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XVIII. yüzyýlda yaþayan
Türk bestekârý Kemânî Hýzýr Aða’nýn
Hýzýr Aða Edvârý adýyla da tanýnan

mûsiki nazariyatýna dair
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Aruz vezinlerini 
oluþturan birimlerden 
her birine verilen ad.

˜ ™

Tef‘île, tef‘îl masdarýna “birlik” anlamý-
ný ifade etmesi için teklik “tâ”sýnýn veya
masdardan bir birimin adý olmak üzere
isim elde etmek için nakil “tâ”sýnýn eklen-
mesiyle oluþmuþtur. Nâkýs, mehmûzü’l-
lâm, bazan da sâlim fiillerin tef‘îl masdarý
olan “tef‘ile” (���7��) ile karýþtýrýlmamasý
gerekir; buradaki tâ ortadan düþen “yâ”-
nýn yerine gelmiþtir; “terbiye, teczie, tec-
ribe” gibi. Yunan ve Latin þiirinde ölçü biri-
mi bir uzun heceyi iki kýsa hecenin izledi-
ði “daktil” (parmak) tef‘ilesidir. Halîl b. Ah-
med, Arap þiirinde mevcut aruz vezinle-
rini (bahirler) tesbit ederken bir gramer-
ci olmasýnýn da etkisiyle kelime vezinleri-
ni tesbitte kullanýlan “f.l” (3%() kökünden
türetilmiþ yapay kalýplarý aruz bahirleri-
nin birimleri için ölçek olarak kullanmýþ,
bu kelimeleri meydana getiren harflerin
“ ��(=�� !%�
” (kýlýçlarýmýz parladý) kliþesin-
de toplandýðýný belirtmiþtir. Tef‘île tekil
“tâ”sý ile bir tek birime tekabül ettiði gibi
“tef‘îl” de cins ifadesiyle çoðul bildirdiðin-
den tef‘ilenin cins ve türlerine tekabül et-
mesi gerekir. Uygulamada daha çok tef‘île
kelimesi kullanýlmakla birlikte onun yeri-
ne tef‘îl de kullanýlmaktadýr. Yine “tef‘île”
anlamýnda, her tef‘île aruz bahirlerini tes-
bitte birer ölçek sayýldýðýndan “vezin” ya-
hut “mîzân”, her tef‘île bahirlerin parçasý
olduðu için “cüz’”, tef‘îleler bahirlerin yapý
taþlarý sayýldýðýndan “rükn”, tef‘îleler ba-
hirlere uygulanan birer örnek teþkil etti-
ði için “misâl” gibi terimler de kullanýlmýþ-
týr. Bu ölçek birimlere “aruz tefâîli” denil-
diði gibi “arûz efâîli” de denir. Efâîl müba-
laða bildiren “üf‘ûle”nin çoðulu olduðun-
dan üf‘ûle tef‘îlenin eþ anlamlýsý olarak kul-
lanýlmýþtýr.

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

rýndan aruz vezinleri meydana gelir. Hece
ölçüsünde esas olan bir þiirin mýsralarýn-
daki hece sayýsýnýn eþitliðidir. Aruz ölçü-
sünde ise hecelerin uzunluk ve kýsalýk ba-
kýmýndan ses deðerlerinin eþitliði önemli-
dir. Bununla birlikte hece sayýsýnýn da eþit-
liði gereklidir. Söz konusu heceler birleþe-
rek kalýplardan daha küçük birlikleri (tef‘i-
leler) 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 (þi-
ir evi) þa‘r beytine (kýl çadýr) benzetildiðin-
den aruz ve kafiye ilminde birçok terim
çadýrla ilgili kelimelerden alýnmýþtýr. Sebep-
ler iki harften, vetidler üç harften, fâsýla-
lar 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 se-
bep adý verilmiþ, üç harfin ilk ikisi hareke-
li, sonuncusu sâkinse mecmû‘ vetid, birin-
cisi ve üçüncüsü harekeli, ortadaki sâkinse
mefrûk vetid denilmiþ, ilk üç harf hareke-
li, dördüncüsü sâkinse küçük fâsýla, ilk dört
harf harekeli, beþincisi sâkinse büyük fâ-
sýla diye anýlmýþtýr. Söz konusu altý ses gru-
bunu Halîl b. Ahmed’in þu kliþe cümlede
topladýðý kaydedilir: “'�� 3�� �
� ��� �� �� ”
(Daðýn üzerinde hiçbir balýk görmedim).
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büyük küçük mefrûk mecmû‘ sakýl hafif
fâsýla fâsýla vetid vetid sebep sebep

