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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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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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Ýsti‘lâ harflerine has
lâzým sýfat için kullanýlan kýraat terimi
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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
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kýndýrmak istemesi ve bu sanatla sýrf ilgililere doðru yolu göstermek için uðraþtýðýný belirtmesi manidar görünmektedir
(krþ. III, 1469, 1479). George Saliba da Bîrûnî’nin profesyonel bir astrolog olarak çalýþmasýna raðmen zaman zaman astrolojiyi eleþtirdiðine dikkat çekmekte, ancak
onun, Aristo ve Batlamyus’u okuyan birçok müslüman Ortaçað bilgini gibi gezegenlerin yeryüzündeki insanýn fizikî varlýðýna etkide bulunduðuna inanmasýný her
þeye raðmen muhtemel görmektedir (Religion, s. 413-416).
Bu açýdan bakýldýðýnda et-Tefhîm’in
astrolojiyle ilgili açýlýþ paragrafýnda geçen,
“Çünkü bunlar (astrolojiye özgü terimler) insanlarýn çoðuna göre matematiksel bilimlerin uygulama alanlarýdýr. Her ne kadar
bizim bu verilere ve bu sanata olan inancýmýz insanlardan pek azýnýn inancýna benziyor olsa da …” (s. 210) ifadeleri bu husustaki tartýþmaya dair ipuçlarý vermektedir. et-Tefhîm’i önemli bir eserinde ayrýntýlarýyla ele alan Nasr bu ifadelerden Bîrûnî’nin astrolojinin kendisine deðil uygulayýcýlarýna güvenmediði sonucunu çýkarmýþtýr (An Introduction, s. 162). Ona göre
et-Tefhîm’de Bîrûnî tarafýndan ciddiyetle ortaya konmuþ bir astrolojik perspektifin varlýðý söz konusudur. Nitekim onun
bu eserde astrolojiyi dördü bilimsel çalýþma alanýyla ilgili görülen, sonuncusu bir
tür kehanet sayýlmasý gereken beþ kýsma
ayýrmasý astrolojiye nasýl baktýðýný göstermektedir. Buna göre astrolojinin birinci kýsmý, dört unsur ve dört niteliðin (tabiat) birtakým meteorolojik etkiler altýnda meydana getirdiði atmosfer olaylarýyla, ikinci
kýsmý bu tür olaylarýn bitki ve hayvan varlýðýnda yol açtýðý kuraklýk, kýtlýk ya da salgýn hastalýklar gibi genel nitelikli; savaþlar,
hânedanlarýn deðiþmesi, yeni din ve mezheplerin ortaya çýkmasý gibi özel nitelikli
hadiselerle ilgilenir. Üçüncü kýsým, fert olarak insaný etkileyen ve sonuçlarý nesiller
boyunca sürebilen çevre özelliklerini konu edinirken dördüncü kýsým etki ve edilgi bakýmýndan insan fiilleri üzerine odaklanýr. Bütün bu hadiseler bilinmekte olsun
ya da olmasýn belirli baþlangýç þartlarýna
baðlýdýr. Sonuncu bölüm ise bu türden bilinebilir baþlangýç þartlarý söz konusu olmadýðý için astrolojinin sýnýrlarý dýþýnda kalan ve bu sýnýr aþýldýðýnda astrolojiden kehanet sanatlarýna geçilen kýsýmdýr. Bu tür
kehanetler yýldýzlarla irtibatlý imiþ gibi gösterilse de bunlarýn astrolojiyle hiçbir ilgisi
yoktur (et-Tefhîm, s. 317-319). Nasr’a göre
et-Tefhîm’de yer alan bu taksim, Bîrûnî’nin astroloji karþýsýndaki bilinçli ve seçici
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tavrýný açýk biçimde ortaya koymaktadýr.
Ayrýca eserin yüzyýllar boyunca astrolojinin
standart metni þeklinde etkisini sürdürmesi Bîrûnî’de var olan astrolojik perspektifin tarihsel bir kanýtý olarak görülmelidir.
