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ez-ZÎCÜ’l-MÜMTEHAN

denklemlerini E. S. Kennedy (“The Solar
Equation in the Zýj of Yahya b. Abý Mansur”,
Prismata: Festchrift für Willy Hartner, Wies-
baden 1977, s. 183-186) neþretmiþtir. ez-
Zîcü’l-mümte¼an’ýn tamamý 1986’da E.
S. Kennedy’nin önsözü ile týpký basým þek-
linde Fuat Sezgin tarafýndan yayýmlanmýþ-
týr (bk. bibl.).
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Aruz vezinlerinin

aslî tef‘ilelerinde meydana gelip
fer‘î tef‘ileleri ve fer‘î vezinleri

oluþturan deðiþiklikler.˜ ™

Sözlükte “yürümek, (çocuk) emekleye-
rek yürümek, (yorgun deve) tabanýný sü-
rüyerek yürümek” anlamýndaki zihâfa, iki
harf arasýndan düþen veya sâkin kýlýnan

harf sebebiyle bu iki harfin birbirine sürü-
nerek kavuþmasý ilgisiyle bu ismin verildi-
ði kaydedilir (Kåmûs Tercümesi, III, 600-
601). Sözlükte illet “hastalýk, hasar” de-
mektir. Tef‘ilelerde zorunlu olan bu tür de-
ðiþiklikler, girdiði bünyenin yakasýný býrak-
mayan veya o bünyede hasara yol açan
hastalýða benzetildiði için bu adla anýlmýþ-
týr. Aruz vezinleri, “tef‘ile” adý verilen ve
“f-‘a-l” (� � �) kökünden türetilen on ya-
pay kalýptan bir veya ikisinin mýsra ve be-
yitlerde belirli miktarda tekrar edilmesiy-
le meydana gelir. Bu aslî tef‘ilelerden ikisi
beþ, sekizi yedi harflidir. Beþliler fâilün ve
feûlün; yedililer mefâîlün, müfâaletün, mü-
tefâilün, mef‘ûlâtü, müstef‘ilün, müstef‘i
lün, fâilâtün ve fâi lâtün þeklindedir. Bey-
tin ilk mýsraýnýn sonundaki tef‘ileye “aruz”,
ikinci mýsraýn sonundakine “darb”, diðer
tef‘ilelere de “haþiv” adý verilir. Her tef‘ile
“sebeb” (çadýr ipi) ve “vetid” (çadýr kazýðý)
diye adlandýrýlan alt birimlerden oluþur.
Sebeb iki harfli, vetid ise üç harfli birim-
lerdir. Ýki harfin ikisi de harekeliyse söyle-
niþ zorluðu yüzünden “sakýl sebeb”, ikinci
harf sâkin ise “hafîf sebeb”, üç harften or-
tadaki sâkinse “mefrûk vetid”, sonuncu
sâkinse “mecmû‘ vetid” diye anýlýr. Örnek
olarak “������” tef‘ilesi iki hafîf sebeble
(�� +  �) bir mecmû‘ vetidden (�!) mey-
dana gelmiþtir. Son dört tef‘ilenin farklý ya-
zýlýþý, sebeblerin sýralanýþýyla vetidlerin tü-
rünü ve sýralanýþýný etkilediðinden zihaf ve
illet uygulamalarý da buna göre deðiþir.

Genelde aslî tef‘ilenin âhengini bozma-
yan deðiþiklikler zihaf ve illet adýyla iki te-
mel kategoriye ayrýlýr. Çoðunlukla haþiv
tef‘ilelerinde olmakla birlikte beytin bütün
tef‘ilelerine girebilen, her beyitte icrasý ge-
nellikle ihtiyarî kabul edilen deðiþikliklere
zihaf denir. Kasidenin sadece aruz ve darb
tef‘ilelerinde teþekkül eden ve bütün be-
yitlerde icrasý zorunlu sayýlan deðiþiklikle-

olmak üzere basit bir formül verilmiþtir.
Burada λ, gezegenin çýkýþ düðümünden
olan boylamýdýr; gezegenin β enlemi ise
boylamýn bu fonksiyonuna baðlýdýr. Zîcde
829-830 yýllarý için yirmi dört yýldýzýn ek-
liptik (λ, β) ve ekvator (α, δ) koordinatlarý
yer almaktadýr. Ayrýca söz konusu zîcde,
Yezdicerd 380 (1012) yýlýna ait on sekiz yýl-
dýzýn konumu ilk verilen yýldýzlarýn enlem
deðerlerine presesyon düzeltimi eklenerek
verilmiþtir. Her bir yýldýzýn ekvator koordi-
natlarý, gündüz yayý, gündüz yayýnýn sinü-
sü, meridyen yüksekliði ve meridyen yük-
sekliðinin sinüsü tabloya eklenmiþtir. Di-
ðer bir tabloda ise gezegenlerin üçlü ko-
numu, haddý (ekliptik üzerinde astrolojik
bir nokta), yükselimi gibi astrolojik bölge-
lerdeki konumlarý verilmiþtir.

