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lenemediði belirtilir (Câhiz, el-Beyân ve’t-
tebyîn, I, 65; Kitâbü’l-¥ayevân, VI, 207-
208). Abdülkahir el-Cürcânî, Câhiz’in fikir-
lerini aktardýktan sonra fesahati lafýzlarýn
uyumuna ve harflerin fonetik âhengine in-
dirgemenin, bu suretle fesahati belâga-
týn kapsamýndan çýkarmanýn isabetli gö-
rünmediðini, lafzî uyumlarýn belâgatta bir
dereceye kadar yeri bulunmakla birlikte
belâgatýn ve Kur’an’ýn i‘câzýnýn bunlardan
ibaret olmadýðýný söyler. Ona göre asýl i‘câz
ve belâgat delâlet açýklýðý, iþaret doðru-
luðu, tertip güzelliði, teþbih, tafsil, îcâz,
fasýl-vasýl, hazif, tekit, takdim-tehir gibi
semantik özelliklerle ortaya çýkar (Delâßi-
lü’l-i£câz, s. 57-62). Fahreddin er-Râzî, Ha-
tîb el-Kazvînî, Bahâeddin es-Sübkî, Teftâ-
zânî, Ýbn Ya‘kub el-Maðribî ve Abdülfettâh
Besyûnî gibi belâgat yazarlarý da benzer
örneklere temas etmiþtir. Ebû Temmâm’ýn
þu beyti tenâfür-i kelimât için yaygýn ör-
neklerden sayýlmýþtýr: -:��/ -:��/ O�� ��)"
��:� -��
 -��
 �� �[nא / 2%� P�=
�א (Öyle asil
ve civanmert bir yiðit ki onu ne zaman
översem överim kâinat da benimle birlik-
te, ne zaman yerersem yererim tek baþý-
na kalmýþ vaziyette, Dîvân, II, 116).
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ÿÝsmail Durmuþ

™ TÜRK EDEBÝYATI. Tenâfüre Türk-
çe’de “ses itiþmesi” denir. Kelimedeki tenâ-
füre tenâfür-i hurûf, cümlenin söz dizimin-
dekine tenâfür-i kelimât (tenâfür-i elfâz)
adý verilir. Batý retoriðindeki karþýlýðý olan
“kakofoni” (cacophonie), tenâfürün her iki
þeklini de içine alan bir terimdir.

Tenâfür-i Hurûf. Kelimeyi oluþturan harf-
lerin ses yönünden uyumsuz olmasýdýr. Ses
uyumsuzluðu, mahreç bakýmýndan birbi-
rine yakýn harflerin ayný kelimede toplan-
masýyla meydana gelir. Bu kelimeler dil
üzerinde bir aðýrlýða sebebiyet verdiði için
söyleyiþ güçlüðüne yol açar. “Ýstatistik, is-
tîdâdât, haþhaþ, selâsetsizlik” gibi yaban-
cý kelimeler yanýnda “çürütücülerce, göz-
lemlemek, koþullaþtýrýlmýþlýk, kýrktýrttýr-
mak, iþsiz güçsüz” gibi Türkçe kelimeler
de ses itiþmesi örneklerindendir. Bu keli-
meler söyleyiþ güçlüðü yanýnda iþitme zev-
kini de bozduðundan, bu olumsuz etkinin
giderilmesi için bazý ses deðiþiklikleri mey-
dana gelir; “ufakçýk” kelimesinin “ufacýk”,
“küçükçük” kelimesinin “küçücük” þekline
dönüþmesi gibi. Edebî metinlerde de te-
nâfür-i hurûf örneklerine rastlamak müm-
kündür ve bunlar fesahat bakýmýndan ku-
surlu görülür. Meselâ Yûnus Emre’nin,
“Asâyýla Mûsâyýla kaçtým çýktým Tûr da-
ðýna / Ýbrâhim ile Mekke’ye bünyâd býra-
gandayýdým” beytindeki “býragandayýdým”
kelimesi tenâfüre örnek gösterilir (Saraç,
s. 35). Nâbî’nin, “Açýlmýþ gül gül olmuþ saf-
ha-i rûyu semenlenmiþ / Letâfet kat kat
olmuþ ârýzýnda nesterenlenmiþ” beytin-
deki “nesterenlenmiþ” sözü de söyleyiþ
güçlüðü yüzünden tenâfüre örnek teþkil
eder. Bu kelime, beyitteki diðer kelime-
lerden gerek harf sayýsý gerekse mahreç-
lerinin uyumsuzluðu bakýmýndan ayrýlmak-
ta ve beytin fesahatini engellemektedir.
Ancak bir kavramý anlatabilmek için özel-
likle tekrarlarda bazan ses itiþmesi göz ar-
dý edilebilir; “tatsýz tuzsuz” gibi.