Gerçi onun eserlerinde astrolojinin metafizik temellerinin çoðuna rastlanmaz ve
Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî’nin öðretisindeki
gibi geleneksel astrolojik sembolizmin farkýnda olup olmadýðý yeterince açýk deðildir; ancak Bîrûnî’nin astrolojik bakýþ açýsýna yakýnlýk duyduðu ve müslüman astrologlarýn en büyüklerinden biri sayýldýðý tartýþmasýz kabul edilmelidir (An Introduction, s. 163-165). Bîrûnî’nin et-Tefhîm’de
el-Mecis¹î ve el-Mašålâtü’l-erba£ adlý
eserler vesilesiyle Batlamyus, Esitrâtûs veya Arâtis (Eratosthenes), Arþimîdes (Archimedes), Sâvûn Ýskenderânî (Ýskenderiyeli Theon),
Ebû Ma‘þer el-Belhî ve Kitâbü’l-Ülûf’u,
Ali b. Îsâ el-Usturlâbî, Bettânî, Abdurrahman es-Sûfî, Neyrîzî, Kitâbü’l-Mevâlîd
adlý eseri vesilesiyle yahudi astrologu Mâþâallah b. Eserî, Ya‘kub b. Ýshak el-Kindî,
Abdullah b. Ali el-Hâsib, Hintli Berâhemihr
(Varamihira) gibi matematik, astronomi ve
astrolojinin Grek, müslüman ve Hintli öncülerine yaptýðý atýflar (et-Tefhîm, nþr. Celâleddin Hümâî, s. 541-547) onun bu perspektifi geliþtirirken hangi entelektüel birikimden yararlandýðý hakkýnda bir fikir vermektedir.
et-Tefhîm’in Ýslâm astroloji kültürü üzerindeki önemli etkisi bu alanla ilgili baþlý-

ca klasik eserlerde izlenebilmektedir. Bunlardan Þâhmerdân b. Ebü’l-Hayr er-Râzî’nin et-Tefhîm’den kýrk altý yýl sonra bu
eseri taklit ederek yazdýðý Rav²atü’l-müneccimîn’i, Ebû Ali Aynüzzamân Hasan
b. Ali el-Kattân el-Mervezî’nin et-Tefhîm’den sýk sýk alýntýlar yaptýðý astronomiye
dair Keyhân ÞinâÅt’ý, yine et-Tefhîm’in
taklidi olan Þerefeddin Muhammed b.
Mes‘ûd b. Muhammed Zekî el-Gaznevî elMes‘ûdî’nin Cihân Dâniþ’i (Arapça el-Kifâye fî £ilmi heyßeti’l-£âlem adlý kendi eserinin Farsça tercümesidir) ve yine onun hem
et-Tefhîm’i taklit eden hem de bu eserin
astrolojiyle ilgili son bölümüne dair açýklamalar içeren Kifâyetü’t-Ta£lîm fî ½ýnâ£ati’t-tencîm’i, Zîc-i Ma¾harî adlý bir astronomi cetveliyle Enîsü’l-müneccimîn adlý bir baþka eserin müellifi Mazharüddin
Muhammed Lârî’nin adý bile et-Tefhîm’i
hatýrlatan Kitâbü’t-Tefhîm fi’stiÅrâci’ttašvîm’i zikredilebilir. Ayrýca Fahreddin
er-Râzî’nin ¥adâßišu’l-envâr fî ¼ašåßiši’l-esrâr adlý eserinde Bîrûnî’nin et-Tefhîm’indeki geometriyle ilgili açýklamalarý
eleþtirmesi ve Yâkut el-Hamevî’nin Mu£cemü’l-Büldân adlý eserinde et-Tefhîm’den sýk sýk alýntý yapmasý eserin yaygýn etkisi hesaba katýldýðýnda þaþýrtýcý sayýlmamalýdýr (et-Tefhîm, nþr. Celâleddin Hümâî,
neþredenin giriþi, s. me-nv). Yâkut’un etTefhîm’den alýntýlarý kuzey ve güney yarým kürelerindeki yerleþim alanlarý, arzýn
çapýnýn uzunluðu, okyanus ve denizler, ye-

Bîrûnî’nin et-Tefhîm adlý eserinden iki sayfa (British Museum, MS, Or., nr. 8349, vr. 195b-196a )
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di iklim teorisi ve enlem-boylam kavramlarý gibi geniþ bir ilgi yelpazesini yansýtýr
(et-Tefhîm’e atýflar için bk. Mu£cemü’l-büldân, I, 15-43). Ayrýca Nizâmî-i Arûzî’nin
Çehâr Mašåle’sinin astronomi ve astrolojiyle ilgili üçüncü makalesinin et-Tefhîm’in giriþ paragraflarýndan yapýlan alýntýyla baþlamasý (Çehâr Mašåle, s. 85) eserin popüler oluþunu göstermesi açýsýndan
fikir vericidir.