ez-Zîcü’l-mümte¼an yazýldýðý dönem-
den itibaren büyük ilgi görmüþ, Sâbit b.
Kurre esere bir giriþ yazmýþ, Ebü’l-Hasan
Ýbn Yûnus ez-Zîcü’l-¥âkimî’sinin temel
kaynaklarýndan olan bu zîci Mýsýr için ye-
niden düzenlemiþtir. Toledo Tablolarý’-
nýn (Tuleytula Zîci / el-Ezyâcü’¹-ªuley¹iliy-
ye) yazarý Ýbnü’z-Zerkale ise ekliptiðin eði-
mini ve bazý kesin deðerleri ayný kitap-
tan çýkarmýþtýr. Escurial nüshasý incelen-
diðinde burada yer alan tablolarýn hangi-
sinin gerçekte ez-Zîcü’l-mümte¼an’a ait
olduðunun belirlenmesi zordur. Bu tablo-
lardan beþi Yahyâ b. Ebû Mansûr’a, diðer-
leri daha sonra yaþayan Ýbnü’l-A‘lem ve
Kûþyâr b. Lebbân’a atfedilmektedir.

Eserin bazý kýsýmlarý yayýmlanmýþtýr. Ju-
an Vernet ez-Zîcü’l-mümte¼an’ýn bir bö-
lümünü 1956’da (“Las Tabulae Probatae”,
Homenaje a Millás-Vallicrosa, II [Barcelona
1956], s. 501-522; yeniden basýmý: Estu-
dios Sobre Historia de la Ciencia Medieval,
Barcelona-Bellaterra 1979, s. 191-212), E.
S. Kennedy zîcin önemli baþlýklarýný ayný
yýlda (“A Survey of Islamic Astronomical
Tables”, Transactions of the American Phi-
losophical Society, XLVI/2 [Philadelphia
1956], s. 145-147) yayýmlamýþtýr. Ayrýca zî-
cin yahudi takvimi kýsmýný Ýspanyolca ola-
rak Juan Vernet (“Un Antiguo Tratado Sob-
re el Calendario Judio en las ‘Tabulae Pro-
batae’”, Sefarad, 14 [Madrid 1954], s. 59-
78), güneþ tutulmasýna ait bölümünü E. S.
Kennedy ve Nâzým Fâris (“The Solar Ec-
lipse Technique of Yahya b. Abý Mansur”,
Journal for the History of Astronomy, I/1
[Cambridge 1970], s. 20-38; yeniden basý-
mý: Studies in the Islamic Exact Sciences,
Beyrut 1983, s. 185-203), ay tablolarýný Ha-
la Salam ve E. S. Kennedy (“Solar and Lu-
nar Tables in Early Islamic Astronomy”,
JAOS, LXXXVII [1967], s. 492-497), güneþ
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tef‘ileye “muzmar” (zamir iþlevli) denilir; bu-
rada “"” harfinin harekeli veya sâkin ký-
lýnmasý ihtiyarî olduðu gibi zâhir isim ye-
rine zamir kullanmak da ihtiyarîdir. Eti-
molojik ilgi bu benzeþmeye dayandýrýlmýþ-
týr (Lisânü’l-£Arab, “çmr” md.). 3. Vaks.
Yalnýz kâmil bahrinde “�!����” tef‘ilesinin
harekeli olan ikinci harfinin düþürülmesi-
dir. Böylece “�!���” elde edilmiþ olur. Vaks
uygulanmýþ tef‘ileye “mevkus” (boynu ký-
rýk) adý verilir, çünkü tef‘ile, anýlan harfin
düþürülmesiyle boynu kýrýlan kimseye ben-
zetilmiþtir. 4. Tay (Tayy). Tef‘ilenin sâkin
olan dördüncü harfinin düþürülmesidir. Tay
basit, serî‘, münserih, recez ve muktedab
bahirlerinde “������” “fâ”sýnýn düþürülme-
siyle “�����” elde edilir, bu da uygulama-
da “�����”e aktarýlýr. Münserih, serî‘ ve muk-
tedabda “"#����”dan “vâv”ýn düþürülme-
siyle “"$���” saðlanýr. Bu da pratikte ve-
zindeþi olan “"$!�%”e aktarýlýr. Tay uygu-
lanmýþ tef‘ileye “matviyy” (dürülmüþ) de-
nir. 5. Kabz. Tef‘ilenin sâkin olan beþinci
harfinin düþürülmesidir. Bu nevi zihaf he-
zec ve muzâride “�&!���”den “yâ”nýn dü-
þürülmesiyle “�!���”e, tavîl ve müteka-
ribde “	��%”den “nûn”un düþürülmesiyle
“���%”e dönüþtürülmesi þeklinde görülür.
Kabz uygulanmýþ tef‘ile “makbûz” (büzül-
müþ) diye anýlýr, tef‘ile beþinci harfinin dü-
þürülmesiyle büzülmüþ hale düþürülmüþ-
tür. 6. Asb. Tef‘ilenin harekeli olan beþinci
harfinin sâkin kýlýnmasýdýr. Bu da yalnýz vâ-
fir bahrinde “��!���” “lâm”ýnýn sâkin kýlýn-
masýyla “��!���”e, bunun da uygulamada
vezindeþi olan “�&!���”e aktarýlmasý þeklin-
de görülür. Asb uygulanmýþ tef‘ileye “ma‘-
sûb” (baðlanmýþ) adý verilir. 7. Akl. Tef‘ile-
nin harekeli olan beþinci harfinin düþürül-
mesiyle oluþur. Sadece vâfirdeki “��!���”
“lâm”ýnýn düþürülmesiyle “�!���”e, bunun
da uygulamada “�!���”e aktarýlmasý þek-
linde görülür. Akl uygulanmýþ tef‘ile “ma‘-
kul” (engellenmiþ) diye anýlýr. 8. Kef (Keff).
Sâkin olan yedinci harfin düþürülmesi de-
mektir. Þu dört tef‘ilede sondaki “nûn”un
düþürülmesiyle uygulanýr: Medîd, remel,
hafîf ve mücteste “�$!�%”; hezec, muzâ-
ri ve tavîlde “�&!���”; muzâride “�#��%”;
hafîf ve mücteste “	'����” ve “������”.
Kef uygulanan tef‘ileye “mekfûf” (bordür-
lü / þeritli) denir.