0//// 0/// /0/ 0// // 0/

Aruz yazýsýnda harekeli harfler eðik çiz-
gi (/), sâkin harfler de sýfýrla (0) gösteri-
lir. 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 iþa-
retiyle (0//0/0/) þeklinde, hece aruz yazý-
sýyla (¬¦¬¬) biçiminde gösterilir.
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mecmû‘ hafif hafif

vetid sebep sebep

Ýki harfli birimlere sebep (ip) denilmesi ken-
dilerine ârýz olan zihaf (harf düþmesi, eklen-
mesi, sâkin kýlýnmasý) yoluyla deðiþime uðra-
masýndandýr; týpký ipin kopmasý, baðlan-
masý, uzatýlýp kýsaltýlmasý gibi. Üç harfli bi-
rimlere vetid (kazýk) adý verilmesi ârýz olan
zihaftan etkilenmeden sabit kalmalarý se-
bebiyledir. Ayný þekilde birinci mýsraýn sonu-
na ve beytin ortasýna gelen tef‘ileye aruz

di iklim teorisi ve enlem-boylam kavram-
larý gibi geniþ bir ilgi yelpazesini yansýtýr
(et-Tefhîm’e atýflar için bk. Mu£cemü’l-bül-
dân, I, 15-43). Ayrýca Nizâmî-i Arûzî’nin
Çehâr Mašåle’sinin astronomi ve astro-
lojiyle ilgili üçüncü makalesinin et-Tef-
hîm’in giriþ paragraflarýndan yapýlan alýn-
týyla baþlamasý (Çehâr Mašåle, s. 85) ese-
rin popüler oluþunu göstermesi açýsýndan
fikir vericidir.

et-Tefhîm, Arapça yazma nüshasýnýn
(British Museum, MS, Or., nr. 8349) týpký-
basýmý þeklinde R. Ramsay Wright tara-
fýndan The Book of Instruction in the
Elements of the Art of Astrology baþlýk-
lý Ýngilizce tercümesiyle birlikte neþredil-
miþtir (London 1934). Bu neþrin ilk týpký-
basýmýndan (Baðdat 1965) sonra ikincisi
de yapýlmýþtýr (nþr. Fuat Sezgin, Islamic
Mathematics and Astronomy, XXIX, Frank-
furt am Main 1998). Arapça versiyonun Ali
Hasan Mûsâ’nýn gerçekleþtirdiði bir neþri
de mevcuttur (Dýmaþk 2003). Farsça nüs-
hasýný Bîrûnî ve et-Tefhîm’i ele alan uzun
bir inceleme ile birlikte Celâleddin Hümâî
yayýmlamýþtýr (Tahran 1316-1318 hþ.; Hü-
mâî tarafýndan gözden geçirilmiþ ve dü-
zeltilmiþ 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 çe-
virisi de vardýr (B. A. Rosenfeld – A. Ah-
medov v.dðr., Taþkent 1975).
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sakýl sebeple bir mecmû‘ vetidden fâsýla
kübrânýn meydana geldiðini, bunlarýn bir-
leþiminden ikisi beþ harfli, altýsý yedi harf-
li olmak üzere sekiz temel tef‘ilenin teþek-
kül ettiðini, bunlarýn belirli miktarda tek-
rarlarýndan da aruz kalýplarýnýn (bahir / ve-
zin) meydana geldiðini ifade etmiþtir. Bu
sekiz temel tef‘ileden harf düþürme, harf
ekleme ve harekeliyi sâkin kýlma þeklinde
görülen illet ve zihaf kaidelerinin uygulan-
masýyla “feûlün”den altý, “fâilün”den iki,
“müstef‘ilün”den on bir, “mefâîlün”den ye-
di, “fâilâtün”den on bir, “müfâaletün”den
sekiz, “mütefâilün”den on beþ, “mef‘ûlâ-
tü”den on bir fer‘î tef‘ile üretilmiþtir (el-
Æus¹âs, s. 25-46; Zeyn Kâmil el-Huveysikî,
s. 24-71).