et-Tefhîm, Arapça yazma nüshasýnýn
(British Museum, MS, Or., nr. 8349) týpkýbasýmý þeklinde R. Ramsay Wright tarafýndan The Book of Instruction in the
Elements of the Art of Astrology baþlýklý Ýngilizce tercümesiyle birlikte neþredilmiþtir (London 1934). Bu neþrin ilk týpkýbasýmýndan (Baðdat 1965) sonra ikincisi
de yapýlmýþtýr (nþr. Fuat Sezgin, Islamic
Mathematics and Astronomy, XXIX, Frankfurt am Main 1998). Arapça versiyonun Ali
Hasan Mûsâ’nýn gerçekleþtirdiði bir neþri
de mevcuttur (Dýmaþk 2003). Farsça nüshasýný Bîrûnî ve et-Tefhîm’i ele alan uzun
bir inceleme ile birlikte Celâleddin Hümâî
yayýmlamýþtýr (Tahran 1316-1318 hþ.; Hümâî tarafýndan gözden geçirilmiþ ve düzeltilmiþ 2. bs., Tahran 1352 hþ. / 1973; 3.
bs., Tahran 1362 hþ. / 1983). et-Tefhîm’in
Kniga vrazumleniya naèafkam nauki
o zvezdakh adýyla yapýlmýþ Rusça bir çevirisi de vardýr (B. A. Rosenfeld – A. Ahmedov v.dðr., Taþkent 1975).
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Tef‘île, tef‘îl masdarýna “birlik” anlamýný ifade etmesi için teklik “tâ”sýnýn veya
masdardan bir birimin adý olmak üzere
isim elde etmek için nakil “tâ”sýnýn eklenmesiyle oluþmuþtur. Nâkýs, mehmûzü’llâm, bazan da sâlim fiillerin tef‘îl masdarý
olan “tef‘ile” (  7 ) ile karýþtýrýlmamasý
gerekir; buradaki tâ ortadan düþen “yâ”nýn yerine gelmiþtir; “terbiye, teczie, tecribe” gibi. Yunan ve Latin þiirinde ölçü birimi bir uzun heceyi iki kýsa hecenin izlediði “daktil” (parmak) tef‘ilesidir. Halîl b. Ahmed, Arap þiirinde mevcut aruz vezinlerini (bahirler) tesbit ederken bir gramerci olmasýnýn da etkisiyle kelime vezinlerini tesbitte kullanýlan “f.l” ( 3%( ) kökünden
türetilmiþ yapay kalýplarý aruz bahirlerinin birimleri için ölçek olarak kullanmýþ,
bu kelimeleri meydana getiren harflerin
“ (= !% ” (kýlýçlarýmýz parladý) kliþesinde toplandýðýný belirtmiþtir. Tef‘île tekil
“tâ”sý ile bir tek birime tekabül ettiði gibi
“tef‘îl” de cins ifadesiyle çoðul bildirdiðinden tef‘ilenin cins ve türlerine tekabül etmesi gerekir. Uygulamada daha çok tef‘île
kelimesi kullanýlmakla birlikte onun yerine tef‘îl de kullanýlmaktadýr. Yine “tef‘île”
anlamýnda, her tef‘île aruz bahirlerini tesbitte birer ölçek sayýldýðýndan “vezin” yahut “mîzân”, her tef‘île bahirlerin parçasý
olduðu için “cüz’”, tef‘îleler bahirlerin yapý
taþlarý sayýldýðýndan “rükn”, tef‘îleler bahirlere uygulanan birer örnek teþkil ettiði için “misâl” gibi terimler de kullanýlmýþtýr. Bu ölçek birimlere “aruz tefâîli” denildiði gibi “arûz efâîli” de denir. Efâîl mübalaða bildiren “üf‘ûle”nin çoðulu olduðundan üf‘ûle tef‘îlenin eþ anlamlýsý olarak kullanýlmýþtýr.