B) Müzdevic Zihaf. 1. ƒabl. Habn ve tay-
yýn birlikte uygulanmasýyla tef‘ilede sâ-
kin olan ikinci harf ile (habn) yine sâkin
olan dördüncü harfin (tay) düþürülme-
sidir. Bu da “������”den sîn ve “fâ”nýn
düþürülmesiyle “����”e, uygulamada ise
“���%”e aktarýlmasý, ayrýca “"#����”tan fâ
ve “vâv”ýn düþürülmesiyle “"$��”, uygula-

mada “"$�%” elde edilmesiyle oluþur. Bu
örnekler recez, serî‘, basît ve münserih ba-
hirlerinde görülür. Böyle tef‘ileye “mahbûl”
(aklý bozulmuþ) denir. 2. ƒazl. Sadece kâ-
mil bahrinde “�!����”de ýzmâr ve tayyýn
birlikte uygulanmasýdýr. Hazle “cezl” de de-
nir. Buna göre tef‘ilede ikinci harf olan tâ
sâkin kýlýnýp dördüncü harf olan “elif”in
düþürülmesi suretiyle “�����” elde edilir,
uygulamada ise “�����”e dönüþür. Hazl uy-
gulanmýþ tef‘ileye “mahzûl” (kesilmiþ, ke-
sikli) denilir. 3. Þekl. Tef‘ilede habn ve kef-
fin birlikte uygulanmasýdýr. Buna göre tef‘i-
ledeki ikinci ile yedinci sâkin harfler düþü-
rülür. Bu durumda “�$!�%” ^ “"$�%”ye,
“������” ^ “(����”ye (uygulamada (!���)
ve “	'����” “�'���”ye (uygulamada �����)
dönüþür. Þekl uygulanmýþ tef‘ile “meþkûl”
(iki ayaðý köstekli at) diye anýlýr. 4. Naks.
Sadece vâfir bahrinde “��!���” tef‘ilesin-
de asb ve keffin birlikte uygulanmasýdýr.
Buna göre beþinci harf (lâm) sâkin kýlýnýr
(asb), son harf (nûn) düþürülür (keff). Ne-
ticede tef‘ile “)�!���”e, bu da uygulamada
“(&!���”e dönüþür. Naks uygulanmýþ tef‘i-
leye menkus (eksiltilmiþ) adý verilir.

Ýllet ve Çeþitleri. Kasidenin sadece mýs-
ra sonu tef‘ilelerine (aruz-darb) hem se-
bebe hem de vetidlere dahil olabilen, ge-
nellikle kasidenin tamamýnda uygulanma-
sý zorunlu olan, harf eklemek ve harf dü-
þürmek þeklindeki deðiþikliklere “illet” de-
nir. Ýllet türü deðiþime uðramýþ tef‘ileye
“ma‘lûl” (hastalanmýþ, hasarlý) adý verilir.
Ýllet harf düþürmek (naks) ve harf ekle-
mek (ziyâde) þeklinde iki kategoriye ayrý-
lýr. A) Naks Ýlletleri. 1. Hazf. Tef‘ilenin so-
nundaki hafif sebebin düþürülmesidir. Bu
iþlemde mütekarib bahrindeki “	��%” as-
lî tef‘ilesi “��%”ya, uygulamada vezindeþi
olan “(�%”e, tavîl ve hezecde “�&!���” aslî
tef‘ilesi “�!���”ye, uygulamada “	��%”e,
medîd, remel ve hafîf bahirlerinde “�$!�%”
tef‘ilesi “$!�%”ya, bu da uygulamada
“�!�%”e dönüþür. Hazf uygulanan tef’ile-
ye “mahzûf” (düþürülmüþ) denilir. 2. Hazz /
hazez. Tef‘ilenin sonundaki mecmû‘ vetidi
düþürmektir. Buna göre kâmil bahrinde-
ki “�!����” aslî tef‘ilesi “ ����”ya, bu da uy-
gulamada “��%” þekline dönüþür. Hazez
uygulanmýþ tef‘ileye “ehazz / hazzâ’” (ke-
silmiþ, kökten koparýlmýþ) adý verilir. 3.
Katf. Hazf ve asbýn birleþtiði bir deðiþiklik
olup tef‘ile sonundaki hafîf sebebi düþür-
mek ve harekeli beþinci harfi sâkin kýlmak
suretiyle gerçekleþir. Buna göre vâfirde-
ki “müfâaletün” aslî tef‘ilesi * ��!���”
“	��% = (+ !��� * �� ���� þekline dönüþür. Katf
uygulanmýþ tef‘ileye “maktûf” (-meyve-
devþirilmiþ, koparýlmýþ) denir. 4. Kat‘. Tef‘ile

