AHENK
mualarında dini ve din dışı eserlerine
rastlanan Ahenfnin zamanımıza sadece
bir .nühüft beste ve nakış yürük semaisi ulaşabilmiştir.
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Bir bütünü teşkil eden parçaların
veya unsurların estetik ölçüler içinde
birbiriyle uyuşması anlamına gelen,
çeşitli ilim ve sanat dallarında
kullanılan terim.
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İSLAM DÜŞÜNCESi.

"Uygunluk, düzen" ve "cümbüş, eğlence"
manalarma gelen ahenk (aheng) kelimesi Türkçe'ye Farsça'dan geçmiştir.
Eski Yunan'dan beri filozoflar ve sanat
teorisyenleri ahengi tarif etmeye, güzellikle onun arasında ilgi kurinaya çalış
mışlar, bunun için de öncelikle sanatta
güzelliğin kaynağını. mahiyetini ve boyutlarını araştırarak bu konuda çeşitli
teoriler geliştirmişlerdir. Güzelliği de
organik ve maddi güzellikler, renk, şe
kil, ses ve hareketlerin güzelliği. fikri
güzellikler ve manevi güzellikler gibi
kategorilere ayırmışlardır. "Güzellik nedir?" sorusunu ilk defa felsefi bir tarzda cevaplamaya ve güzellik ile ahengin
ilişkisini göstermeye çalışan Eflatun,
güzelliği mutlak ve izafi veya kendiliğinden ve dolayısıyla güzellik şeklinde
iki kategoride incelemiştir. İnsan tek
tek güzel olandan veya maddi ve bedeni güzellikten mutlak ve kendiliğinden
güzel olana yükselir. Maddi güzellikler
dünyaya gelmeden önce ideler aleminde seyrettiğimiz yüksek ve mükemmel
güzellikterin hatıralarını canlandırır.
Alem ve alemdeki varlıklarda bulunan
güzellikterin temel unsurları düzen, uygunluk, orantı ve simetri gibi değerler
dir. Ruh gibi ahenk de mutlak bir idedir ; bu sebeple azlık, çokluk, büyüklük,
küçüklük vb. nicelikler kabul etmez.
Ruh güzelliği ahlaki arınmaya dayanve ahlaki melekeler arasında bir
denge ve ahenk kurulmasıyla gerçekleştiği için aynı zamanda ahlak güzelliğidir. Böylece "güzel" ve "iyi ". taşıdıkları
dığı

ahenk ve denge nitelikleri dolayısıyla
bir bakıma aynı anlamı ifade ederler.
Çünkü "kötülük bir ahenk yokluğu , erdem ise bir ahenktir" (Eflatun, Phaidon,
93•).
Aristo, Eflatun'un güzellik idesi fikrine katılmamışsa da güzelliğin bir bütünün unsurları arasındaki geometrik
orantı veya ahenk olduğunu, "güzel" ile
"iyi"nin· birbirine benzediğini, bunun da
her iki alandaki denge ve ahenkten ileri
geldiğini düşünmüştür.

Plotinus'a göre her şeyin kaynağı olan
mutlak "bir" yani Allah iyi ve güzel olduğu gibi aynı zamanda iyi ve güzelin
kaynağıdır; bu sebeple güzellik ilahi bir
değer ve yetkinliktir. Güzellikle ahenk
yakından ilgiliyse de ahenk güzelliğin
zorunlu bir şartı değildir. Eflatun gibi
Plotinus da duyulur nesnelerin güzellik
ve ahenginden ayrı, bunların üstünde
güzellik ve ahenk idesinin varlığını kabul etmiş, ruhi, manevi, metafizik güzellik ve ahenge büyük önem vermiş, "iyi"
ile "güzel "i aynı değerlerin ifadesi saymıştır. Plotinus. "Erdemin ilahi parıltısı
sende doğuncaya kadar kendi büstünü
yontmaya devam et" derken güzellikle
iyiliğin aynılığını anlatmak istemiştir .
Alem ve eşyadaki ahenk ve nizarn
Kerim'de çeşitli vesilelerle "mlzan" , "kader", "kıst ", "tesviye", "takvim"
gibi kelimelerle ifade edilmiştir. Bir
ayette, "Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık" buyurutmaktadır (el-Kamer 54 /
49) . Mülk sOresinin ilk ayetlerinde ise
(67 1 1-3) makrokozmostaki nizarn ve
ahenk daha çarpıcı ifadelerle anlatıl
maktadır. Burada alemin Allah'ın mülk
ve tasarrufunda bulunduğu belirtildikten sonra. "Rahmanın yarattığında bir
ahenksizlik (tefavüt) göremezsin ; dikkatle bir kere daha bak, bir düzensizlik
(fütur) görebiliyor musun?" buyurulKur'an-ı

muştur.