٥

Tef‘ileler aruz vezinlerinin beytini teþkil
eden müzikal lafzî yapýlardýr. Bir grup tef‘ilenin özel biçimde dizilmesinden ve tekra-

rýndan aruz vezinleri meydana gelir. Hece
ölçüsünde esas olan bir þiirin mýsralarýndaki hece sayýsýnýn eþitliðidir. Aruz ölçüsünde ise hecelerin uzunluk ve kýsalýk bakýmýndan ses deðerlerinin eþitliði önemlidir. Bununla birlikte hece sayýsýnýn da eþitliði gereklidir. Söz konusu heceler birleþerek kalýplardan daha küçük birlikleri (tef‘ileler) teþkil eder. Tef‘ileler de “sebep” (ip),
“veted” (vetid “kazýk”) ve “fâsýla” (çadýr bezi)
adý verilen daha küçük ses birimlerinden
meydana gelir. Þi‘rin oluþturduðu beyit (þiir evi) þa‘r beytine (kýl çadýr) benzetildiðinden aruz ve kafiye ilminde birçok terim
çadýrla ilgili kelimelerden alýnmýþtýr. Sebepler iki harften, vetidler üç harften, fâsýlalar dört ve beþ harften teþekkül eden alt
birimlerdir. Bunlardan her birinin iki kýsma
ayrýlmasýndan altý farklý þekil ortaya çýkar.
Ýki harfin birincisi harekeli, ikincisi sâkinse
hafif sebep, ikisi de harekeliyse sakîl sebep adý verilmiþ, üç harfin ilk ikisi harekeli, sonuncusu sâkinse mecmû‘ vetid, birincisi ve üçüncüsü harekeli, ortadaki sâkinse
mefrûk vetid denilmiþ, ilk üç harf harekeli, dördüncüsü sâkinse küçük fâsýla, ilk dört
harf harekeli, beþincisi sâkinse büyük fâsýla diye anýlmýþtýr. Söz konusu altý ses grubunu Halîl b. Ahmed’in þu kliþe cümlede
topladýðý kaydedilir: “ 'w  3      ”
w görmedim).
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Aruz yazýsýnda harekeli harfler eðik çizgi (/), sâkin harfler de sýfýrla (0) gösterilir. Ayrýca kýsa heceler nokta (.) veya (v)
ya da (u) gibi iþaretlerle, uzun heceler de
tire çizgisiyle (–) belirtilir. Örnek olarak
“müstef‘ilün” tef‘ilesi iki hafif sebep, bir
mecmû‘ vetidden oluþur ve harf aruz iþaretiyle (0//0/0/) þeklinde, hece aruz yazýsýyla (¬¦¬¬) biçiminde gösterilir.
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Ýki harfli birimlere sebep (ip) denilmesi kendilerine ârýz olan zihaf (harf düþmesi, eklenmesi, sâkin kýlýnmasý) yoluyla deðiþime uðramasýndandýr; týpký ipin kopmasý, baðlanmasý, uzatýlýp kýsaltýlmasý gibi. Üç harfli birimlere vetid (kazýk) adý verilmesi ârýz olan
zihaftan etkilenmeden sabit kalmalarý sebebiyledir. Ayný þekilde birinci mýsraýn sonuna ve beytin ortasýna gelen tef‘ileye aruz
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