re de illet adý verilir. Zihaf, sebeblerin ikin-
ci harflerinde meydana gelen deðiþiklikler
olduðundan tef‘ilelerin iki, dört, beþ ve ye-
dinci harflerinde bulunur, diðer harflerin-
de görülmez. Bir tef‘ile bünyesinde vetid
baþta ise zihaf beþ ve yedinci harflerde, or-
tada ise iki ve yedinci harflerde, sonda ise
iki ve dördüncü harflerde gerçekleþir. Me-
selâ “	��%” ve “�&!���” vezinlerinde vetid
baþta, zihaf nûn ve yâ harflerinde, “�$!�%”-
de vetid ortada, zihaf elif ve nûn harflerin-
de, “������”de vetid sonda, zihaf sîn ve
fâ harflerindedir. Zihaf, teþekkül ettiði se-
bebin ikinci harfi harekeliyse onu sâkin kýl-
mak veya düþürmek, sâkinse düþürmek
suretiyle gerçekleþir. Zihaf türü deðiþiklik-
lerin temel amacý harf eksiltmek ve sâkin
kýlmakla aslî tef‘ileye göre daha hafîf bir
fer‘î tef‘ile elde etmektir. Bundan dolayý
“feûlün”de nûn, “mef‘ûlâtü”de vâv, “müs-
tef‘ilün”de sîn, “mefâîlün”de yâ, “fâilün”de
elif, “müfâaletün”de lâm, “fâilâtün”de nûn,
“müfâaletün”de tâ ve “nûn”un düþürülme-
si þeklindeki zihaf uygulamalarýyla aslî tef‘i-
leye göre daha hafîf fer‘î tef‘ileler ortaya
çýkmýþtýr (Ýbn Reþîk el-Kayrevânî, I, 275).
Zihaflý tef‘ileye “müzâhaf / müzevhaf” tef‘i-
le adý verilir.

Zihaf Çeþitleri. Zihaf deðiþiklikleri müf-
red (basit, yalýn) ve müzdevic (birleþik) olmak
üzere iki kategoride incelenir. A) Müfred
Zihaf. Müfred zihaf bir tef‘ilenin tek sebe-
binde meydana gelirken müzdevic zihaf
iki sebebde gerçekleþir. Müfred zihaf tef‘i-
lenin ikinci harfinde oluþan habn, ýzmâr,
vaks, dördüncü harfinde oluþan tay (tayy),
beþinci harfinde oluþan kabz, asb, akl ve
yedinci harfinde oluþan kef (keff) terimle-
riyle ifade edilen sekiz deðiþikliði kapsar.
1. Habn. Tef‘ilenin sâkin olan ikinci harfi-
nin düþürülmesidir, bu tef‘ile “mahbûn”
(kýsaltýlmýþ giysi) diye anýlýr. Habn remel,
medîd, basît ve mütedârek bahirlerin-
de “�!�%” “elif”inin düþürülmesiyle “��%”,
basît, recez, serî‘ ve münserihte “������”
“sîn”inin düþürülmesiyle “�����” þeklin-
de gerçekleþir, bu da pratikte vezindeþi
olan “�!���”e aktarýlýr. Hafîf ve mücteste
“	'����” “sîn”inin düþürülmesiyle “	'���”e
dönüþür, bu da “�!���”e aktarýlýr. Medîd,
remel, hafîf, mücteste “�$!�%” “elif”inin
düþürülmesiyle “�$�%” saðlanýr. Serî‘, mün-
serih ve muktedabda “"#����” “fâ”sýnýn
düþürülmesiyle “"#���” elde edilir, bu da
uygulamada vezindeþi olan “(&!���”e ak-
tarýlýr. 2. Izmâr. Sadece kâmil bahrinde
“�!����” tef‘ilesinin harekeli olan ikinci har-
finin sâkin kýlýnmasýdýr. Bu suretle “�!����”
elde edilir, bu da uygulamada vezindeþi
olan “������”e aktarýlýr. Izmâr uygulanmýþ
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rülünce vetidden geri kalan iki harf hafîf
sebeb þeklinde açýða çýkarýlýr. 11. Betr. Hazf
ve kat‘ýn birlikte uygulanmasýdýr. Buna gö-
re tef‘ilenin sonundaki hafîf sebeb düþü-
rülür, mecmû‘ vetidin sâkin harfi de düþü-
rülüp önü sâkin kýlýnýr. Bu durumda müte-
karibde “��* ��* ��% * 	��%”, medîdde
“��% = ���% * �!�% * $!�% * �$!�%” þeklin-
de deðiþim gerçekleþir. Betr uygulanmýþ
tef‘ile “ebter / betrâ’” (sonu olmayan / kuy-
ruðu kesik) diye anýlýr.