Kur'an-ı

Kerim insanın da bu külll nibir parçası olduğunu kabul eder.
Allah insan bedenini tpprak ve sudan
yaratmış, ona uyumlu bir biçim vermiş
tir (tesviye). İnsanın varlık yapısındaki
ahenk. "Biz insanı en güzel bir kıvamda
yarattık" (et-Tin 95 / 4) mealindeki ayette daha açık olarak ifade edilmiştir.
zamın

Kur'an'da, hilkatteki nizarn ve ahengi
etmek, dikkatle gözlemek, incelemek insan için bir hidayet vesilesi
olarak kabul edilmiştir. Nitekim birçok
ayette insanlar ısrarla göklere, dünyaya
ve bunlardaki varlıklara ibret gözüyle
bakmaya çağırılır. Çünkü kainatta kaos
temaşa

ve anarşi değil, nizarn ve kanun hakimdir. Bunun farkedilmesi insanda bir yaratıcı, nizarn verici ve kanun koyucu fikrini uyandıracaktır. Ayrıca Rahman süresinin ilk ayetlerinde (bk. 55/ 5-25) varlık düzeninde bir denge (mTzan) bulunduğu belirtilerek insanın adalet ve hakkaniyet ilkelerine uyması. bu suretle
külll ahenge katılması . onu bozan bir
unsur olmaktan kaçınması gerektiğine
işaret edilmiştir.

İslam düşüncesinde de alemdeki varlık

kuruluş ve işleyişinde
verici bir ahengin bulunduğu
kabul edilir ve bu ahenk tutarlı bir
yönetimin. ince bir düzenin sonucu olarak değerlendirilir. İslam düşünürleri
çoğunlukla gaye ve nizam, bazan da yerine göre adalet, itidal, tenasüp gibi daha başka tabirlerle ifade ettikleri ahengi, Allah ' ın inayet*inin bir sonucu kabul
ederler. Onlara göre inayet. Allah ' ın en
yüksek derecede hayır ve kemal nitelikleri taşıyan ezell bilgisinin eseridir.
Ahenk, alemin genel ve külll kuruluşun
dan başlamak üzere bütün varlık kademelerine hakimdir. İslam felsefesindeki
feyiz* ve işrak*, tasawuftaki tecelli*
nazariyeleri bu külll inayet ve onun aleme yaydığı ahengin temeli olarak değerlendirilir. Bütün İslam filozofları bu
genel nizarnı Allah'ın cömertliğinin (cud )
zorunlu bir neticesi olarak görürler. Gazzall bu bakımdan alemde bir kusur veya
düzensizlik olduğunu ileri sürmenin Ale
lah'a cimrilik isnat etmek gibi dince fevkalade mahzurlu bir sonuç doğuracağı

ve

olayların

hayranlık

nı belirtmiştir.

Hz. Peygamber 'in. "Allah güzeldir ve
güzelliği sever· (Müslim, "İman",

147)

sözünden de faydalanan İslam düşü
nürleri güzelliği Allah'ın nitelikler inden
biri olarak göstermişlerdir (bk. ibh Sina.
s. 27) İyilik (hayır. hayriyyet) ile güzellik
(cemal , hüsün) arasında. aynı şekilde
kötülük (şer) ile çirkinlik (kubuh) arasında yakın bir ilişki vardır . Daha önce
Grek felsefesinde de benimsenmiş olan
bu anlayışa göre genel olarak varlıkta
görülen ahenksizlik veya İbn Sina'nın
tabiriyle "yapı bozukluğu" (a.g.e., s. 4 15)
yani çirkinlik de bir şerdir. Buna karşı
lık İslami literatürde iyi işler daima aşı
nhklardan uzak olarak denge (itidal) niteliği taşımaları dolayısıyla aynı zamanda "güzel" (hasen) terimiyle ifade edilmiştir. Çünkü . iyi yalnız akıl ve iradeyi
değil , aynı zamanda vicdanı ve bir bakı
ma estetik duyguyu da tatmin eder.
Bütün İslam düşünürleri, mutlak güzel
ve en yüksek hayır olduğuna inandıkları
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Allah'ın

eserlerinde müşahede edilen
güzellik ve ahengi, insanın imkan ölçüsünde kendi psikolojik kabiliyetlerine.
ahlaki melekelerine, işlerine ve eserlerine de yansıtması gerektiği görüşünde
dirler. İşte bu düşüncenin pratikteki görünümlerinden biri de İslam sanatların
da müşahede edilen ahenktir.
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ÇAGRıcı

