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kurulmasý gibi önerilerini dile getirmiþtir.
Zavâhirî’nin diðer eserleri de þunlardýr:
Þer¼u’l-va¾îfe ve’l-yâš†tiyye ve’l-vird
ve’l-la¹îfe (Kahire 1375), et-Tefâ²ül bi’l-
fa²île, Risâletü’l-aÅlâši’l-kübrâ (Risâ-
letü’l-A¼medî e¾-æavâhirî), ¥avâ½½ü’l-
ma£š†lât fî u½ûli’l-man¹ýš ve sâßiri’l-aš-
liyyât, el-Va½âyâ ve’l-âdâb, Øafvetü’l-
esâlîb, ¥ikemü’l-¼ükemâß, Berâßetü’l-
Ýslâm min evhâmi’l-£avâm, Mešådîrü’l-
aÅlâš, el-Kelimetü’l-ûlâ fî £ilmi âdâ-
bi’l-fehm, el-Meslekü’l-cedîd (aruzla il-
gilidir), et-Ta¼š¢šåtü’l-vâ²ý¼a min sû-
reti’l-Fâti¼a ve Evâßili Sûreti’l-Bašara
ve âyeti’l-kürsî (Kahire 1356/1938), el-
Mišdârü’l-mušarrer min i¼yâßi’l-£ulûm
(eserleri hakkýnda ayrýca bk. Fahreddin ez-
Zavâhirî, s. 149-150).
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Türk mûsikisinde
bir birleþik makam.

˜ ™

Rast perdesinde karar eden birleþik ma-
kamlardan biri olup inici bir seyir karakte-
rine sahiptir. Dizisi, rast perdesindeki ini-
ci çârgâh dizisine seyrin ortasýnda ve so-
nunda nikriz makam dizisinin eklenme-
sinden meydana gelmiþtir. Rast perdesin-
deki inici çârgâh dizisi mâhur makamýný
oluþturduðundan zâvil makamýnýn, mâhur
makamýnýn seyrine ortada ve sonda nik-
riz makamý dizisinin ilâvesiyle teþekkül et-

li fakülteleri kurularak eski tarz eðitime
son verildi. 29 Mayýs 1930 tarihinden iti-
baren Nûrü’l-Ýslâm adýyla bir dergi çýkar-
dý; bu dergi 1933’ten sonra Mecelletü’l-
Ezher adýyla yayýn hayatýna devam etti.
Ayrýca üniversitede bir matbaa kurdu. Ýs-
lâm’ý teblið için Sudan, Habeþistan, Çin
ve Japonya’ya davetçiler gönderdi. Ezher
þeyhliði görevi 1935 yýlýna kadar sürdü.
Kral ve sarayla uyumlu bir siyaset izleme-
si sebebiyle siyasî rakiplerinin ve yöneti-
minden rahatsýzlýk duyanlarýn muhalefeti
üzerine 27 Nisan 1935’te istifa etmek zo-
runda kaldý; yerine tekrar Muhammed el-
Merâgý getirildi. Hükümet deðiþikliðiyle de
irtibatlý olan bu geliþme Zavâhirî’ye göre
Ýngiliz manda yönetiminin isteðiyle mey-
dana geldi (Fahreddin ez-Zavâhirî, s. 61,
333). Zavâhirî’nin Ezher’deki yönetimine
karþý çýkanlardan biri de Reþîd Rýzâ olup
el-Menâr ve’l-Ezher adlý kitabýnda onu
þiddetle eleþtirdi. Zavâhirî ömrünün son
yýllarýný Ýskenderiye’de geçirdi ve 13 Mayýs
1944’te burada vefat etti. Zavâhirî ailesi
mensuplarý modern Mýsýr’da çok sayýda
üst düzey görev üstlenmiþtir. Bunlar ara-
sýnda Zavâhirî’nin oðlu ve Mýsýr’ýn ilk Fili-
pinler elçisi Hüseyin ez-Zavâhirî ile toru-
nu Muhammed Fârûk ez-Zavâhirî de bu-
lunmaktadýr. Talebeleri içinde Muhammed
Abdülcevâd, Abdülvehhâb b. Abdüllatîf ve
Abdülmüteâl es-Saîdî de zikredilmektedir.
Oðlu Fahreddin ez-Zavâhirî babasýnýn hâ-
týralarýný kayda geçirmiþ ve onun vefatýn-
dan sonra neþretmiþtir.