B) Ziyâde Ýlletleri. Tef‘ile sonuna bir ve-
ya iki harfin eklenmesiyle elde edilen zi-
yâde illetleri beyitlerin ikinci mýsra sonu
tef‘ilelerinde meydana gelir. 1. Terfîl. Tef‘i-
le sonundaki mecmû‘ vetide hafîf sebeb
“�” ilâve etmektir. Kâmil bahrinin mec-
zûunda “�$!���� = ��!���� * �!����”, mü-
tedârekin meczûunda = ��!�% * �!�%”
“�$!�% þekline dönüþür. Terfîl uygulanmýþ
tef‘ileye “müreffel” (eteði uzatýlmýþ giysi)
denir. 2. Tezyîl / izâle. Tef‘ile sonundaki
mecmû‘ vetide sâkin bir harf (,) eklemek-
tir. Buna göre kâmil bahrinin meczûunda
“,$!���� = ,�!����”, mütedârekin meczû-
unda “,$!�% = ,�!�%”, basîtin meczûunda
ve nâdiren recezde “,$����� = ,������” þek-
linde uygulanýr. Bu durumdaki tef‘ileye
“müzeyyel / müzâl” (eteði uzatýlmýþ) adý
verilir. 3. Tesbîð / isbâð. Tef‘ile sonunda-
ki hafîf sebebe sâkin harf (,) eklemektir.
Buna göre remelin meczûunda ve nâdi-
ren hafîf bahrinde “,��$!�% = ,�$!�%”e
dönüþür. Bu tür deðiþime uðramýþ tef‘ile
“müsebbað / müsbað” (uzatýlmýþ, geniþle-
tilmiþ) diye anýlýr.

Zihaf Konumlu Ýllet Türleri. Bu tür de-
ðiþiklikler, sebeblerin ikinci harfinde deðil
vetidlerde gerçekleþtiði için illet nevinden
sayýlmakla birlikte kasidenin bütün beyit-
lerinde uygulama zorunluluðu bulunma-
masý yönüyle zihaf türü deðiþikliðe benze-
tilmiþtir. 1. Teþ‘îs. Mecmû‘ vetidin ilk har-
fini düþürmektir. Buna göre hafîf ve müc-
tes bahirlerinde ikinci mýsraýn son tef‘ilesin-
de ayn harfinin düþürülmesiyle *�$!�%”,
“	���� = �#�%mütedârekte de yine aynýn
düþürülmesiyle “��% = 	�% * �!�%” þek-
linde deðiþim gerçekleþir. Bu tür tef‘ileye
“müþa‘‘as” (daðýtýlmýþ) denilmesinin sebe-
bi ortadaki harfinin düþmesiyle tef‘ilenin
parçalanýp daðýtýlmýþ konumuna düþürül-
müþ olmasýdýr. 2. Hazf. Tef‘ilenin sonun-
daki hafîf sebebin düþürülmesidir. Bu as-
lýnda lâzýmî bir illet olmakla birlikte mü-
tekarib bahrinin birinci darbýna dahil ol-
duðunda uygulanmasý ihtiyarîdir. Buna gö-
re “(�% = ��% * 	��%”e dönüþür. Kasidenin
beyitlerinde “(+ �-%.”, “	��%” ile dönüþümlü
olarak gelebilir. 3. Hazm. Genellikle bey-

tin birinci mýsraýnýn baþýnda bir-dört, nâ-
diren ikinci mýsra baþýnda bir-iki harfin zi-
yâde edilmesidir. Bu ise vezne dahil edil-
meyen ve beytin taktîinde hesaba katýl-
mayan bir ilâvedir. Söz konusu ilâve bir zi-
yâde illeti olmakla birlikte ihtiyarî bulun-
masýyla zihaf konumundadýr. Fazlalýklar
çoðunlukla beyitlerin muhtevasýný birbiri-
ne baðlayan atýf harfleri þeklinde gelir. Ba-
zýlarý bunu þiirde garip bir olgu olarak gör-
müþ, râvilerin þiiri farklý rivayet etmelerin-
den kaynaklandýðýný söylemiþ, þiirin bilinen
veznine, alýþýlmýþ âhengine ters düþtüðü
için terkedilmesini yeðlemiþtir. Sirâceddin
el-Verrâk, bir dizesinde bu olguyu þiirin ace-
mi þaire zorla boyun eðdirmesi þeklinde
nitelemiþtir (Abdülhamîd er-Râzî, s. 61).
Hz. Ali’ye nisbet edilen þu kýtada görüldü-
ðü gibi: /01א / �2�/�34 �(� 56א א	��" � ��7� #�”
“ �2&8# א	��" ,9% "���	 :�. ��;�&.�. (Kapýlma kor-
kuya ölüm obana inmiþse / Sabýr göster
ölüme gelecektir ölüm sana da). Burada
hezec bahrindeki þiirin asýl veznine ”א01/“
dahil olmayan dört harflik bir ziyâdedir. Bu
tür ziyâde içeren beyte “mahzûm” (burnu
halkalý deve) denir. 4. ƒarm. Çoðunlukla
beytin birinci mýsraýnýn, nâdiren de ikinci
mýsraýnýn baþýnda yer alan tef‘ilenin baþ-
langýcýndaki mecmû‘ vetidin ilk harfini dü-
þürmektir. Buna göre tavîl ve mütekaribde
“��% = 	�! * 	��%”, hezec ve muzâride
“	���� = �&!�% * �&!���”, vâfirde *��!���”
“����� = ��!�% deðiþimi gerçekleþir. Bu
tef‘ileye “ahrem / mahrûm” (burun direði
kýrýk) adý verilir.