O EDEBİY AT. Üslübun bir niteliği
olarak şiir ve nesirde kelime ve cümlelerin, adeta bir müsiki tesiri yapacak
şekilde ardarda getirilmesi ile sağlanan
uyum.
en k, Ta 'Jim-i Edebiyat'tan ( 1879)
beri, yenileşme devri Türk edebiyatında
harmonie karşılığında üslüba a.it bir
özellik olarak edebiyat nazariyesi kitaplarında yer almış bir terimdir. Ondan
önce müstakil bir konu halinde ele alın
mamış olan ahenk mefhumunu, eski
belagatta bazı yönleriyle kısmen fesahat sözü karşılar gibidir. Klasik belagatta da ahenk konusu insicam, tecanüs • teellüf ve selaset terimleriyle ifade olunmuş, ahengi bozacak tenafür,
kesret-i tekrar, tetabu-i izafat. garabet,
lüknet, kıyasa muhalefet gibi arızalar
da ahenk konusunun tamamlayıcısı olarak kabul edilmiştir. Ahenk kelimesinin
bir belagat terimi olarak mazisi bulunmadığından Süleyman Paşa harmonieyi
"insicam ile ittisak" sözü ile ifadeye çalışmıştır. Recaizade ise devrinde daha
çok müsiki terimi olarak kullanılan
ahenk kelimesini "harmonie" karşılığın
da tek başına değil, "aheng-i selaset"
terkibi ile vermiştir. Öte yandan insicam
ve selaset konusunun eski belagatta da
tek başına ve ayrıntılı bir şekilde ele
alınmadığını belirtmek gerekir.

An

Ahengin. Tanzimat'tan sonra belagat
ve edebiyat nazariyesi alanında eser yaz-
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m ış müelliflere göre "kelimede ahenk".
"cümlede ahenk ~ ve "taklidl ahenk" olmak üzere üçe ayrıldığı görülmektedir.
Fakat yazarların hepsi bu tasnifi aynen
benimsemediği için ahenk konusunda
bazı farklı görüşler de ileri sürülmüş
tür. Hatta günümüze doğru gelindikçe
bu farklılık daha da artmış , kelime ve
cümledeki ahenge "selaset" diyenler bulunduğu gibi ahenk, selaset aheng-i
taklidl. insicam terimlerini müstakil olarak ele alan yazarlar da olmuştur. Esasen bu çeşit karışıklıklar, ahenk konusunun klasik belagat kitaplarında müstakil bir mefhum halinde ineelenmemesinin tabii bir neticesidir.

nin de yardımıyla okuyuculara derinden
hissetti rm ektedir.

