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ZÂVÝL

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.

˜ ™

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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sini de câiz görenler olmuþtur: (&
א% .(א%א)،
Özellikle Ebû Amr ve râvisi Hiþâm b. Am-
mâr’ýn kýraatinde “) ،� ،* ،�” harflerinin
“zây”a idgamý câizdir: “Ýle’l-cenneti züme-
râ, küllemâ pabet zidnâhum, türîdü zîne-
te’l-hayâti, ve âteynâ Dâvûde Zebûrâ, kad
zeyyennâ, iz zâgat, nüfûsü züvvicet” vb.
Kur’an örneklerinde olduðu gibi. Halîl b.
Ahmed sâd ve “zây”ýn birbirine idgamýný
câiz görmüþtür. “Ýfhaþ Zerede, ecviz Sâbi-
ren” gibi (el-¥urûf ve’l-edevât, s. 192, 194).
Yine Halîl b. Ahmed, ýslýklýlýk özelliði kay-
bolacaðýndan z, s, þ ýslýklýlarýnýn, t, s, z fo-
nemlerine idgamýný doðru görmediði gibi
“dâd”daki istitâle (uzatarak telaffuz etme)
sýfatý engel olduðundan z, s, þ ýslýklýlarý-
nýn ona, onlarýn “dâd”a idgamýný da doð-
ru bulmamýþtýr (a.g.e., s. 196, 197).

Arap dilinde zây fonemi b, t, s, c, d, z,
s, þ, þ, c, t, ç, ., k, k, l, m, n, v ünsüzleriy-
le deðiþime girerek lafýz ve anlam baký-
mýndan eþdeðer kelimelerin oluþmasýna
imkân vermiþtir: z / s: mezc / mesc (karýþ-
týrmak), z / c: zerm / cerm (kesmek), z / d:
lekz / lekd (vurmak), z / z: bezz / bezz (boz-
mak), z / s: nezg / nesg (dürtmek), z / þ:
zikke / þikke (silâh), z / þ: rekz / rekþ (oy-
namak), z / c: vapz / vapc (dürtmek), z / t:
fezr / fetr (yarmak), z / ç: zâhir / çâhir
(açýk) gibi. Ýþitme duyusunun iki harfin-
den (z, k) biri olan “zây”ýn sesindeki titre-
me, deprenme, keskinlik gibi özellikler da-
hil olduðu fiil masdarlarýnda hiddet, þid-
det, faaliyet, titreme, daðýlma gibi ortak
anlam yansýmalarý oluþturur (Hasan Ab-
bas, s. 138-143). Arkaik Latince’de iki ün-
lü arasýndaki “s”yi göstermede kullanýlan
z, daha sonra bu iþlevi r gördüðü için mi-
lâttan önce IV. yüzyýlda alfabeden çýkarýl-
mýþ ve milâttan önce I. yüzyýl ortalarýnda
Yunanca’dan aktarýlan kelimelerdeki “z”yi
belirtmek üzere yeniden alýnmýþtýr. Türk-
çe’de ze fonemi yansýmalarla (onomato-
pe) alýntý kelimeler dýþýnda kelime baþla-
rýnda yer almaz. Arapça’dan alýnan kelime-
lerdeki dört ze sesi (c, z, ç, z) tek ze sesiy-
le gösterilir. Baþtaki “s”lerin “z”ye dönüþ-
mesi Anadolu aðýzlarýnda (sabah / zabah,
sebze / zebze gibi) ve kýsmen yazý dilinde
(sanâ’at / zanâ’at, samg / zamk gibi) gö-
rülür. Baþtaki “z”nin “s”ye dönüþtüðü ör-
neklere de rastlanýr: za‘feran / safran, zu-
kak / sokak gibi.
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Sahih ve hasen hadisin
þartlarýndan birini

ya da birkaçýný taþýmayan
rivayetler için kullanýlan

hadis terimi.
˜ ™

Sahih veya hasen hadisler için gerekli
özelliklerden en az birini taþýmayan, do-
layýsýyla hasen mertebesine ulaþamayan
rivayetlere zayýf (zaîf) denir. Râviler hak-
kýnda ise bu kelime cerh ifade eden bir sý-
fat olarak kullanýlýr. Erken dönem muhad-
dislerinin örfünde hadislerin sahih ve zayýf
diye ikiye ayrýldýðýna ve hasen kategorisi-
nin bilinmediðine dair yaygýn bir kanaat
varsa da terimi meþhur eden Tirmizî’den
önce Mâlik b. Enes, Þâfiî, Ahmed b. Han-
bel ve Buhârî gibi hadisçilerin zayýf teri-
mini kullanmalarý (Tirmizî, “Tahâret”, 95;
Keþmîrî, I, 57) bu kanaatin gerçeði tam
yansýtmadýðýný göstermektedir. Eski mu-
haddisler döneminde kavramsal olarak ta-
nýnan, hatta terimleþtirilen hasen Tirmizî
tarafýndan çok sýk kullanýlmýþtýr. Yine er-
ken dönem muhaddislerinden bazýlarýnýn
hasen karþýlýðýnda yer verdikleri hafif de-
receli zayýf hadis kategorisi de Tirmizî’nin
terminolojisinde hasen diye kaydedilmiþtir
(Takýyyüddin Ýbn Teymiyye, XVIII, 23, 25).

