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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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™ 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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Tenûh’un nesebinin Tenûh b. Mâlik b.
Fehm b. Teymüllât b. Esed b. Vebere b.
Sa‘lebe b. Hulvân b. Ýlhâf (Hâfî) b. Kudâa b.
Mâlik gibi tek bir kabileden geldiðini söy-
leyenler de vardýr (Mes‘ûdî, II, 106). Ýbn
Hazm’ýn Arap kabilelerinin kökeniyle ilgili,
“Bütün Arap kabileleri tek bir ataya bað-
lanýr, sadece Tenûh, Utuk ve Gassân hariç
... Tenûh üç kýsýmdan oluþur: Fehm; Ku-
dâa, Aclân, Teymüllât ve diðerlerinin kol-
larýndan oluþan Nizâr; Kinde, Lahm, Cü-
zâm ve Abdülkays gibi pek çok Arap ka-
bilesi mensuplarýndan meydana gelen Ah-
lâf” þeklindeki ifadeleri (Cemhere, s. 453,
461) Tenûh’un menþe ve terkibi konusun-
da rivayetlerdeki farklýlýk ve karýþýklýðýn se-
bebini açýklamaktadýr. Ýslâm tarihçileri ve
coðrafyacýlarý farklý dönemlerde Tenûh’u
Hîre, Hadr, Hama, Lazkiye ve Humus gibi
bölgelerin sakinleri olarak zikreder (Bek-
rî, II, 578; III, 847, 1049; Yâkut, II, 80, 135,
206, 330 vd.).

Zamanla Irak’a doðru ilerleyip Fýrat’ýn
batýsýnda, Hîre ve Enbâr civarýnda yerle-
þen Tenûh’un bu dönemde Hîre þehrinin
kurucusu Mâlik b. Fehm el-Ezdî (et-Tenû-
hî), kardeþi Amr b. Fehm el-Ezdî ve Cezî-
me el-Ebraþ el-Ezdî gibi (Taberî, I, 612-
613) üç meþhur hükümdarýndan bahse-
dilmektedir. Tenûhîler’in yaþadýðý bölgeler,
Cezîme’nin Tedmür Kraliçesi Zeyneb (Zeb-
bâ, Zenobia) tarafýndan öldürülmesinden
sonra kýz kardeþinin oðlu Amr b. Adî dola-
yýsýyla Lahmîler’in hâkimiyetine geçti. Otur-
duklarý bölge sebebile “sýnýr Araplarý” (Ara-
bü’d-dâhiye) diye adlandýrýlan Tenûhîler, III-
VII. (IX-XIII.) yüzyýllar arasýnda komþu Bi-
zans ve Sâsânî imparatorluklarý ile oldu-
ðu gibi Lahmî ve Gassânî krallýklarý ile ya-
kýn iliþki içinde oldu, özellikle Bizans ve Sâ-
sânîler arasýnda tampon vazifesi gördü.
Sâsânîler’in ilk hükümdarý I. Erdeþîr, Irak’ý
ele geçirince onun idaresinde kalmak is-
temeyen Tenûhîler’in Kudâa kökenlileri Su-
riye’ye göç ederek oradaki Kudâalýlar’la
birleþti. Ancak bir kýsmý Hîre’de kalýp Sâ-
sânîler’le ve Lahmîler’le iliþkilerini devam
ettirdi. Nitekim Sâsânî hükümdarýnýn Su-
riye’ye gönderilmek üzere Lahmî Kralý Nu‘-
mân’a verdiði iki süvari birliðinden Devser
adlý zümre Tenûh’tan oluþuyordu (a.g.e.,
II, 67; Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî, II, 138).

Bizans’ýn nüfuzundaki Suriye bölgesine
yerleþen diðer birçok Arap kabilesi gibi
Tenûhîler de zamanla Hýristiyanlýðý benim-
sedi. Lahmî Kralý Münzir döneminde Hî-
re’de Deyrhanne Manastýrý’ný yaptýran Te-
nûh’un Sâtý‘ kolu gibi Irak’taki Tenûhîler
arasýnda da bu din yayýldý (Bekrî, II, 578;
Yâkut, II, 507). Nu‘mân b. Amr b. Mâlik,

Amr b. Nu‘mân ve Havârî b. Nu‘mân adlý
üç hükümdarýyla IV. (X.) yüzyýlda Bizans’ýn
en yakýn müttefikleri arasýnda yer alan Te-
nûhîler, daha sonraki asýrlarda bu rolleri-
ni sýrasýyla Selîhîler’e ve Gassânîler’e kap-
týrdýysa da müslümanlarýn Suriye ve Irak
fetihleri dönemine kadar Bizans’ýn hýris-
tiyan müttefiki olarak kaldý (Mes‘ûdî, II,
106-107; Shahýd, Bizantium and the Arabs,
s. 366-372, 427-432, 455; Avcý, s. 24). Nite-
kim Mûte Savaþý’na Ebû Sebere el-Gas-
sânî kumandasýndaki Bizans ordusunda
Behrâ kabilesiyle birlikte katýldýklarý gibi
Hz. Peygamber’in Tebük Gazvesi sýrasýn-
da kabul ettiði Herakleios’un elçisi de Te-
nûhîler’e mensuptu (Müsned, III, 441; Ýbn
Asâkir, V, 15).

