TEEBBETA ÞERRAN

tir. Baskýnlarýnýn birinde Benî Becîle ile savaþýrken Nümâr daðýnda öldürülmüþ veya Benî Hüzeyl’in kurduðu pusuya düþürülerek katledilmiþ (meselâ bk. Ýbn Habîb,
Esmâßü’l-mu³tâlîn, VI, 216), cesedi bir maðaraya atýlmýþtýr. Ölümü üzerine aralarýnda Mürre b. Huleyf el-Fehmî, annesi, kýz
kardeþi veya kýz kardeþinin oðlunun da bulunduðu birçok þair tarafýndan mersiyeler
söylenmiþtir. Yeðenine nisbet edilen mersiye bazan Teebbeta Þerran’a, bazan Þenferâ’ya izâfe edildiði gibi Halef el-Ahmer’e
ait olduðu da ileri sürülmüþtür (Stetkevych,
XXXI/1 [1986], s. 30-31). Teebbeta Þerran’ýn Mufaddal ed-Dabbî, Ebû Amr eþÞeybânî, Ebû Abdullah Ýbnü’l-A‘râbî, Ýbn
Habîb el-Baðdâdî ve Sükkerî gibi dilciler
tarafýndan rivayet edilen þiirleri müstakil
olarak zamanýmýza intikal etmemiþtir. Þiirlerinin çoðu i‘tizâr, fahr, hamâse türündendir ve parçalar halinde antolojilerle (elMufaŠŠaliyyât, el-A½ma£iyyât, el-Va¼þiyyât, Þer¼u Dîvâni’l-¥amâse vb.) edebî eserlerde (eþ-Þi£r ve’þ-þu£arâß, Kitâbü’l-E³ånî, bk.

bibl.) yer almaktadýr.
Eserleri. 1. Dîvân. Teebbeta Þerran’ýn
þiirleri son yýllarda derlenerek Selmân Dâvûd el-Karagûlî – Cebbâr Ta‘bân Câsim (Necef 1393/1973) ve Ali Zülfikar Þâkir (Beyrut 1404/1984) tarafýndan neþredilmiþ, ayrýca Yûsuf Þükrî Ferhât’ýn Dîvânü’½-½a£âlîk’i içinde yayýmlanmýþtýr (Beyrut 1413/
1992). Divanýnýn müellifi meçhul bir þerhinin yazma nüshasýndan dokuz varaklýk
bir bölümün mikrofilmi bulunmaktadýr (Câmiatü’l-Ýmâm Muhammed b. Suûd Ktp.,
nr. 5069). 2. el-Æa½îdetü’l-šåfiyye. el-MufaŠŠaliyyât’ta yer alan (nr. 1) yirmi altý
beyitlik bir þiir olup Millet Kütüphanesi’nde bir nüshasý bulunmaktadýr (Feyzullah
Efendi, nr. 1662, 2 varak).

Teebbeta Þerran hakkýnda ilk ayrýntýlý
çalýþma, G. W. F. Freytag (doktora tezi, Göttingen 1814), Haquinus Hellmann (doktora tezi, Lundae 1834) ve G. Baur (“Der
arabische Held und Dichter Tâbit Ben Ðâbir
von Fahm, genannt Ta’abbata Šarran, nach
seinem Leben und seinen Gedichten”, ZDMG,