Eserleri. Zavâhirî’nin en önemli eseri el-
£Ýlm ve’l-£ulemâß ve ni¾âmü’t-ta£lîm’-
dir (Tanta 1904). Henüz yirmi altý yaþýnda
iken yazdýðý bu eserde eðitimde reformla
ilgili görüþlerini ortaya koymuþ ve Ezher
þeyhliði döneminde bunlarý uygulamýþtýr.
Dokuz bölümden meydana gelen eserin-
de önce âlimlerin sahip olmalarý gereken
vasýflara ve üstlenmeleri gereken vazife-
lere deðinmiþ, ikinci bölümde medresele-
rin mevcut sorunlarýný inceleyerek yapýl-
masý gereken reformlarý ele almýþ, müf-
redatta bulunmasý gereken ilim dallarýný
incelemiþtir. Ardýndan medreselerde mev-
cut eðitim anlayýþýný ve eðitim metotlarý-
ný tenkit edip yapýlmasý gerekenlerle ilgili
görüþlerini dile getirmiþtir. Eserin sonra-
ki bölümlerinde halk eðitimi, ilköðretim,
vaaz ve irþad, reformu uygulama yollarý
konularýný iþlemiþ, son bölümde de dinî
kurumlarýn tek bir idare altýnda toplan-
masý, her yýl hac mevsiminde uluslar arasý
bir Ýslâm konferansýnýn düzenlenmesi ve
þûra fonksiyonu görecek bir ulemâ birliði

ZÂVÝL

tiði de söylenebilir. Ancak nikriz geçkisinin
seyrin baþýnda olamayacaðýný özellikle be-
lirtmek gerekir.