lanýp bölünme iþlemine “taktî‘” denilmiþ-
tir (tef‘ilelerin uðradýðý deðiþiklikler için bk.
ZÝHAF).
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Genel anlama baðlý yan özelliklerin 
türetilmesi yoluyla nitelendirme 

anlamýnda bedî‘ sanatý.
˜ ™

Sözlükte “Uzamak, yükselmek, yukarý
çýkmak” mânasýndaki fer‘ (fürû‘) kökünden
türeyen tefrî‘, “dalýn gövdeden çýkýp uza-
masý gibi bir asýl meseleden tâli hükümler
elde etme” anlamýna gelir (Lisânü’l-£Arab,
“fr.” md.; Kåmus Tercümesi, III, 354-356).
Terim olarak “genel bir vasýfla nitelendiri-
len kiþi veya nesnenin ona ait özel bir va-
sýfla nitelendirilip pekiþtirilmesi” demek-
tir. Bedî‘ ilminde mânaya güzellik katan
sanatlardan sayýlan tefrîi edebî bir sanat
þeklinde ilk defa Ýbn Reþîk ele almýþ, bu
sanatý “sýrasý gelmiþken bir konudan baþ-
ka bir konuya geçmek” anlamýndaki istit-
radýn bir türü diye göstermiþ ve “þairin bir
kiþiyi ya da bir þeyi herhangi bir vasýfla
niteledikten sonra ondan doðan veya ona
baðlý olan baþka bir vasýfla da niteleyerek
sözünü pekiþtirmesi” þeklinde tanýmlamýþ-
týr (el-£Umde, I, 632). Hatîb el-Kazvînî, Ýbn
Reþîk’in tanýmýný, “bir kimse veya þeyle il-
gili bir asýl bir de ondan doðan olmak üze-
re iki ilgili öðenin tek hüküm veya vasýfta
birleþtirilmesi” olarak daha açýk biçimde
dile getirmiþtir (el-Î²â¼, IV, 383). Kümeyt
el-Esedî’nin Ehl-i beyt’i övdüðü þu beytin-
de görüldüðü gibi:

(orta direk) denilmesi çadýrýn ortasýna diki-
len ana direk, beytin sonundaki tef‘ileye
darb (benzer, kurulma) adý verilmesi, aruz
direðine benzeyen bir direk olmasý ya da
þiir beytinin (evin) kurulup tamam olma-
sýný ifade etmesiyle ilgilendirilmiþtir.

Halîl b. Ahmed, öncelikle aruz kalýplarý-
nýn teþekkülünde esas olan ve belli sayýda
tekrar edilmesiyle aruz vezinlerini mey-
dana getiren dört asýl tef‘ile tesbit etmiþ,
daha sonra bunlarý sebep, vetid ve fâsýla
bölümlerinin ters çevrilmesiyle meydana
gelen altý fer‘î tef‘ile þeklinde yapay kalýp
olarak toplam on tef‘ile icat etmiþtir. Ýkisi
beþ harfli (humâsî), sekizi yedi harfli (sübâî)
olan bu tef‘ileler þöyledir:

Asýl Bileþimi

1. �@ 
m=@%m(f Mecmû‘ vetid + hafif sebep

2. �@ ��@8��@7f�f Mecmû‘ vetid + hafif sebep + hafif sebep

3. �@ �>f8f �@7f�m Mecmû‘ vetid + fâsýla suðrâ

4. 	if��(f Mefrûk vetid + hafif sebep + hafif sebep

Fer‘ Bileþimi

1. �@ >m8��@( Hafif sebep + mecmû‘ vetid

2. �@ >m%�7@�f9@�m Hafif sebep + hafif sebep + mecmû‘ vetid

3. �@ �m�f8��@(f Hafif sebep + hafif sebep + mecmû‘ vetid

4. �@ >m8��@7f�f�m Fâsýla suðrâ + mecmû‘ vetid

5. �m if=@ %m7@�f Hafif sebep + hafif sebep + mefrûk vetid

6. �@ 
m[�7@�f9@�m Hafif sebep + mefrûk vetid + hafif sebep

Aslî tef‘ileler mecmû‘ veya mefrûk ve-
tidle, fer‘î tef‘ileler hafif sebeple baþlamak-
tadýr. “Mefâîlün” ile “fâilâtün”ün ikiþer
fer‘î tef‘ilesi bulunmaktadýr: “Fâilâtün”-
“fâi lâtün”, “müstef‘ilün”-“müstef‘i lün”ün
farký sebep-vetid dizilimi bakýmýndandýr:
“���8�(” hafif sebep (�() + mecmû‘ vetid
(�8) + hafif sebep (��)den oluþurken
“��i H�(” mefrûk vetid (H�() + hafif sebep
(i) + hafif sebep “��”den meydana gel-
mektedir. Ayný þekilde “�>%7�9�” iki hafif
sebep + bir mecmû‘ vetidden oluþurken
“�
[7�9�” hafif sebep + mefrûk vetid + ha-
fif sebepten meydana gelmektedir. Bu iki-
lemin önemli bir sonucu vardýr. “Sebeplerin
ikinci harflerinde yapýlan deðiþiklikler” an-
lamýndaki zihaf kuralýna göre “���8�(”ün ilk
elifi hafif sebebe ait olduðundan düþerek
(pabn) “���%(”e dönüþebilirken “��iH�(”de
ilk elif mefrûk vetide ait olduðu ve zihaf
da vetidlere dahil bulunmadýðý için düþürü-
lemez. Ayný þekilde “�>%7�9�” kalýbýnýn “fâ”-
sý hafif sebebe ait olduðundan zihaf (tayy)
kuralý gereði düþerek “�>%�9�”e dönüþebi-
lirken “�
[7�9�”de fâ mefrûk vetide ait bu-
lunduðundan düþürülemez.

Zemahþerî þiir binasýnýn esasýný sebep
ve vetidlerin teþkil ettiðini, bir sakýl sebep-
le bir hafif sebepten fâsýla suðrânýn, bir

Aruz vezinleri, bu temel tef‘ilelerden ay-
ný tef‘ile veya iki farklý tef‘ilenin belirlen-
miþ miktarda tekrarýyla oluþturulmuþtur.
Sekiz defa tekrarýyla “feûlün”den müteka-
rib, “fâilün”den mütedârek, altý defa tek-
rarýyla “müstef‘ilün”den recez, “mefâîlün”-
den hezec, “fâilâtün”den remel, “müte-
fâilün”den kâmil, “müfâaletün”den vâfir
bahirleri ortaya çýkmýþtýr. Ýkiþer defa tek-
rarýyla “müstef‘ilün + mef‘ûlâtü”den serî‘
bahri, “müstef‘ilün + mef‘ûlâtü + müs-
tef‘ilün”den münserih, “mef‘ûlâtü + müs-
tef‘ilün + müstef‘ilün”den muktedab; üçer
defa tekrarýyla “fâilâtün + müstef‘ilün + fâ-
ilâtün”den hafif, “müstef‘ilün” + iki “fâilâ-
tün”den müctes, “müstef‘ilün + fâilâtün +
müstef‘ilün”den muzâri; dörder defa tek-
rarýyla “feûlün + mefâîlün”den tavîl, “fâilâ-
tün + fâilün”den medîd, “müstef‘ilün + fâ-
ilün”den basît bahirleri oluþturulmuþtur
(Zemahþerî, s. 47-51). Bu tef‘ile sayýlarý
bahirlerin düzenli (sâlim) þekilleri içindir.
Bahirlerin her mýsrada bir tef‘ilesi eksiltil-
miþ “meczû”, tef‘ile sayýsýnýn yarýsý eksil-
tilmiþ “meþtûr”, tef‘ile sayýsýnýn yarýdan
fazlasý eksiltilmiþ “menhûk” adý verilen dü-
zensiz biçimleri de vardýr. Beytin, telaffuz
edilen lafýzlarýnýn ait olduðu aruz kalýbýný
meydana getiren tef‘ile birimlerine uyar-