Tenâfür-i Kelimât. Cümlenin söz dizimi-
ni meydana getiren kelimelerin tek baþý-
na fasih olmasýna karþýlýk ardarda geldik-
lerinde telaffuzu güçleþtirmesidir. Çoðu
zaman benzer seslerin bulunduðu kelime-
lerin bir araya gelmesiyle oluþan bu du-
rum bazan da birbiriyle imtizaç edeme-
yen / itiþen seslerden kaynaklanýr; “Uyu-
yormuþ, ses istemezmiþ”; “Aþçý, aþ piþmiþ
mi?”; “elli lira” gibi. Bu tür ses uyuþmazlý-
ðý fiil yapým ve çekim eklerinin bir cümle-
de sýkça tekrarlanmasýyla da ortaya çýkar.
Ayrýca zincirleme isim tamlamalarý tam-
lama eklerindeki ses tekrarý sebebiyle fe-
sahati ihlâl eden unsurlardan kabul edil-
miþtir. Birkaç kelimeden teþekkül eden ek-

maktadýr. 9 (630) yýlýnda düzenlenen Te-
bük Seferi’ne katýlmak istemeyen imaný
zayýf kimselerin durumunu “���&�^א” (yere
mýhlanýp kaldýnýz, et-Tevbe 9/38) kelime-
si, aðýr görünmesine raðmen fonetik ni-
teliðiyle baðlama en uygun ifade olduðu
için bizâtihi fesahattir. Hûd sûresindeki
(11/28) “ �'=������� ” ... “�( ����” ifadeleri de
böyledir (£Ýlmü’l-me£ânî, I, 13-16). Bir kim-
seyi cehennem ateþinden çekip çýkarma-
nýn güçlüðünü fonetik nitelikle de destek-
lediði için “]��� ” (Âl-i Ýmrân 3/185), her þe-
yi kasýp kavurarak Âd kavmini helâk eden
rüzgârýn eylemine en uygun niteleme ol-
duðu için “ � � ” kelimeleri fesahat ve be-
lâgat örnekleridir. Bütün dillerde geliþme
aðýrdan hafife doðru bir seyir izler, aðýr
sesler ölür veya deðiþim ve dönüþüme uð-
rar. Arap dilinde aðýr seslerle kelimelerde
görülen fonetik güçlükler idgam, ibdâl,
i‘lâl, kalb, hazif, teshîl, imâle gibi kural-
larla hafifletilmiþtir.

