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sanatýný ilk tanýmlayan ve örneklendiren
kiþi Ýbn Münkýz’dýr (ö. 584/1188). Ýbn Ebü’l-
Ýsba‘, Ýbn Hicce, Ýbn Ma‘sûm el-Medenî ve
Abdülganî en-Nablusî gibi müellifler onun
tanýmýný ve koyduðu çerçeveyi aynen ko-
rumuþ, sadece bazý örnekler eklemiþtir.

Tenkît sanatý için “P)%R
א C� =� -A/�” (Þi‘râ
yýldýzýnýn rabbi de O’dur) âyeti (en-Necm 53/
49) güzel bir örnek teþkil eder. Burada baþ-
ka bir yýldýzýn deðil özellikle þi‘rânýn anýl-
masýnýn sebebini Ýbn Abbas þöyle açýkla-
mýþtýr: “Araplar arasýnda Ýbn Ebû Kebþe
adlý bir kiþinin gökteki en büyük yýldýz ka-
bul ederek þi‘râya taptýðý ve baþkalarýný
da ayný yýldýza tapmaya davet ettiði bili-
niyordu. Allah Teâlâ bu durumda þi‘râya
tapýldýðý için bilhassa onu zikretmiþtir” (Ýbn
Münkýz, s. 56; Ýbn Ebü’l-Ýsba‘, Ta¼rîrü’t-Ta¼-
bîr, s. 499; Kurtubî, XX, 62). Þu âyette de
tenkît üslûbunun örnekleri bulunmakta-
dýr: \=1+7�i �4
� S��X� r9� i] W2k �� \]�”
“�1X�9� (O’nu övgüyle tesbih etmeyen
hiçbir þey yoktur; ancak siz onlarýn tesbi-
hini anlamazsýnýz; el-Ýsrâ 17/44). Burada
“\=�>%� i” (bilmezsiniz) yerine \=1+7� i (gere-
ði gibi derinlemesine bilip anlamaz ve kavraya-
mazsýnýz) ifadesinin kullanýlmasýndaki nük-
te hayvanlar, bitkiler ve bütün cansýz var-
lýklarýn yaratýcýnýn kudretini ispat etmele-
ri suretiyle gerçekleþen tesbihi anlamanýn
bu tür idraki gerektirmesidir. Yine d%� ���”
“٠٠٠ ��:)
א )"n �8 (rahmân olan Allah’ýn zikri-
ne karþý gözlerini kapayan kimse) âyetinde (ez-
Zuhruf 43/36) “i‘râz” (yüz çevirme) yerine
“aþv” (gözü dumanlý görme, perdeli olma) ifa-
desine yer verilmesinin sebebi, i‘râzýn dö-
nüþü ümit edilen ve edilmeyen þeklinde
ikiye ayrýlmasýna karþýlýk aþvin sadece dö-
nüþü olmayan bir sapkýnlýðý belirtmesi ve
burada bunun kastedilmiþ olmasý nükte-
sidir. “Münafýk erkeklerle münafýk kadýn-
lar birbirlerindendir” âyetinde (et-Tevbe 9/
67) bunlarýn arasýndaki dayanýþmaya vur-
gu yapýlýrken, “Mümin erkeklerle mümin
kadýnlar birbirinin velileridir” âyetinde (et-
Tevbe 9/71) Asr-ý saâdet’te münafýklarýn
hemen tamamýnýn yahudi olduðuna ve
aralarýnda kan baðý bulunduðuna iþaret
eden bir nükte vardýr. Þair Hansâ’nýn þu
beyti de bu sanata güzel bir örnek teþkil
eder: 34
 S)"n/� / !);< g�R
א H=>* 2A)"h�”
“g�k C�). (Güneþin doðuþu Sahr’ý hatýrlatýr
bana / Hatýrlarým onu güneþin her batýþýnda da).
Kabileler arasý savaþlardan birinde öldü-
rülen kardeþi Sahr’ý hiçbir vakit unutma-
yan Hansâ’nýn özellikle güneþin doðuþu ile
batýþýna vurgu yapmasýnýn sebebi, bu iki
vaktin Sahr’ýn cesaret ve cömertliðini en
güçlü biçimde ortaya koyduðu vakitler ol-