X [1856], s. 74-109) tarafýndan yapýlmýþ,
daha sonra W. Ahlwardt ve F. Schulthess
bazý þiirlerini yayýmlamýþ, C. J. Lyall da dört
þiirini neþretmiþtir (JRAS, 1918, s. 211227). Bazý þiirlerini G. W. F. Freytag Latince’ye, Goethe ve F. Rückert Almanca’ya, C.
J. Lyall, Suzanne Pinckney Stetkevych Ýngilizce’ye, F. Gabrieli Ýtalyanca’ya tercüme
etmiþtir. Ahmed Muhammed Mahmûd elMeydânî, ¡elâ¦etün min fürsâni’þ-þi£ri’lcâhilî: eþ-Þenferâ, Teßebbe¹a Þerran,
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mýþtýr (1991, Câmiatü Tanta külliyyetü’lâdâb).
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Bir iþi acele etmeden
iyice düþünerek yapma, temkinli
ve ihtiyatlý davranma anlamýnda
ahlâk terimi.
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Sözlükte “beklemek, gecikmek, sebat
etmek, düþünüp taþýnmak” anlamlarýndaki eny kökünden türeyen teennî ve yine ayný kökten enât “acelecilikten sakýnma”; “hilim, vakar, sabýr, yumuþaklýk ve sebatkârlýk” diye tanýmlanýr (Lisânü’l-£Arab,
“eny” md; Tâcü’l-£arûs, “eny” md.; Kåmus
Tercümesi, “eny” md.). Klasik sözlüklerde
hilim kelimesinin açýklanmasýnda teennînin çoðunlukla akýlla birlikte en baþta zikredilmesi (Pellat, s. 14-16, 18) terimin “akýllý ve aðýr baþlý hareket etme” mânasýný da
içerdiðini göstermektedir.
Kur’ân-ý Kerîm’de teennî geçmez. Ayný
kökten türeyen kelimeler “bir þeyin vaktinin gelmesi” anlamýnda kullanýlmýþtýr (M.

F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “eny” md.). Bazý âyetlerde eleþtiri üslûbuyla insanýn aceleci olduðu belirtilmiþtir (el-Ýsrâ 17/11; elEnbiyâ 21/37). Ýki âyette Hz. Peygamber’e,
kendisine gelen âyetleri unutacaðý endiþesiyle o sýradaki vahiy henüz tamamlanmadan onlarý okumakta acele etmemesi, vahyin tamamlanmasýný beklemesi öðütlenmiþtir (Tâhâ 20/114; el-Kýyâme 75/16). Güvenilir olmayan birinin getirdiði habere inanýp mâsum insanlara zarar vermemek için
haberin doðruluðunu araþtýrmayý emreden âyet de (el-Hucurât 49/6) hüküm vermekte acele edilmemesi ve basîretle davranýlmasý gerektiði þeklinde yorumlanmýþ,
bu âyet indiðinde Resûlullah’ýn, “Teennî Allah’tan, acelecilik þeytandandýr” buyurduðu (Tirmizî, “Birr”, 65) bildirilmiþtir (Taberî, XI, 383-384; Þevkânî, V, 70). Gazzâlî,
þeytanýn kalbe nüfuz etmesinin yollarýný
açýklarken anýlan hadisi ve acelecilikle ilgili bazý âyetleri kaydedip bu yollardan birinin de davranýþlarda acelecilik ve sebatsýzlýk olduðunu belirtir (Ý¼yâß, III, 33). Bir
hadiste aceleciliðin (isti‘câl) karþýtý olarak
enât kelimesi geçmektedir (Müsned, I,
314). Ýftarda acele edilmesini, sahurun geciktirilmesini tavsiye eden hadiste teennî
ile ayný kökten “isti’nâ” kullanýlmýþtýr (el-Muva¹¹aß, “Sefer”, 46). Hemen bütün kaynaklarda zikredilen bir rivayete göre, Hz. Peygamber’le görüþmek üzere Mekke’den Medine’ye gelen bir grup doðrudan onun yanýna giderken Eþec lakaplý bir sahâbî arkadaþlarýndan ayrýlarak temizlenip güzel
bir elbise giydikten sonra Resûlullah’ýn huzuruna çýkmýþ, onun bu davranýþýný çok beðenen Resûl-i Ekrem þöyle demiþtir: “Sende Allah’ýn sevdiði iki güzel haslet vardýr;
bunlardan biri hilim, diðeri teennîdir” (Müsned, III, 23; Müslim, “Îmân”, 25, 26; Ebû
Dâvûd, “Edeb”, 149). Baþka bir hadiste teennî yerine “sekînet” kelimesi kullanýlmýþtýr (Buhârî, “Hac”, 94; Müslim, “Hac”, 268).
Beklenmedik veya üzücü bir hadise karþýsýnda sabýrlý olmanýn vurgulandýðý hadiste de (Müsned, III, 130, 143, 217; Buhârî,
“Cenâ,iz”, 32, 43; Müslim, “Cenâ,iz”, 15)
teennîye iþaret edilmiþtir.