Harm Çeþitleri. Harm illetinin dahil ol-
duðu tef‘ilenin sâlim veya zihaf türü uy-
gulanmýþ tef‘ile olmasý halinde aþaðýdaki-
lerden biri konumunda bulunur: 1. Selm.
Mütekarib ve tavîlde “	��%”e sadece harm
illetinin uygulamasýyla ilk harfinin düþürül-
mesidir. Buna göre “��% = 	�! * 	��%”e
dönüþür. Bu tür tef‘ileye “eslem” (gedik-
li) denir. 2. Serm. Tavîl ve mütekaribdeki
“feûlün”e harm illetiyle kabz zihafýnýn bir-
likte uygulanmasýdýr. Bu durumda ilk ve
son harf düþerek “�- ��%. = �- �!- * 	��%” deði-
þimi meydana gelir. Söz konusu tef‘ile “es-
rem / mesrûm” (bir ön diþi kýrýk / diþinin
ucu kýrýk) diye anýlýr. 3. Azb. Vâfirde “mü-
fâaletün”e sadece harm illetinin uygulan-
masýdýr. Burada ilk harf düþerek *��!���”
“����� = ��!�% deðiþimi gerçekleþir. Tef‘i-
leye “a‘zab” (kýrýk boynuzlu keçi) adý verilir.
4. Kasm. Vâfirdeki “müfâaletün”e harm
ile asb zihafýný birlikte uygulamaktýr. Buna
göre ilk harf düþürülür, beþinci harf sâkin
kýlýnýr (	���� = ��+!�% *��!���). Böyle tef‘ile-
ye “aksam” (ön diþi yarýdan kýrýlmýþ) denir.
5. Cemm / cemem. “Müfâaletün”e harm

sonundaki mecmû‘ vetidin sâkin olan har-
fini düþürmek, kalan son harfini sâkin kýl-
maktýr. Buna göre basît ve muhdesteki
“fâilün” aslî tef‘ilesi = �!�% * �!�% * �!�%”
“��%’e; kâmildeki “mütefâilün” *�!����”
“�$�% = (+ !���� * (- !����’e dönüþür. Recez-
deki “müstef‘ilün” ise * (- ����� * ������”
“	���� = ������ þeklinde deðiþir. Kat‘ uygu-
lanmýþ tef‘ile “maktû‘” (kesikli) diye aný-
lýr. 5. Kasr. Tef‘ile sonundaki hafîf sebe-
bin sâkin harfini düþürmek, harekeli har-
fini sâkin kýlmaktýr. Buna göre mütekarib-
de “�+ ��% = �- ��% * 	��%”, medîd ve remel-
de “,$!�% = "+ $!�% * "-$!�% * �$!�%”, ha-
fîfin meczûunda (bir tef‘ilesi düþmüþ ve-
zin) “	���� = �+ '���� * �- '���� * 	'����”
þekline dönüþür. Kasr uygulanmýþ tef‘ile-
ye “maksûr” (kýsaltýlmýþ) denilmesi bu du-
rumdaki tef‘ilenin maksûr isim konumun-
da olmasýndandýr. 6. Kasm. Vâfirdeki “mü-
fâaletün”ün ilk harfini düþürmek, hareke-
li olan beþinci harfini, sâkin kýlmaktýr. Bu-
na göre “	���� = ��+!�% * ��.!�% * ��!���”
þeklinde deðiþime uðrar. Kasm uygulan-
mýþ tef‘ileye “aksam” (ön diþleri yarýsýn-
dan kýrýk keçi) denir. 7. Vakf. Tef‘ilenin so-
nundaki mefrûk vetidden harekeli olan ye-
dinci harfi sâkin kýlmaktýr. Bu da münse-
rihin menhûkünde (tef‘ileleri eksiltilmiþ ve-
zin) ve serî‘ bahrinde bulunur: *"-#����”.
“,#���� = "+ #���� Buna dördüncü harfin dü-
þürülmesi de dahil olabilir. Bu durumda
“,$!�% = "+ $��� * "-#����” þekline dönüþür.
Vakf uygulanmýþ tef‘ileye “mevkuf” (du-
raklý) adý verilir. 8. Salm. Serî‘ bahrinde
“mef‘ûlâtü”nün sonundaki mefrûk vetidi
düþürmektir. Bu iþlemde = ���� * "#����”
“��% ’e dönüþür. Salm uygulanmýþ tef‘ile
“aslam / salmâ’” (kökünden kesilmiþ) diye
anýlýr. 9. Hal‘ / kebl. Tef‘ilede habn ve
kat‘ýn birlikte uygulanmasýdýr. Buna gö-
re basît bahrindeki “������”de sâkin olan
ikinci harf ile sondaki mecmû‘ vetidin sâ-
kin harfi düþürülür ve geri kalan tef‘ilenin
harekeli olan son harfi sâkin kýlýnýr. Bu du-
rumda tef‘iledeki deðiþim (- ���� * ������”
“	��% = (+ ���� * þeklinde gerçekleþir. Bu
deðiþikliðe uðramýþ tef‘ileye “mahlû‘ / mek-
bûl” (yerinden koparýlmýþ) denir. 10. Keþf /
kesf. Münserihin menhûkü ile serî‘ bah-
rindeki “"-#����”de sondaki mefrûk vetidin
harekeli olan yedinci harfini düþürmek-
tir. Buna göre deðiþim = #���� * "#����”
“	���� biçiminde ortaya çýkar. Bu, tay uy-
gulanýp dördüncü harfin düþürülmesiyle
“�!�% = $��� * #����”e dönüþür. Söz konu-
su deðiþime uðramýþ tef‘ileye “mekþûf /
meksûf” (örtüsü kaldýrýlýp açýða çýkarýl-
mýþ) adý verilir. Çünkü bu deðiþimde mef-
rûk vetidin harekeli olan son harfi düþü-
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rülmesi veya sâlim olarak býrakýlmalarý
zorunlu olur. Murâkabe / terâkub da bir
tef‘ilede iki hafîf sebebin yan yana gel-
mesidir. Bu durumda ikisi de ne sâlim ola-
rak býrakýlýr ne de zihaf uygulanýp ikisi bir-
likte düþürülür. Sadece birinin zihaf gere-
ði düþürülmesi zorunlu olur. “�&!���”de yâ
ile “nûn”un, “"#����”de fâ ile “vâv”dan bi-
rinin düþürülmesi þeklinde bir zihaf uygu-
lamasý zorunludur. Mükânefe bir tek tef‘i-
lede iki hafîf sebebin yan yana gelmesidir.
Buna göre iki hafîf sebebin de sâlim býra-
kýlmasý, ikisine veya sadece birine zihaf
uygulanmasý câizdir. “������”de sîn ile tâ
birlikte düþürülmeyip sâlim býrakýlabilir,
birlikte düþürülebilir ya da sadece biri dü-
þürülebilir. Buna göre farklý fer‘î tef‘ileler
doðar.