lýklýlýk niteliði güçlü olduðundan kadîm dil,
kýraat ve tecvid âlimleri sadece bunlarý ýs-
lýk harfleri (hurûfü’s-safîr) diye nitelemiþ ve
ýslýk gücü bakýmýndan s, þ, z þeklinde sý-
ralamýþtýr (Ýbrâhim Enîs, s. 67). Yine çað-
daþ dilci ve fonetikçiler bu üç ýslýklýya s, z,
þ, ç, f fonemlerini de eklemiþtir. Ýbn Sînâ’-
ya göre z, s ve þ mahrecine yakýn yerden
çýkar, ancak “z”nin telaffuzunda dil ucu
daha basýk, dil ucu gerisi daha kalkýk, üst
damak yüzeyine daha yakýn konumda bu-
lunur (MeÅâricü’l-¼urûf, s. 17). Ýbn Sînâ,
Farsça’da “zây”ýn “sîn”e, Hârizm dilinde
“sîn”in “zây”a, ayrýca “zây”ýn “dâd”a ben-
zer biçimde söylendiðini belirtir (a.g.e., s.
22, 44).

Kur’an kýraatinde Hamza ile Kisâî “dâl”-
dan önce gelen sâkin “sâd”ý “zây”a yakýn
biçimde telaffuz eder: “Aþdaku, taþdiye,
f’aþda‘, taþdîka, yuþdire” örneklerinde gö-
rüldüðü gibi. Diðer kurra, “sâd”ýn zây se-
sine kaymamasý için “sâd”ý kalýnlýk niteli-
ðini öne çýkararak daha belirgin biçimde
çýkarýr. Onlara göre bu durumdaki “sâd”ýn
“zây”a benzer telaffuzu hoþ deðildir. Bazý
Arap lehçelerinde ise bu konumdaki sâd
hâlis zây olarak telaffuz edilir. “Sâd”ýn ha-
rekeli olmasý durumunda ise böyle bir de-
ðiþim ve dönüþüm söz konusu deðildir.
Ancak Ýbn Cinnî, bu durumdaki harekeli
“sâd”ýn zây sesi “koklatýlarak” (iþmâm) çý-
karýlmasýný câiz görmüþtür (Sýrru ½ýnâ£a-
ti’l-i£râb, I, 57). Mahreç veya sýfat aynîliði
yahut yakýnlýðý bulunan harfler birbirine
yakýn olduðunda birbirini fonetik yönden
etkileyebilir. Dolayýsýyla sâkin “sîn”i “cîm”in
izlemesi halinde “cîm”in zây telaffuzuna
kaymamasý için özellikle sîn öz sesiyle be-
lirgin biçimde çýkarýlýr: “Yescüdü, yescü-
dûn, fe’scüdû, mescûr, mescûnîn, yüsce-
ru” vb. Kur’an örneklerinde olduðu gibi.
Sâkin “cîm”i “sîn”in izlemesi durumunda
da “sîn”in “zây”a kaymasýný önlemek ama-
cýyla cîm ve sîn belirgin þekilde kýraat edi-
lir, “rics, ecsâm” gibi. Ayrýca sâkin “cîm”-
den sonra veya önce zây gelirse “zây”ýn
sîn telaffuzuna kaymamasý için belirgin
biçimde çýkarýlmasý gerekir, “ricz, rucz,
yüzcî” gibi. Yine sâkin “zây”ý dâl veya tâ
izlerse “zây”ýn “sîn”e kaymasýný önlemek
amacýyla belirgin þekilde kýraati gerekli gö-
rülmüþtür: “Keneztüm, tezderî, li yezdâ-
dû” vb. Kur’an örneklerinde olduðu gibi.

Ýdgam veya ibdâl türü ses dönüþüm-
lerinin baþýnda zây ile baþlayan fiilin iftiâl
kalýbýna aktarýlmasý durumunda “tâ”nýn
“dâl”a dönüþmesi gerekir * א%��) * ”%א)
“&
א%* א%�.&* *&
% א%*א)، gibi. Bu durum-
da “tâ”nýn “zây”a dönüþerek þeddelenme-

ZAYIF