Ebû Hâtim el-Büstî’nin, Rav²atü’l-£ušalâß ve nüzhetü’l-fu²alâß adlý eserinde rýfkýn gerekliliði ve aceleciliðin yanlýþlýðý konusuna ayýrdýðý bölümde (s. 215-219) rýfk
kelimesini “teennî” anlamýnda kullandýðý
görülmektedir. Burada aceleciliðin karþýtý olarak rýfk, temkin, teennî, enât, hilim,
tesebbüt ve itidal kavramlarý geçmektedir. Ebû Hâtim’e göre teennî ile hareket
eden hedefine erken varýr, acele eden ise
geç kalýr. Aceleci kimse bilmeden konuþur,

et-TEFHÎM

anlamadan cevap verir; birini denemeden
över, ardýndan övdüðünü yermek zorunda kalýr; düþünmeden karar verdiði için
neticede piþman olur. Bir iþe baþladýktan
sonra onu býrakmak yerine teennî ile baþlamak daha akýllýca bir davranýþtýr. Büstî’nin eserinde, Amr b. Âs’ýn teennî konusunda Muâviye b. Ebû Süfyân’a gönderdiði bir mektupta düþünüp taþýnarak hareket etmenin bir üstünlük sayýldýðýný, teennîden faydalanmayan kiþinin sonunda
kaybetmenin acýsýný çekeceðini, tecrübelerden yararlanmayanýn yükselemeyeceðini, aðýr baþlýlýðý serkeþliðine, sabrý ihtiraslarýna üstün gelmeyen kimsenin yüce
fikirlere ulaþamayacaðýný söylediði belirtilmiþtir. Bu mektup hemen hemen ayný ifadelerle Ý¼yâßü £ulûmi’d-dîn’de (III, 186)
teennî konusunda kendisini eleþtiren Amr
b. Âs’a Muâviye’nin cevabý þeklinde geçer.
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(bk. DEF).

TEFÂHÜR
(bk. ÖVÜNME).
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Bir þey hakkýnda iyice düþünmek,
bir iþin sonucunu hesaplamak
anlamýnda terim
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(bk. DÜÞÜNME).

TEFERRÜD
(bk. FERD).
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Þîn harfine mahsus
lâzým sýfat için kullanýlan
kýraat terimi
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(bk. HARF; ÞÎN).
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TEFE’ÜL
(bk. FAL).
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Ýsti‘lâ harflerine has
lâzým sýfat için kullanýlan kýraat terimi

˜
–

˜

(bk. HARF).
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Bîrûnî’nin
(ö. 453/1061 [?] )
astroloji ve astronomiye dair
ünlü eseri.
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Tam adý Kitâbü’t-Tefhîm fî evâßili ½ýnâ£ati’t-tencîm olup astroloji (tencîm) ve
onun dayandýðý temel kavramlarý (evâil)
konu almaktadýr. Bu kavramlar bir yönüyle matematik disiplinlerden kaynaklandýðý
için eser bilim tarihçilerini yakýndan ilgilendiren bir içeriðe sahiptir. Bîrûnî et-Tefhîm’i astrolojiye (ahkâmü’n-nücûm) dair
bir grup eseri arasýnda zikretmektedir
(Fihrist, s. 34). Müellif, eserin giriþ kýsmýnda âlemin yapýsý, göklerin, yerin ve ikisi arasýndaki varlýklarýn biçimi hakkýnda bilgi edinmenin astroloji uygulamalarýný öðrenmek
isteyenlere çok yararlý olacaðýný ve kiþiye
astrolojide kullanýlan terminoloji, problemler ve kanýtlar hakkýnda gerekli temel bilgiyi saðlayacaðýný belirtmektedir. Bu bilgiler geometri, aritmetik ve âlemin yapýsýna iliþkin kozmoloji, matematiksel astronomi ve coðrafya gibi bilimlerle alâkalý bulunduðundan eserde astrolojiden önce bu
disiplinlere yer verilmektedir. Bunlarýn ve
astrolojiye dair temel kavramlarýn ele alýnýþýnda öðrenim kolaylýðý saðlamak amacýyla müellif eserinde soru-cevap þeklinde
bir yöntem uyguladýðýný kaydetmektedir.
420 (1029) yýlýnda Gazne’de yazýlan etTefhîm’de bu tarihe çeþitli vesilelerle üç
defa atýfta bulunulmaktadýr (s. 104, 190,
273). Kitabýn ithaf edildiði Reyhâne bint
Hasan (Hüseyin) adlý hanýmýn kimliði kesin
olarak belirlenememiþtir. Ancak bu haným, Gazneli Mahmud’un Hârizm Devleti’nin merkezi Gürgenç’ten Gazne’ye getirdiði gönülsüz misafirlerden birinin kýzý
olmalýdýr ve herhalde bilgili ve Bîrûnî nezdinde kendisine kitap sunulacak kadar asil
ve itibarlý bir kiþiydi. Kâtib Çelebi ise, eserin Ebü’l-Hasan Ali b. Ebü’l-Fazl Hâssî adlý bir þahsa ithaf edilen 421 (1030) tarihli bir baþka nüshasýndan bahsetmektedir