masýyla ifadenin bir edebî incelik barýndýr-
masýdýr. Zira güneþin doðuþu onun düþ-
mana karþý akýnýný, dolayýsýyla cesaret ve
kahramanlýðýný, batýþý da misafirler için ateþ
yakýp ikramda bulunmasýný, cömertliðini
simgelemektedir (Ýbn Münkýz, s. 57; Ýbn
Ebü’l-Ýsba‘, Ta¼rîrü’t-Ta¼bîr, s. 500; Ýbn Hic-
ce, II, 305).
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Bir ifadede yer alan kelimeleri
birbiriyle uyumlu biçimde
güzel sýralama anlamýnda

bedî‘ terimi.
˜ ™

Sözlükte “sýralamak, inci vb. þeyleri düz-
gün dizmek, sözün kelimelerini inci dizisi
gibi sýralamak” anlamýndaki nesk kökün-
den türeyen tensîk “düzgün biçimde diz-
mek” demektir (Lisânü’l-£Arab, “nsk”
md.). Bu edebî sanat kaynaklarýn birçoðun-
da hüsn-i nesak diye geçer; ayrýca hüs-
nü’t-tenessuk, tertîb, hüsnü’t-tertîb, hüs-
nü’l-irtibât þeklinde de anýlýr. Bedî‘ ilmin-
de tensîk, bir beyit veya ibare içinde yer
alan kelime yahut cümleciklerin edebî zev-
ke uygun ve üslûba güzellik verecek bi-
çimde sýralanmasýdýr. Konuyla ilgili en ge-
niþ açýklamayý “hüsnü’n-nesak” adýyla Ýbn
Ebü’l-Ýsba‘ el-Mýsrî yapmýþtýr. Mýsrî’ye gö-
re hüsn-i nesak nesirde kelimelerin, þiirde
beyitlerin edebî zevki okþayacak bir uyum-
la dizilmesidir. Bu dizilme atýf harfleriyle
yapýlabileceði gibi bu harfler kullanýlmadan
da olur. Burada en önemli þey, kelimelerin

vet-i Fünun Neslinin Divan Edebiyatýna Baký-
þý, Erzurum 1997; Türk Dilinin Sadeleþmesi ve
Hece Vezni Üzerinde Bir Münakaþa (haz. Abdul-
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Ayný kapsamda yer alan nesnelerden
belli bir amaçla

ve özellikle birini nükte gereði
zikretmek anlamýnda edebiyat terimi.˜ ™

Sözlükte “çalý, çýrpý vb. þeylerle topraðý
eþeleyip iz býrakmak; zihnini bir noktada
yoðunlaþtýrmak” anlamýndaki nekt kökün-
den türeyen tenkît “zekâ eseri nükteli söz
söylemek” demektir. Bu mâna, 2( !4A”
“-�b+� א��~ (topraðý çubukla eþeleyip iz yap-
tý) biçimindeki kullanýmdan hareketle söz
sahibinin dile getirdiði herhangi bir inceli-
ðin (nükte) muhatap üzerinde iz býrakma-
sý iliþkisine benzetilmiþtir (Lisânü’l-£Arab,
“nkt” md.; Ýbn Ma‘sûm, V, 353). Terim ola-
rak “söz sahibinin, ayný kapsamda yer alan
ve benzer anlamlara gelen nesnelerden
özellikle birini belli bir amaçla ve bir nükte
gereði zikredip ona dikkat çekmesi” diye
tanýmlanýr (Ýbn Münkýz, s. 56; Ýbn Ebü’l-
Ýsba‘, Ta¼rîrü’t-Ta¼bîr, s. 500). Söz konu-
su unsurun diðerlerine tercih edilmesin-
de bir inceliðin bulunmamasý durumunda
onun zikredilmesinin bir anlamý kalmaz
ve bu bir kusur sayýlýr. Sosyokültürel bað-
lam ve genel kabul unsurun diðerlerine
tercih edilmesini haklý kýlmalýdýr. Tenkît
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(Size kýyamet gününde benim en çok sevdikle-
rimi, meclisleri bana en yakýn olanlarýnýzý haber
vereyim mi? Bunlar ahlâký en güzel ve alçak gö-
nüllü olanlarýnýz, insanlarla iyi geçinen, onlarý se-
ven ve sevilenlerinizdir. Size kýyamet gününde
en sevmediðim, meclisleri bana en uzak kimsele-
ri de haber vereyim mi? Bunlar sizin en kötü ah-
lâklýlarýnýz, geveze ve boþboðaz olanlarýnýzdýr)
(Müsned, IV, 193, 194; Tirmizî, “Birr”, 71).