Makamýn asma kararlarý mâhur ve nik-
riz makamlarýnýn asma kararlarýdýr. Bun-
lar, birinci mertebe güçlü gerdâniye per-
desindeki yarým karardan sonra nevâda
çârgâhlý ve rastlý, bûselikte kürdili, dügâh-
ta bûselikli; nikriz geçkisinde ise hüseynî-
de uþþaklý, nevâda rastlý nîm-hicaz ve dik
kürdîde çeþnisiz, dügâhta hicazlý asma ka-
rarlardýr. Zâvil makamýnýn donanýmýna mâ-
hur gibi sadece fa için küçük mücennep di-
yezi konulur ve gerekli deðiþiklikler eser
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Zâvil makamý seyir esnasýnda yapýlma-
sý gereken en doðru hareket, mâhur ma-
kamý ile baþlayýp ortalara doðru nikriz di-
zisine geçilmesi sonunda yine mâhur di-
zisiyle karar verilmesidir. Bununla bera-
ber nikriz dizisi veya beþlisiyle karar veri-
len eserler çoðunluktadýr. Kýsaca zâvil ma-
kamýnýn karar sýrasýnda nikriz geçkisi ya-
pan mâhur makamýndan ibaret olduðu
söylenebilir. Zâvil makamýnýn aslýný teþkil
eden mâhur makamý basit-þed mâhur
makamý olabileceði gibi birleþik mâhur
makamý da olabilir. Bu takdirde birleþik
mâhuru meydana getiren diziler de seyre
katýlacaktýr ki bu durum formun büyük-
lüðünü ortaya koymaktadýr. Makamýn bi-
rinci mertebe güçlüsü gerdâniye perdesi
olup bu perde üzerinde çârgâh çeþnisiyle
makamýn yarým kararý yapýlýr. Çünkü mâ-
hur makamýnýn güçlüsü de bu perde ve
bu çeþnidir. Ýkinci mertebe güçlüsü nevâ
perdesidir ve bu perdede de çârgâh veya
rast çeþnisiyle asma kararlar yapýlýr.
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devr-i kebîr usulünde peþrevi ve saz se-
mâisi; III. Selim’in aðýr çenber usulünde,
“Bezm-i âlemde meserret bana cânân ile-
dir” mýsraýyla baþlayan bestesiyle, “Olmuþ
niþân-ý tîr-i mahabbet civân iken” mýsraýy-
la baþlayan yürük semâisi; Suyolcuzâde
Sâlih Efendi’nin aðýr aksak semâi usulün-
de, “Ey þâh-ý melek sen gibi irfan bulunur
mu?”, Hacý Faik Bey’in aksak usulünde,
“Ayrýlýk düþtü dil-i nâlânýma”, Medenî Aziz
Efendi’nin düyek usulünde, “Görmüþ deðil
mislin felek”, Muallim Ýsmâil Hakký Bey’in
müsemmen usulünde, “Dûþ-i derd-i aþk
olan bî-çâre dil feryâd eder” mýsraýyla baþ-
layan þarkýlarý; Hacý Nâfiz Bey’in sofyan
usulünde, “Yâr yüreðim yar gör ki neler
var”; Muallim Ýsmâil Hakký Bey’in düyek
usulünde, “Gavs-i aktâb-ý velâyet Hazreti
Abdülkadir” mýsraýyla baþlayan ilâhileri bu
makamýn örnekleri arasýndadýr. Cinuçen
Tanrýkorur zâvil-aþiran adýyla bir makam
terkip etmiþtir.
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Arap alfabesinin
on birinci harfi.
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Osmanlý alfabesinin on üçüncü, Türk al-
fabesinin yirmi dokuzuncu harfi olup eb-
ced düzeninde yedinci sýrada yer aldýðýn-
dan sayý deðeri yedidir. Arapça’da yazým
(grafi) bakýmýndan benzediði râ harfinden
ayýrmak amacýyla “zây-ý mu‘ceme / rây-ý
mu‘ceme” diye tanýmlanýr. Kåmus Tercü-
mesi’ne göre (IV, 997) Arap alfabesinde
bu harfin “zâ’, zây, zeyy, zey, ze’y” þeklin-
de beþ söyleniþi vardýr; çoðulu “ezvâ’, ez-
vâ, ezvî, ezyâ’”dýr. Fenike dilinde ve Ârâ-
mîce’de adý “zai” olup “silâh” anlamýndadýr.
Ýbrânîce’de “zain” (zayin) þeklinde söylenir.
Yunanca’da ise “dzéta” (zeta) diye anýlýr ve
“zeytin aðacý” anlamýna geldiði belirtilir.
Halîl b. Ahmed’e göre Arap dilinde zâ’ ke-
limesi “obur” demektir (el-¥urûf, s. 29).
Yunanca, Latince gibi alfabelerde yer alan
ze biçiminin (z) Fenike alfabesi biçiminden
(I) geliþtiði görülmektedir.