Tenâfür-i Kelimât. Eleþtirmen ve þair
Halef el-Ahmer (ö. 180/796 [?]) þiir eleþti-
risi baðlamýnda tenâfür-i kelimâta belki
de ilk deðinen edip olmuþtur. Halef, bir
beytinde dizeyi meydana getiren kelime-
ler arasýndaki fonetik uyuþmazlýðý üvey ev-
lâtlar arasýndaki anlaþmazlýk örneðiyle açýk-
lar: Q*��
א \�9
 �4� / '>8 �i�/ #=+
א Z�)0 Z%(”
“e7X��
א (Bazý þairlerin kýta ve dizeleri üvey
evlâtlar gibidir; okumak isteyen ve ezber-
lemeye çalýþan kimsenin dilini yorar; Câ-
hiz, el-Beyân, I, 67). Çölden Basra’ya ge-
lip çocuklara fasih dil öðreticiliði yapan,
Ebû Ubeyde et-Teymî, Asmaî ve Ýbn Sel-
lâm el-Cumahî gibi dilcilerin faydalandýðý
bedevîlerden Ebü’l-Beyda Es‘ad b. Ebû Ýs-
met er-Riyâhî bir beytinde buna paralel bir
yaklaþým ortaya koymuþtur (a.g.e., a.y.);
Z�)+
א O( �28� \�9
 / -��� E�)( d4
א )%" )%k�”
“3��� (Nice þiir var ki koç dýþkýsý gibi tane ta-
nedir, onu parça parça kýlmýþtýr þiirde üvey ev-
lât ve yanaþma konumundaki þairin dili). Kötü
þiirin nitelikleri baðlamýnda bu beyti nak-
leden Câhiz en iyi þiirin kelimeleri birbiriy-
le kaynaþmýþ, mahreçleri kolay, tek kalýba
dökülmüþ gibi beyitlerinin cüzleri tek lafýz,
her lafzý tek harfmiþ gibi, dilde yað gibi ka-
yan þiir olduðunu belirtmiþ ve tenâfür-i
kelimât hususunda en aðýr beyitlerden
þu dizeleri ilk defa o nakletmiþtir: C): )0�
)0 C): )0 C)0 g�
� / )70 \�4�� (Harb’in kabri
ýssýz bir yerdedir; Harb’in kabrinin yanýnda hiç-
bir kabir yoktur). Bu beytin Ebû Süfyân’ýn
babasý Harb b. Ümeyye hakkýnda söylen-
diði ve cin þiirlerinden sayýldýðý kaydedilir.
Âhenksizlik sebebiyle daha zor olan beyit-
ler okunabildiði halde yukarýdaki beytin dil
sürçmesi yüzünden ardarda üç defa söy-
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Ruh göçünü ifade eden terim.
˜ ™

Sözlükte “gidermek, bir þeyi silip yok et-
mek” anlamýndaki nesh kökünden türe-
yen tenâsüh “bir þeyi olduðu gibi baþka
bir yere nakletmek veya kopyalamak, bir
þeyi iptal ederek baþka bir þeyi onun yeri-
ne koymak” gibi mânalara gelir (Lisânü’l-
£Arab, “nsp” md.; Tâcü’l-£arûs, “nsp” md.).
Terim olarak “insan þahsiyetinin bir bölü-
münü oluþturduðu kabul edilen ve gözle
görülmeyen mânevî unsurun (ruh, can, ne-
fes, jiva, atman, purusa, pudgala) ölüm-
den sonra bu âlemde baþka bir bedene
geçmesi” þeklinde tanýmlanýr (et-Ta£rîfât,
“Tenâsüp” md.; Tehânevî, Keþþâf, “Tenâ-
süp” md.; ERE, XII, 425). Türkçe’de ruh
göçü, yeniden doðuþ ve Batý dillerinden
geçen reenkarnasyon terimleriyle ifade
edilir. Kur’an’da nesh kökünden “yazý, ya-
zý yazma, bir þeyi silip yok etme” anla-
mýnda kelimeler bulunsa da (M. F. Ab-
dülbâký, el-Mu£cem, “nsp” md.) tenâsüh
kavramý yer almaz. Hadislerde de ayný kök-
ten kelimeler sözlük anlamlarýyla zikredil-
mekte, tenâsüh ise sadece Utbe b. Gaz-
vân’dan rivayet edilen bir hadiste “deðiþ-
tirmek, bir halden bir hale dönüþtürmek”
mânasýnda geçmektedir (Müsned, IV, 174;
Müslim, “Zühd”, 14). Fýkýhta tenâsüh mi-
rasçýlarýn birbiri peþi sýra ölmesi üzerine
mirasýn taksim edilememesi durumunu
ifade eder.