Dizim güzelliði bazan zýtlarýn mantýkî bir
taksimle ayný ifade içinde birleþtirilip kay-
naþtýrýlmasýndan da ileri gelebilir. Ebû Nü-
vâs’ýn þu kýtasý buna örnektir: O
] ”�[nא <9!
�[nא // _�4
א 2( ->" 	c��: 3% �( / �1�)k� א
��א#
“_��>
 i H��
א Yאn ->
 / �4�>( '�א
V=א �8 !8�A (Ýþ-
ret meclisinde isen bütün sözlerin kadeh üzeri-
ne olsun / Sefahati býrakacaksan bu býrakýþýn in-
sanlar için deðil Allah için olsun) (Dîvân, II, 13).
Burada iki karþýt tema (mücûn ve zühd) ifa-
dede ayný þeymiþ gibi kaynaþtýrýlarak bir
uyum içinde ortaya konulmuþtur. Ýki kar-
þýt temanýn kaynaþmasýný saðlayan ortak
unsur iyilikte de kötülükte de riyanýn çir-
kinliðinin vurgulanmasýdýr.

Baþta tabakat ve terâcim kitaplarýnda
biyografi sahibinin tanýtýldýðý cümleler ol-
mak üzere sanatlý nesir parçalarýnda, özel-
likle edebî mektuplar ve makamât türü
eserlerde tensîku’s-sýfâta dair bol örnek
bulunmaktadýr; “Fülânün... hasenü’s-sîre,
nakýyyü’s-serîre, tayyibü’l-a‘râk, kerîmü’l-
ahlâk, tâhirü’n-neseb, zâhirü’l-haseb, ha-
mîdü’þ-þemâil, kesîrü’l-fezâil” gibi. Bu tür
metinlerde sýralamada geçen seci ve ali-
terasyonlar tensîkin güzelliðini arttýrýr. Di-
ðer taraftan manzumelerde veya Kur’an
âyetleri gibi üstün edebî metinlerde bir be-
yit yahut ifade içinde tescî, takfiye, tarsî‘,
tesmît, teczie, taþtîr, tefvîf ve mümâse-
let gibi adlarla anýlan kafiyeli, secili, alite-
rasyonlu, vezinli unsurlarýn bulunmasý ifa-
denin güzelliðine güzellik katar: א��(א� �\]”
“��X 27
 ���57
א �\]� ��%A 27
 (Naîm içindedir
ebrâr, cahîm içindedir füccâr) (el-Ýnfitâr 82/
13-14). Ayný þekilde manzumelerdeki sý-
ralamada cem‘, tefrik, taksim, siyâkatü’l-
a‘dâd, leff ü neþr ve müzâvece gibi bedî‘ ne-
vilerinin bulunmasý dizim güzelliðini etkiler.
Mütenebbî’nin bir hükümde (tanýma hük-
mü) yedi ismi birleþtirdiði (siyâkatü’l-a‘dâd)
beyti bu türdendir: Wא��
�א 3�>
א � 3�;
�(”
“�>+
�א _�*)+
�א L�9
�א r�)
�א / 2�()%� (At, gece
ve çöl tanýr beni / Mýzrak-kýlýç, kitap-kalem de)
(Dîvân, III, 339). Kur’ân-ý Kerîm’de kýyamet

günü insanlarýn ashâbü’l-meymene, ashâ-
bü’l-meþ’eme ve sâbikun adýyla üç sýnýfa
ayrýlacaðý belirtildikten sonra her birinin
durumunun ve niteliklerinin ayrýntýlý þekil-
de beyan edilmesi (el-Vâkýa 56/8-48), yine
hadislerde iyi ve kötü hasletler, insan grup-
larý vb. açýklanýrken yapýlan sýnýflama ve
sýralamalar taksim ve tensîk sanatlarýnýn
güzel örneklerindendir. Hz. Peygamber’in
edebî sanatlarla övüldüðü uzun manzu-
meler olan bedîiyyâtta ve onlarýn þerhle-
rinde tensîk sanatýyla ilgili güzel beyitler
görülür. Özellikle Safiyyüddin el-Hillî ile Ab-
dülganî en-Nablusî’nin beyitleri birer þahe-
ser kabul edilir: / �>�/ �2� �5
�א �>� K,�h
”�א
“� )
א 2( �א��=א� �>" \�%c
�א (Kurt selâma dur-
du, cin müslüman oldu / Yýlan konuþtu, dile gel-
di ölüler kabirlerinde) (Safiyyüddin el-Hillî, s.
249). 