Baþta Arapça bütün Sâmî dillerde yu-
muþak-ýslýklý-açýk bir ses olarak görülen
zây fonemi Halîl b. Ahmed’e ve Sîbevey-
hi’ye göre dil ucu ile ön diþlerin az üstün-
den çýkar, açýk (cehr) ve yumuþak (rihv) bir
ses kalitesine sahiptir (el-Kitâb, IV, 433-
434, 435). Halîl b. Ahmed ve Sîbeveyhi’nin
“ön diþler” ifadesi mutlak olduðundan son-
raki dil, kýraat ve tecvid âlimleri bunu daha
çok “üst ön diþler” diye algýlamakla birlikte
alt ön diþlerin veya her ikisinin de müm-
kün ve câiz olduðunu söyleyenler vardýr
(krþ. Mekkî b. Ebû Tâlib, s. 209-210; Dânî,
s. 105; Abdülvehhâb b. Muhammed el-
Kurtubî, s. 79). Halîl b. Ahmed z, s, þ harf-
lerini, mahreçlerinin baþlangýç noktasýný
dil ucu teþkil ettiðinden “dil ucu harfleri”
(el-hurûfü’l-eseliyye) olarak tanýmlamýþ, çað-
daþ dilcilerden Ýbrâhim Enîs de bu görü-
þü benimsemiþtir (el-E½vâtü’l-lu³aviyye, s.
66). Ayrýca çaðdaþ fonetikçiler “zây”ý diþ-
diþ eti harflerinden (esnânî-lisevî) saymýþ-
týr (Ganim Kaddûrî el-Hamed, el-MedÅal,
s. 87). Dil ucu ön diþ köklerine, hatta diþ
etlerine dayanýrken aradaki boþluðun ve
menfezin son derece dar olmasýndan kay-
naklanan hava sýkýþmasý sebebiyle sürtün-
me ve deprenmeye, ayrýca diþ aralarýndan
havanýn kuvvetle çýkmasýna baðlý ýslýklý bir
ses oluþur. Bu deprenme ve titreme “râ”-
daki tekrara benzerse de titreme “râ”da
dil yüzeyi uzunluðunca, “zây”da ise geniþ-
liðince meydana gelir. Bu üç fonemde ýs-

içinde gösterilir. Makamý meydana geti-
ren dizi seslerinin adlarý pestten tize doð-
ru þöyledir: Mâhur dizisi: Rast, dügâh,
bûselik, çârgâh, nevâ, hüseynî, mâhur ve
gerdâniye. Geniþlemiþ bölgenin sesleri
ise gerdâniye, muhayyer, tiz bûselik, tiz
çârgâh ve tiz nevâdýr. Nikriz dizisi: Rast,
dügâh, dik kürdî, nîm-hicaz, nevâ, hü-
seynî, eviç ve gerdâniye.

Makamýn yedeni kullanýlan þekle göre
deðiþir. Eser mâhur dizisiyle karar ediyor-
sa portenin birinci aralýðýndaki küçük mü-
cennep diyezli fa (geveþt), nikriz dizisi ve-
ya beþlisiyle karar ediyorsa bakiye diyezli
fa (ýrak) perdesidir. Bu makamdaki eser-
lerin çoðu nikrizle karar ettiðine göre ye-
denin ýrak perdesi olduðu da söylenebilir.
Zâvil makamýnýn geniþlemesi, mâhur ma-
kamýnda olduðu gibi rasttaki çârgâh beþli-
sinin simetrik olarak tiz durak gerdâniye
üzerine göçürülmesiyle yapýlýr. Makamýn
inici bir seyir takip etmesi ve seyre tiz du-
rak gerdâniye perdesi civarýndan baþlama-
sý göz önüne alýndýðýnda esasen seyrin gi-
riþinde bu bölgeye ihtiyaç vardýr. Zâvil ma-
kamýnýn seyrine -yukarýda deðinildiði gibi-
mâhur makamý ile ve tiz durak gerdâni-
ye perdesi civarýndan baþlanýr. Bu þekilde
baþlanmamýþsa hemen gerdâniye civarý-
na yönelinir. Bu tiz bölgede karýþýk gezi-
nildikten sonra güçlü gerdâniyede çârgâh-
lý yarým karar yapýlarak orta bölgenin ses-
lerine geçilir; mâhur ve nikriz dizileriyle ge-
rekli asma kararlar da yapýlýr. Bu bölgede
karýþýk seyredildikten sonra ya mâhur di-
zisi veya nikriz dizisiyle yahut nikriz beþ-
lisiyle rast perdesinde yedenli tam karar
yapýlýr.

Zeki Mehmed Aða’nýn aðýr hafif usulün-
de peþrevi ile Muallim Ýsmâil Hakký Bey’in
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