Ýnsan ruhunun ölümsüzlüðü ve ölüm-
den sonra bu dünyada veya baþka bir âlem-
de varlýðýný tekrar sürdüreceði inancýna
geçmiþte ve günümüzde birçok kültürde
rastlanmaktadýr. Bu mânada tenâsüh öð-
retisi ölümsüzlükle ilgili inançlarýn bir tü-
rü olarak görülebilir. Ölümün hemen ardýn-
dan veya bir süre sonra ruhun yeniden yer-
yüzüne dönerek farklý bedenlerde varlýðýný
sürdürmesi inancýný ifade etmek için çe-
þitli terimler kullanýlmýþtýr. Latince “reno-

vatio” (yeniden doðuþ), “reincarni” (yeni-
den bedene bürünme), “transmigrare” (ruh
göçü); Grekçe “metapsychosis” (yeniden
canlanma), “paligenesis” (yeniden yaratýl-
ma), “metasomatosis” (yeniden bedenlen-
me), “metaggismos” (yeniden cisimlen-
me); Süryânîce “taspikha” (yeniden cisim-
lenme) ve Ýbrânîce “gilgul ha-nefeþ / ne-
þamot” (ruhun yeniden bedene bürünme-
si) bunlar arasýnda sayýlabilir. Tenâsüh es-
ki Mýsýr, Yunan, Roma ve Kelt gelenekle-
rince benimsenmiþ bir inanç olup günü-
müzde bazý dinlerde geçerli bir öðreti ka-
bul edilir. Bugün bütün Hint kökenli din-
ler, bazý yerli Afrika dinleri, yahudi Kabala
geleneði ve Ýslâm’da Nusayrîlik, Ýsmâiliyye,
Dürzîlik ve Yezîdîlik gibi heterodoks mez-
heplerde tenâsüh kabul edilmektedir. Bu
dinlere veya inanýþlara mensup kimsele-
rin toplam sayýsýnýn 1 milyarý aþkýn olduðu
söylenir.

Tenâsüh öðretisinin dünyada deðiþik böl-
gelere tek bir bölgeden mi yayýldýðý, yok-
sa psikolojik etkenler ve aslî ihtiyaçlarda-
ki benzerlik sebebiyle insanlýðýn ortaklaþa
ürettiði bir inanç mý olduðu konusu tar-
týþmalýdýr. Bu inancýn ne zaman ve nere-
de ortaya çýktýðý kesin biçimde tesbit edi-
lememiþse de tarihin çok eski çaðlarýndan
bu yana varlýðý bilinmektedir. Yunan dü-
þüncesinde tenâsühle ilgili ilk fikirler, mi-
lâttan önce 450 yýllarýnda yaþadýðý kabul
edilen Pisagor’un düþünce sisteminde yer
alýr. Rivayete göre Pisagor, bir köpeðin dö-
vülürken çýkardýðý seslerin ölen bir arka-
daþýnýn sesine çok benzediðini farkederek
arkadaþýnýn ruhunun köpekte yeniden be-
denlendiði iddiasýný ortaya atmýþtýr. Pisa-
gor’un ruhun her zaman deðilse bile ba-
zan deðiþik hayvan bedenlerine geçebile-
ceðine inandýðýna dair bilgiler kaynaklarda
zikredilmektedir. Yine onun görüþlerinin
çaðdaþý Empedocles tarafýndan benim-
sendiði bilinmektedir. Ancak kaynaklar-
da ne Pisagor’un ne de Empedocles’in gö-
rüþleriyle ilgili ayrýntý bulunmaktadýr. Bu
konuya dair nisbeten ayrýntýlý ilk bilgiler
Eflâtun’un diyaloglarýnda mevcuttur. Nite-
kim Phaedrus diyalogunda (s. 35-36) in-
san ruhunun gerçeði kavrayabilme dere-
cesine göre ölümden sonra uygun beden-
lerde yeniden tecessüm edeceði görüþü
yer alýr. Eflâtun ruhlarý bu þekilde dokuz
kategoriye ayýrýr. Gerçeði birinci derecede
kavrayabilen insan ruhlarý ölümden sonra
filozof veya sanatkâr bedenlerinden birin-
de yeniden hayata kavuþacaktýr. Gerçeði
ikinci derecede kavrayabilen ruhlar âdil
kral, savaþçý veya efendi olarak, üçüncü
derecede kavrayabilenler politikacý veya