Her dilin kendine mahsus bir ahengi
Bu yüzden başka dillerden alı
nan kelimelerin de çok defa girdikleri
dilde yeni bir ahenk kazandığı görülür.
Dilde türetilecek yeni kelimelerde de
dilin ahengine uymak gerekir. Şu halde
ahenk konusunun. sözün öncelikle ses
arızalarından kurtarılması yollarını gösteren diğer belagat konularıyla yakın ilgisi olduğunu ve ahenkli bir ifade için
bunların bilinmesi gerektiğini söylemek
yanlış olmaz.
Ahengi Bozan Durumlar. 1. Seslerin kulağı rahatsız edici durumda bulunması
Müsikide makam ne kadar önemli ise
(tenafür~ cacophoİıie). a) Boğumlanma
edebi eserde de ahenk o nisbette genoktaları (mahreç) aynı veya yakın olan
reklidir. Çok güzel fikirler ahenksiz bir
sesler bir kelime veya tamlamada topifade yüzünden zayıflar ve muhataplanırsa , genellikle ahengi bozan bir fota istenen tesir sağlanamaz . Bu sebepnetik hadise meydana gelir ki buna
le bir fikir veya duygu ifade edilirken
harflerde tenafür (tenafür-i hurGf) deahenkle tamamlanmalıdır. Hatta bazı
nir. "Çürütücülerce". "koşullaştırılmış
durumlarda fikirler ve duygular kulak
lık" gibi. b) Ardarda gelen bazı kelimevasıtasıyla ihsas ettirilir. Çok defa konu
lerdeki harfler arasında aşırı uyum ve
ile ahenk arasında da bir ilgi kurulmakbenzerlik bulunması telaffuz güçlüğü
tadır. Şiirde ahengi sağlamaya birinci
meydana getirir. Bu kelimeler telaffuzu
derecede yardımcı olan vezin ve kafiyegüç olduğu kadar kulak zevkini de tahdir. Bunun için nesirde ahenk daha güç \ riş eder; buna da kelimelerde tenafür
sağlanır.
(tenafür-i kelimat) adı verilir. "Ey andeIlli o gül uyumuşmuş ses istemez" mıs
Çeşitli tarz ve vasıtalarla elde edilen
raında olduğu gibi. z. İsim tamlamalaahengin takHdl denilen ayrı ve özel bir
rında zincirlenme. İkiden fazla ismin
türü de vardır. TakHdl ahenk eşyayı ,
meydana getirdiği isim tamlamaları da
varlıkları ve hadiseleri seslerle taklit ve
(tetabu-i izafat) bazan ahengi bozabilir.
tasvir etmeye denir. Şiirde ve mensur
Ahengi bozanlar bilhassa kurallı tamlaşiirde daha çok görülen ve uygun düşen
bu ahenk tabii olmalı ve zorlama hissi · malardır. "Ahmed'in kitabının cildinin
vermemelidir. Ayrıca bütün bir edebi _ yaldızının parlaklığı" gibi. 3. Fiilimsiler
(partisip ve gerundiumlar) ile bağiaçiar
eseri taklidi ahenkle doldurmak doğru
da
zincirlenme. a) Fiilimsilerde zincirdeğildir ve bu durum metni okunmaz
IEmme bilhassa niteleyici kümelerin arhale getirir. Şeyh Galib'in, "Güm güm
ka arkaya gelmesinde görülür. "Demir
öter asma n sadada n 1 Gürn-geşte zekapıyı çalan Ali Bey burada mı? diye
min bu maceradan" beytinde gök güsoran. burada olmadığını öğrenince
rültüsü ilk mısrada "güm güm" kelimeiçeri giren, uzun uzun onun aleyhinde
leriyle taklit edildiği gibi ikinci mısraın
konuşan, birden ayağa kalkan. şiddetle
ilk kelimesi olan ve "kaybolmuş" manakapıyı çarpıp giden sen değil miydin?"
sma gelen "güm-geşte"nin ilk hecesi de
örneğinde olduğu gibi. Resmi yazılarda
gök gürültüsünü hatırlattığı için gizli ve
buna çokça rastlanmaktadır. Ayrıca,
sanatkarane yapılmış taklidı ahenge bir
" Koşarak, vaveyla kopararak, göz yaşı
örnektir. Namık Kemal'in "Vatan Kasidökerek, annesinin boynuna atılarak
desi "ndeki. "Hakk'a doğru duralım er
anlatmaya başladı" cümlesinde görülkişi niyyetine!" mısraındaki "er" kelimedüğü gibi farklı fiillerden aynı kalıba
sinin uzunca okunması, cenaze namazı
göre yapılan zarf-fiilierin bir araya gelkıldıran imarnın sesini andırmaktadır.
mesi de ahengi bozmaktadır. b) Birden
Yahya Kemal'in "Sessiz Gemi" şiiri de
fazla bağlacın ardarda kullanılmasıyla
ahenkli ifadenin güzel bir örneğidir:
da ahenk bozulur. "Amma ki eğer
"Artık demir almak günü gelmişse zagöreydi insan 1 Birden bulamazdı onda
mandan 1 Meçhüle giden bir gemi kalnoksan· beytinde olduğu . gibi. 4. Tekrar
kar bu !imandan". Burada şair bir gesıklığı (kesret-i tekrar). Anlam bakımın
minin kalkışını. demir alışını aruz veznidan katkısı olmadığı halde bir ifadede
vardır.