'�� 2( ���>
�" / ?)k 2( ��
�"،��8 2( �=À
�"”
“#)" 2( ��V
�" (Daðdý azamette, dolunaydý þe-
refte / Aslandý heybette, yaðmurdu cömertlik-
te) (Nablusî, s. 214). Burada da görüldüðü
gibi kategorik sýralamalar tensîk sanatýna
ayrý bir güzellik katmaktadýr. Bunlardan
ilk beyitte mûcizelere, ikinci beyitte ben-
zetmelere dahil olan unsurlar ardarda sý-
ralanmýþtýr. Kasidelerde beytü’l-kasîd de
(en güzel beyit) lafzý ve anlamýyla kendi-
ne yeterli olduðu, önündeki ve sonundaki
beyit dizisiyle tam bir uyum ve kaynaþma
halinde bulunduðu için hüsn-i nesakýn ör-
neklerinden kabul edilmiþtir (a.g.e., a.y.).

Fars edebiyatýnda tensîk-i sýfât olarak
adlandýrýlan bu tür bazan övgü, bazan da
hiciv maksadýyla kullanýlmýþtýr. Ýran edebi-
yatýnýn en eski metinlerinden olan Aves-
ta’da tensîk örneklerine çokça rastlanýr.
XII ve XIII. yüzyýllarda nesirde sözü süsle-
mek ve çeþitlendirmek için bu sanattan
yararlanýlmýþtýr. Þiirde Horasan akýmýnýn
temsilcisi sayýlan Unsûrî tensîk sanatýný
þiirlerinde en çok kullanan þairdir.
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cümle ve beyitlerde düzenli ve mükem-
mel sýralanmasý yanýnda aralarýnda tam
bir uyum ve kaynaþmanýn bulunmasý, ay-
rý veya dizim içinde iken ayný güzelliði ve
mükemmelliði korumasýdýr. Sýralamada
önem dereceleri, olaylarýn kronolojik sey-
ri, mantýkî silsile ve fiilî durum gibi husus-
lar esas alýnýr. Kur’ân-ý Kerîm’de, “Sonunda
‘Ey arz, suyunu yut! Ey gök sen de yað-
muru tut!’ denildi. Su kesildi, iþ bitirildi,
gemi Cûdî’ye demirledi ve zalim güruh
için ‘lânet olsun’ denildi” meâlindeki âyet-
te (Hûd 11/44) sýralamada kronoloji ve fiilî
durum esas alýnmýþtýr. Çünkü amaç, Nûh
tûfanýnda uzun zaman gemide kalan in-
sanlarla diðer canlýlarýn bir an önce bura-
dan kurtulup karaya ayak basmasýnýn sað-
lanmasý olduðundan âyet her tarafý kap-
layan sularýn çekilmesini belirten ibare ile
baþlamakta, yerde tekrar su birikmeme-
si ve karaya çýkanlarýn bundan zarar gör-
memesi için yaðmura kesilmesi emredil-
mekte, ardýndan sularýn kesildiði ve iþin
bittiði (ölenlerin öldüðü, kalanlarýn kaldýðý) ha-
ber verilmektedir. Geminin ileriki nesille-
re ibret olarak sabit bir yerde bulunmasý
için Cûdî’de karar kýlmasý da iþin bitmesine
baðlýdýr. Âyetin zalimlere beddua ile so-
na ermesi helâk olayýnýn zulüm yüzünden
meydana geldiðini ve sadece zalimleri kap-
sadýðýný bildirme amacý taþýdýðýndan vak‘a-
lar dizisinin sonunda yer almasý gerekir (Ýbn
Ebü’l-Ýsba‘, Ta¼rîrü’t-Ta¼bîr, s. 425-428;
Bedî£u’l-Æurßân, s. 164-165).