sik terkiplerde veya bir kaziye teþkil eden
tam terkiplerde tenâfür harfleri toplan-
dýðýnda hem telaffuzu güçleþtiren hem de
kulakta hoþ olmayan bir intiba uyandýrýr;
“Çerçi çekirge çeþmesindeki çengele çarp-
tý” gibi. Cümle içerisinde bir kelimenin son
harfi ile ardýndan gelen kelimenin ilk har-
fi ayný veya yakýn seslerden oluþuyorsa te-
nâfür meydana gelir; “þahs-ý sâlih, nân-ý
nâ-puhte, tarz-ý zarîf” gibi. Özellikle s ve þ
harflerini içeren kelimelerin arka arkaya
gelmesi sözde itiþmeye yol açar. Teker-
lemeler de tenâfür-i kelimâta örnek gös-
terilmiþtir (Recâizâde Mahmud Ekrem, s.
128); “Bir berbere bir berber bre berber
beraber bir berber dükkâný açalým demiþ”
ve “kýrk küp kýrký da kulpu kýrýk küp” gibi.
Ancak tekerlemeler hemen herkesin söy-
lemekte zorlandýðý ve bu amaçla uydurul-
duðu için onlar bir fesahat kusuru sayýl-
mayabilir.

Tenâfür-i kelimât örneklerine edebî eser-
lerde de rastlanýr. Meselâ Muvakkitzâde
Pertev’in, “Etmez uþþâka nazar yoluna kur-
bân olsa / Dönse bismil-gehe ger dergehi
bin kan olsa” beytinde, “bismil-geh”, “ger”
ve “dergeh” kelimelerinin bir araya gelme-
si tenâfür-i kelimâta sebebiyet vermiþtir
(Saraç, s. 37). Yine Muvakkitzâde Pertev’e
ait, “Cûlar gibi siriþkim akarken þýrýl þýrýl /
Ol hâb-ý nâzda uyuyormuþ mýþýl mýþýl” bey-
ti tenâfür-i kelimât örneði kabul edilmiþ-
tir. Çelebizâde Âsým Efendi’nin, “Bu þeb-i
ferhundede mâhiyyeden þehzâdede / Sey-
redenler resm-i tîð-ý zülfikar-ý Hayder’i /
Dediler muhyî-i devlet sadr-ý âsaf-menka-
bet / Eyledi âvîze çarha tîð-i nusret-cevhe-
ri” kýtasý birinci mýsrada yer alan “-dede,
-den, -dede” sesleri dolayýsýyla fesahat ba-
kýmýndan kusurlu sayýlmýþtýr (Recâizâde
Mahmud Ekrem, s. 128). “Meylin ol serv-i
revânýn sûy-i aðyâra görüp / Eylemiþmiþ
yaþ zebân-ý hâl ile îhâm-ý su” beytinin ikin-
ci mýsraý da kaynaklarda tenâfür-i keli-
mât örneði olarak yer almaktadýr (Ahmed
Cevdet Paþa, s. 10). Hâmî-i Âmidî’nin, “Ey
andelîb o gül uyumuþmuþ ses istemez”
mýsraýnýn “uyumuþmuþ ses istemez” kýs-
mýnda da tenâfür-i kelimât vardýr (Tâhi-
rülmevlevî, s. 162). Tenâfürün bazan hiciv
ve tezyif gayesiyle kullanýldýðý bilinmekte-
dir. Seyyid Osman Sürûrî’nin, “Kara kuru
karý aldý Nu‘man” þeklindeki tarih mýsraý
bunun bir örneðidir (Ahmed Cevdet Paþa,
s.10).
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