Zihaf-Ýllet Farklarý. Aslî (sâlim, sahih,
tam) tef‘ilelere dahil olarak birçok fer‘î
tef‘ilenin doðmasýna imkân veren deðiþik-
likler olan zihaf ile illet arasýnda þu fark-
lar söz konusudur: 1. Zihaf sebeblere, il-
let ise sebeb ve vetidlere dahil olur. 2. Ýl-
let sadece aruz ve darb tef‘ilelerine, zihaf
ise aruz, darb ve haþiv bütün tef‘ilelere
dahil olur. 3. Zihafta harf eklemesi ola-
maz, illette olur. 4. Zihafýn kasidenin ta-
mamýnda uygulanmasý ihtiyarî iken illetin
uygulanmasý zaruridir. Bazý þartlarda uy-
gulanmasý zaruri olan zihafa illet konu-
munda zihaf denildiði gibi bunun aksine
uygulanmasý ihtiyarî olan illete de zihaf
konumunda illet denir. Zihaf ve illetlere
baþvurulup aslî tef‘ilelerde yapýsal deði-
þikliklerin meydana getirilmesi veznin ve
onun ölçek alýndýðý þiirin müzikalitesiyle
armonik yapýsýna halel getirebilir. Bir ve-
zin ve þiirde zihaf ve illetlerin çokluðu þii-
rin kýymetini düþürür ve onu nesir düze-
yine indirebilir. Dolayýsýyla bu tür deðiþik-
liklerin usta þairlerce yapýlmasý gerekir.
Nitekim Asmaî, “Þiirde zihaf fýkýhtaki ruh-
sat meselesi gibidir. Onu ancak usta fa-
kih belirleyebilir” demiþtir (Ýbn Reþîk el-
Kayrevânî, I, 275-276).
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Ýnsanýn idrak gücü.
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Sözlükte “anlama, kavrama, akýlda tut-
ma, anlayýþ, kavrayýþ” gibi mânalara ge-
len zihin (zihn) (Lisânü’l-£Arab, “chn” md.)
eski kaynaklarda genellikle “idrak yetene-
ði veya gücü” diye tanýmlanýr. Cürcânî’nin
verdiði iki ayrý tanýmdan ilki “dýþ ve iç du-
yular dahil nefsin bilgileri kazanma yete-
neðine sahip gücü”, ikincisi “bilgilerin id-
rak edilmesini saðlayan eksiksiz yetenek”
þeklindedir (et-Ta£rîfât, “ec-Cihn” md.). Ýlk
taným zihnin hem duyu hem akýl idrakiy-
le ilgili olduðu düþüncesini yansýtmakta-
dýr. Ebü’l-Beka da zihnin mutlak anlamda
insan nefsi, nefsin idrak güçlerinden biri
yahut tamamý için kullanýlabildiðini, dola-
yýsýyla genelde “idrak gücü” anlamýna gel-
diðini belirtmektedir. Ayný âlim Fahreddin
er-Râzî’ye dayandýrdýðý bir tanýmda zihnin
nefse bilgileri edinme imkânýný saðlayan
yetenek olduðunu, bu yeteneðin iyi iþle-
mesine “fýtnat”, hýzlý iþlemesine “zekâ” de-
nildiðini aktarýr. Yine Ebü’l-Beka, zihnin
akýl ve nefisle eþ anlamlý kullanýlabildiðini
vurgulamakla birlikte aralarýndaki ince an-
lam farklýlýklarýna deðinmektedir. Buna gö-
re nefis genel olarak bedeni yöneten (mu-
tasarrýfe), akýl idrak eden (müdrike) güç-
tür; zihin ise idrak yeteneði olmasý yö-
nünden bu adý almýþtýr (el-Külliyyât, s.