Müstakil olarak da ele alýnan tensîku’s-
sýfât sanatýnda bir mevsufla ilgili sýfatlar
övme, yerme veya bir hususu açýklama
amacýna yönelik olarak ardarda sýralanýr.
Bu sanattan “cem‘u’l-evsâf” adýyla ilk söz
eden kiþi Kadî Ebü’l-Hasan el-Cürcânî’dir
(el-Vesâ¹a, s. 47). Ýbn Kayyim el-Cevziyye
sýralanan sýfatlar arasýnda baðlaç kullanýl-
mamasýný þart koþar (el-Fevâßid, s. 211).
Nitekim Kur’ân-ý Kerîm’de, _���+
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siklikten münezzeh, esenlik veren, güven veren,
gözetip koruyan, üstün olan, istediðini kuvvetiy-
le yaptýran, büyüklükte eþi olmayandýr ... O yara-
tan, var eden, þekil verendir) (el-Haþr 59/23-
24) âyetlerinde övme, Kalem sûresinin (68)
10-13. âyetlerinde yerme ve Tahrîm sûre-
sinin (66) 5. âyetinde sýfatlarýn açýklama
amacýyla sýralanýþý görülmektedir. Þu ha-
diste de açýklama amacýyla sýfatlarýn ar-
darda gelmesi söz konusudur:
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cân-ý Betûl”, ardýndan “fürûð-ý kalb-i Alî”,
daha sonra “hafîd-i peygamber” demek su-
retiyle onun deðerini nesebiyle irtibatlan-
dýrarak gittikçe yükselen niteliklerle anýp
selâmlamakta ve zihinlerde onun yerini
daha da belirginleþtirmektedir.

Recâizâde Mahmud Ekrem Ta‘lîm-i
Edebiyyât’ta konuya iki ayrý baþlýk altýn-
da temas etmiþtir. Konuyu önce Batý reto-
riðinden hareketle ele almýþ, kaynaðý olan
Emile Lefranc’ýn tanýmýný tercüme ede-
rek “sâid” ve “hâbit” taksimiyle “tedrîc”
baþlýðý altýnda vermiþtir: “Bir nevi mecaz-
dýr ki onunla müellif hayalden hayale, fikir-
den fikre derece derece çýkarak veya ine-
rek istediði noktaya vâsýl olur.” Recâizâde
tedrîc-i sâide Abdülhak Hâmid’in þu cüm-
lelerini örnek göstermiþtir: “Târýk b. Zi-
yâd nefer deðil, serdar deðil bir ordu idi,
bir kale idi ... Târýk b. Ziyâd ordu deðil, ka-
le deðil bir iklim idi.” Daha sonra “tensîk-i
sýfât” baþlýðýyla konuya tekrar temas et-
miþ, “Eþhas ve eþyadan birini tavsif için
sýfât-ý mütevâliye irad etmektir” þeklin-
de bir taným vermiþtir. Ayrýca tekellüfsüz
bir þekilde kullanýlmasýnýn gereði üzerin-
de önemle durduðu sýfatlarýn tabiilikten
uzaklaþmadan sýralanmasý halinde mak-
bul, sanat göstermek maksadýyla geliþi-
güzel ardarda sýralanmasýnýn yersiz olaca-
ðýný söylemiþ ve þu örneði yazmýþtýr: “Hâ-
sýlý mehd-i insâniyyet, mescid-i aksâ-yý di-
yânet, evvelîn-i dershâne-yi hikmet, dâ-
rü’l-muallimîn-i ma‘rifet, numûne-i um-
rân-ý medeniyyet, meþrik-i envâr-ý ma‘de-
let olan Asya kýtasý ...” Nâmýk Kemal’den
aktarýlan bu cümlede Asya kýtasý insanlý-
ðýn doðduðu yer olmaktan baþlanýp mede-
niyet eserlerinin bulunduðu yer diye övül-
müþ, ardýndan adalet nurlarýnýn ilk parla-
dýðý bir bölge olarak nitelendirilmiþtir.

