ilelerde görülebilir.
Buna göre “�>�8�7�” mekfûf olarak “3�8�7�”
þeklinde gelebilir; þu beyitte görüldüðü gi-
bi:           30�%� O��>� qא�:/ 	�0�k
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Tabiatý

konu alan

bir resim

albümündeki

tavus kuþu

tasviri
(ÝÜ Ktp.,
Albüm,

nr. 9166)