(Keþfü’¾-¾unûn, I, 463). et-Tefhîm’in günümüze biri Arapça, diðeri Farsça iki nüshasý ulaþmýþtýr. Ýkisi arasýndaki farklar önemsenmeyecek derecede olup bu durum birinin diðerinden tercüme edildiðini düþündürmektedir. Ancak hangi metnin önce kaleme alýndýðý ve her iki metnin Bîrûnî’nin
kaleminden çýkýp çýkmadýðý hususu kesin
bir sonuca baðlanamamýþtýr. Farsça nüshanýn neþrini geniþ bir incelemeyle birlikte
gerçekleþtiren Celâleddin Hümâî et-Tefhîm’in önce Arapça yazýldýðý, daha sonra
müellifi tarafýndan Reyhâne bint Hüseyin
el-Hârizmiyye için Farsça’ya tercüme edildiði görüþündedir (et-Temhîd, nþr. Celâleddin Hümâî, neþredenin giriþi, s. zl-lh). Lazard ise (s. 58-62) kitabýn Reyhâne’ye ithaf edilen aslýnýn Gazne’de Arapça kaleme
alýndýðýný, Farsça tercümenin de bizzat Bîrûnî ya da baþka biri tarafýndan yapýlmýþ
olabileceðini söylemektedir.

Eser 530 soru ve cevaptan oluþmaktadýr. Soru ve cevaplarýn kitabýn planý ve konularýna göre daðýlýmý þöyledir: Geometri
(1-71. sorular), aritmetik (72-119. sorular),
astronomi (120-235. sorular), coðrafya
(236-241. sorular), astronomi (242-267.
sorular), takvim bilgisi (268-323. sorular),
usturlabýn kullanýmý (324-346. sorular),
astroloji (347-530. sorular). Astrolojiyle ilgili soru ve cevaplar en uzun bölümünü
meydana getirmekle birlikte eserin sadece üçte birini teþkil ettiðinden et-Tefhîm
astrolojiden çok matematik disiplinler için
klasik bir eser hüviyetindedir. Bununla beraber et-Tefhîm baðlamýnda Bîrûnî’nin
astrolojiye inanýp inanmadýðýyla ilgili tartýþmalar söz konusudur. Meselâ Bîrûnî
hakkýndaki neþir ve tercümeleriyle ünlü
Sachau, astrolojiye inanmadýðýnýn varsayýlmasý durumunda Bîrûnî’nin Grek ve Hint
astrolojisine bu kadar emek harcamasýnýn
izah edilemeyeceði kanýsýndadýr (Alberuni’s India, tercüme edenin giriþi, s. XXVI).
Hümâî’ye göre Bîrûnî, “palavracý astrologlar” (müneccimân-ý haþvî) diye andýðý kimselerin (meselâ krþ. et-Tefhîm, s. 259) meseleyi
sihir ve kehanete vardýran uygulamalarýný ciddiye almamýþtýr (“Sergüzeþt”, s. 6667). Nitekim Bîrûnî, Fihrist adlý bibliyografik çalýþmasýnda bu kitabýný deðiþik bir
adla zikrederken eserin baþlýðýnda geçen
“sýnâatü’t-temvîh (aldatma sanatý) tabirinden doðrudan doðruya astrolojiyi kastettiðini belirtmektedir (s. 37). Ayrýca Bîrûnî’nin el-Æånûnü’l-Mes£ûdî gibi matematiksel astronomiye dair temel eserinde okuyucusunu, yýldýzlarýn ayný düzlemde yer almasý gibi bazý astrolojik konularda sayýklamalar ve kafa karýþýklýðýndan sa271