Muallim Nâci’nin tensîk için yaptýðý ta-
ným Recâizâde’nin tedrîc için yaptýðý ta-
nýmla örtüþmekte, ilkinin irtikaî-inhitâtî
taksimi ikincisinin sâid-hâbit þeklindeki
bölümlemesiyle uyum göstermektedir. Es-
kilerin tensîk veya tensîk-i sýfât dedikleri
sanatý Recâizâde doðrudan sýfat kullaný-
mýnýn dýþýndaki anlatýmlar için tedrîc sö-
züyle karþýlamaktadýr. Kâzým Yetiþ’in ted-
rîcin ilk defa Ta‘lîm-i Edebiyyât’ta gö-
rüldüðünü söylemesi bu farklý anlayýþa iþa-
ret sayýlmalýdýr. Bu durumda tensîk-i sýfâ-
týn ayný amaçla ve bilhassa sýfatlarýn sýra-
lanmasýndan ibaret bir farklýlýðý söz konu-
sudur. Türk Dil Kurumu’nun Edebiyat ve
Söz Sanatý Terimleri Sözlüðü’nde de
(Ankara 1948, s. 65) tensîk ve tedrîce iki
ayrý sanat gibi ayrý baþlýklar altýnda yer ve-

rilmiþtir. Ancak Muallim Nâci ve Recâizâ-
de’nin örnekleri incelendiðinde ifadelerde
kullanýlan kelimelerin sýfat veya isim olma-
sýnýn çok önemli bir fark teþkil etmediði
görülür. Her iki sanatta tanýtýlan veya övü-
lenlerin daha iyi anlatýlmasý, zihinde en gü-
zel biçimde canlandýrýlmasý gibi maksat-
lar öne çýkmaktadýr. Bu iç içe giriþ sana-
týn Arap edebiyatýndaki deðerlendirme-
sinden kaynaklanmaktadýr.

Konuyu ele alan belâgatçýlarýn verdiði
tariflerden hareketle tensîki “bir varlýk ya
da kavramýn okuyucu veya dinleyicinin zih-
ninde yazý yahut sözle en güzel þekilde
ifade edilerek canlandýrýlmasý amacýyla en
uygun kelimeler ve özellikle sýfatlar seçi-
lip âhenk ölçülerine göre en etkili biçim-
de gittikçe yükselen veya alçalan bir dere-
celendirme ile sýralanmasý suretiyle ifa-
deye kuvvet ve güzellik kazandýrýlmasý”
diye tanýmlamak mümkündür. Bunun en
mükemmel örneklerinden biri Mehmed
Âkif’in Çanakkale þehitlerine hitabýnda gö-
rülmektedir: “Sen ki Ýslâm’ý kuþatmýþ bo-
ðuyorken hüsran / O demir çemberi göð-
sünde kýrýp parçaladýn / Sen ki rûhunla be-
râber gezer ecrâmý adýn / Sen ki a‘sâra gö-
mülsen taþacaksýn ... Heyhât / Sana gelmez
bu ufuklar, seni almaz bu cihât ... / Ey þe-
hîd oðlu þehid, isteme benden makber /
Sana âguþunu açmýþ duruyor Peygam-
ber.” Türk edebiyatýnda tensîkin klasik ör-
neklerinden biri, Fuzûlî’nin Hadîkatü’s-
süedâ’sýnda (s. 144) Hz. Hasan’ýn aðzýn-
dan annesi Fâtýma, babasý Ali ve dedesi
Hz. Muhammed muhatabý bir yahudiye
tanýtýlýrken onlarýn niteliklerinin en doðal
biçimde ve en kolay anlaþýlacak þekilde ifa-
de eden sýfatlarýn ardarda sýralandýðý pa-
ragraftýr. Nitekim Hz. Ali hakkýndaki, “Vâ-
lidim þîr-i yezdân, þâh-ý merdân, muhad-
did-i cihât-ý mekârim, muhterî-i kavânîn-i
merâhim, musalli’l-kýbleteyn, kurretü’l-
ayn-ý seyyidü’s-sekaleyn, reîsü’l-evliyâ, enî-
sü’l-enbiyâ yani Aliyy-i Murtazâ” sözleri et-
kili bir ifadedir. Ganîzâde Mehmed Nâdirî’-
nin Resûl-i Ekrem’in vasfýnda söylediði na‘-
týndaki þu beyitler de bu sanatla ilgili ör-
neklerin baþýnda gelmektedir: “Medâr-ý hil-
kat-i âlem bahâr-ý týynet-i âdem / Süvâr-ý
arsa-i târem emîr-i meclis-i gabrâ // Ha-
bîb-i hazret-i izzet tabîb-i illet ü zillet / Ke-
fîl-i rahmet-i ümmet delîl-i cennetü’l-me’-
vâ // Hatâ-pûþende-i müznib atâ-bahþen-
de-i tâib / Emân-ý meþrýk u maðrib emîn-i
Yesrib ü Bathâ // Cenâb-ý Ahmed-i mür-
sel imâm-ý zümre-i kümmel / Mufassal-
sâz-ý her mücmel rumûz-âmûz-ý her dâ-
nâ.”
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lebî, ¥üsnü’t-tevessül (nþr. Ekrem Osman Yûsuf),
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Æurßân (nþr. Ali M. el-Bicâvî), Kahire 1973, I, 404-
405; Abdülganî b. Ýsmâil en-Nablusî, Nefe¼âtü’l-
ezhâr, Beyrut 1404/1984, s. 214-216; Sâmî ed-
Dehhân, Þer¼u Dîvâni Øarî£i’l-³avânî, Dýmaþk
1376/1957, s. 325; Celâleddin Hümâî, Fünûn-ý
Belâ³at ve Øýnâ£ât-ý Edebî, Tahran 1363 hþ., II,
292-293; Ahmed Matlûb, Mu£cemü’l-mu½¹ala¼â-
ti’l-belâ³ýyye ve te¹avvürühâ, Baðdad 1406/
1986, II, 348-351, 367-369, 434, 436, 444; Hüse-
yin Hatîbî, Fenn-i Ne¦r der Edeb-i Fârsî, Tahran
1375 hþ., s. 239-240; Perîsâ Sencâbî, “Tensîk-ý
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ÿÝsmail Durmuþ