ile akl zihafýnýn birlikte uygulanmasýdýr.
Burada birinci ve beþinci harf düþürülür
(�!�% = �!�% *��!���). Tef‘ileye “ecemm /
mecmûm” (iki boynuzu da kýrýlmýþ keçi)
adý verilir. 6. Aks. “Müfâaletün” tef‘ilesine
harm illeti ile naks ve keff zihaflarýnýn bir-
likte uygulanmasýdýr. Ýlk ve son harf düþü-
rülür, harekeli olan beþinci harf sâkin kýlýnýr
(����� = )�+!�% * )�!�% * ��!���). Bu tef‘ile
“a‘kas” (boynuzlarý kulaklarý üzerinden en-
seye kývrýk durumdaki teke) diye anýlýr. 7.
Harem. Hezec ve muzârideki “mefâîlün”e
sadece harm uygulanmasýyla ilk harfinin
düþürülmesidir (	���� = �&!�% * �&!���).
Tef‘ileye “müteharrim” (kesik burun) adý
verilir. 8. Þetr / þeter. Hezec ve muzâride
“mefâîlün”e harm illeti ile kabz zihafýnýn
birlikte uygulanmasýdýr (�!�% * �&!���). Bu
tef‘ileye “eþter” (alt göz kapaðý yarýk) denir.
9. Hareb. “Mefâîlün”e harm illetiyle keff zi-
hafýný birlikte uygulamaktýr. Burada ilk ve
son harf düþerek “����� = (&!�% * �&!���”
deðiþimi olur. Tef‘ile baþý ve sonu düþtü-
ðünden “ahreb” (harap olmuþ) diye anýlýr.

Ýllet Konumlu Zihaf Türleri. Birinci ve
ikinci mýsra sonundaki tef‘ilelerde mey-
dana gelen bazý zihaf çeþitleri illetler gibi
kasidenin tamamýnda uygulanmasý gere-
ken bir zorunluluðu ifade eder. Bunlar tek
baþýna bir zihaf türü ile gerçekleþtiði gibi
bir illetle birlikte de gerçekleþebilir. Çeþit-
leri þunlardýr: 1. Basît bahrinin bazý tür-
lerinde sadece habn ile (��% * �!�%); 2.
Medîdin bazý türlerinde habn ve hazf ile
(��% = "$�% * �$!�%); 3. Basîtin muhalla-
ýnda habn ve kat‘ ile (	��% = �����*������);
4. Hafîfin meczûunda habn ve kasr ile
(	��% = ����� * 	'����); 5. Mütedârekte
habn ve terfîl ile (�$!�% * �!�%); 6. Tavîlin
aruzunda sadece kabz zihafý ile *�&!���);
(�!��� 7. Vâfirin meczûunda sadece asb ile
(�&!��� = ��!��� * ��!���); 8. Kâmil bahrin-
de ýzmâr ve hazez ile (��% = ���� * �!����);
9. Serî‘de tay ve kesf yahut vakf gibisiyle
("$��� / �!�%

>= ����

*

�#����); 10. Serî‘de
habl ve kesf ile (��% = ��� * �#����); 11.
Münserihle muktedabýn arûz ve darbýn-
da sadece tay ile (����� = ����� * ������).

Muâkabe-murâkabe-mükânefe: Bir ve-
ya iki tef‘ilede yan yana gelen iki hafîf se-
bebin üç hali vardýr: Muâkabe / teâkub,
murâkabe / terâkub ve mükânefe. Muâka-
be gereði sebeblerin iki sâkin harfi birlik-
te sâlim olarak kalabilir, fakat birlikte dü-
þürülemez. Sadece birine zihaf uygulana-
rak düþürülmesi zorunlu olur. “�&!���”
örneðinde “	 + �!” sebeblerinden sâkin
yâ ve “nûn”dan sadece birinin düþürülme-
si (�$!�% / �

—
$!�%)’de ( �% + �), sebeblerin-

den sadece nûn ve “elif”ten birinin düþü-

ZÝHÝN