™ TÜRK EDEBÝYATI. Türk edebiyatýn-
da tensîk Fars edebiyatýnýn etkisiyle “ten-
sîk-i sýfât” ve “siyâkatü’l-a‘dâd” þeklinde
de geçmektedir. Bu sanat için günümüz-
de “sürekli niteleme, kerteleme, týrman-
ma” gibi adlar teklif edilmiþtir. Osmanlý
belâgat literatüründe Mutavvel Tercü-
mesi’nden itibaren Teshîlü’l-arûz ve’l-
kavâfî ve’l-bedâyi‘, Arûz-ý Türkî (Sanâ-
yi-i Þi‘riyye ve Ýlm-i Bedî‘), Belâgat-ý Li-
sân-ý Osmânî ve Mebâni’l-inþâ gibi eser-
lerde yer alan tensîk sanatý son eserde sa-
nâyi-i ma‘neviyye, diðerlerinde sanâyi-i laf-
zýyye arasýnda zikredilmiþtir. Bu farklýlýk,
Kaya Bilgegil’in iþaret ettiði gibi edâya sað-
ladýðý âhenk yönünden lafýz sanatlarýyla,
mânaya verdiði kuvvet yönünden mâna
sanatlarýyla irtibatlandýrýlmasýndan kay-
naklanmýþ görünmektedir.

Cevdet Paþa’nýn Belâgat-ý Osmâniyye
ve Diyarbekirli Said Paþa’nýn Mîzânü’l-
edeb adlý eserlerinde sanâyi-i lafzýyye ve
ma‘neviyye arasýnda tensîk konusu bulun-
mazken Reþid Paþa ve Muallim Nâci’nin
eserlerinde tensîke yer verilmiþtir. Mual-
lim Nâci irtikaî ve inhitâtî diye ikiye ayýr-
dýðý tensîki þöyle tanýmlanmýþtýr: “Sýra ile
zikrolunacak þeyleri aþaðýdan yukarý ya-
hut yukarýdan aþaðý tertip üzere irad et-
mektir.” Nâci tensîk-i irtikaîye þu örneði
vermiþtir: “Esselâm ey emîr-i Âl-i resûl /
Esselâm ey enîs-i cân-ý Betûl // Esselâm ey
nühüfte nûr-ý celî / Esselâm ey fürûð-ý
kalb-i Alî // Esselâm ey þehîd-i gam-per-
ver / Esselâm ey hafîd-i peygamber.” Mu-
allim Nâci bu örnek için þu açýklamayý yap-
maktadýr: Þair Hz. Hüseyin’e önce “enîs-i
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