Fetihler döneminde Tenûhîler, Bizans’ýn
müttefiki olarak Ýslâm ordularýna karþý sa-
vaþan kabileler arasýnda yer aldý. Tenûhî-
ler, Dûmetülcendel’de (12/633) Behrâ, Kelb,
Gassân ve Dacâimler’le; Hâlid b. Saîd’in Su-
riye seferi sýrasýnda (13/634) Teymâ yakýn-
larýndaki Zîzâ’da Behrâ, Kelb, Selîh, Lahm,
Cüzâm ve Gassânîler’le birleþtilerse de mu-
kavemet göstermeden daðýldýlar ve Ýslâm’ý
kabul ederek Hâlid’e katýldýlar (Taberî, III,
378, 388-389). Yermük’te (15/636) Gassâ-
nîler’le beraber Ýslâm ordularýyla savaþan
Tenûhîler, Humus’un fethinde (16/637) Ebû
Ubeyde b. Cerrâh’ýn ve Hâlid b. Velîd’in
ordularýna karþý Rebîalýlar ve Bizans or-
dusuyla birleþmek istediler, ancak daha
sonra daðýldýlar. Tenûhîler, 17 (638) yýlýn-
da Suriye’yi geri alma teþebbüsünde bu-
lunan Herakleios’a katýlmayý düþündülerse
de Hz. Ömer’in bir ordu göndermesi üze-
rine savaþtan vazgeçtiler. Aðýr bir hezi-
mete uðrayan Bizans ordusuna katýlarak
Gassân ve Ýyâd kabileleriyle beraber He-
rakleios’un yanýnda yer almaya çalýþan Te-
nûhîler ise Antakya yakýnlarýndaki Bagrâs
geçidinde Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ýn gön-
derdiði Meysere b. Mesrûk tarafýndan ye-
nilgiye uðratýldýlar (Belâzürî, s. 235; Yâkut,
II, 80).

Ýslâmiyet’in ilk dönemlerinde kendileriy-
le cizye antlaþmasý yapýlan hýristiyan Arap-
lar arasýnda Tenûhîler de vardý. Hz. Ebû
Bekir devrinde Hîre’yi fetheden (12/633)
Hâlid b. Velîd oradaki Temîm, Tay ve Gas-
sânîler’le birlikte Tenûhîler’den de cizye
alýp halifeye gönderdi (Ebû Ubeyd Kasým
b. Sellâm, s. 101). Yermük Savaþý’nýn ar-
dýndan Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ýn Kýnnes-
rîn, Halep ve civarýný ele geçirmesi üzeri-
ne bölgedeki Tenûhîler’in bir kýsmý Ýslâ-
miyet’i kabul etti, Selîh gibi Hýristiyanlýk’-
ta kalanlar ise cizyeye baðlandý (16/637).
Genellikle Emevî taraftarý diðer hýristiyan
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Câhiliye devrinde
müþterek þecereyi benimseyen
müttefik bazý Arap kabilelerinin

ortak adý.˜ ™

Tenûh kabileler birliðinin menþei, Ara-
bistan’ýn güneyindeki Tihâme bölgesinden
doðusundaki Bahreyn’e göç eden ve za-
manla diðer bölgelere yayýlan Arap kabi-
lelerine dayanmaktadýr. AÅbâru TenûÅ
ve ensâbühâ adlý eserin müellifi Hiþâm
b. Muhammed el-Kelbî’den naklen Tabe-
rî’nin aktardýðý rivayete göre Arap kabile-
lerinin güneyden kuzeye göçü sýrasýnda
Cehîme’nin iki önemli kolu Ezd ve Nimâre
yanýnda Kudâa’dan Fehm b. Teymüllât’ýn
iki alt kolu Mâlik ve Amr; Haykâr, Gatafân,
Zühr b. Hâris ve Subh b. Subeyh gibi kü-
çük kabileler Bahreyn’de bir araya gele-
rek yerleþmeye karar vermiþ, kendilerini
“tenûh” (karar kýlma, yerleþme) diye adlan-
dýrmýþ ve bu adla büyük bir kabile olduk-
larý izlenimini verip diðer kabilelere karþý
yardýmlaþma ittifaký (hilf) kurmuþlardýr.
Ýttifakýn üye kabilesi Teymüllât’tan Mâlik
b. Züheyr’in, kýz kardeþi Lemîs’i Cezîme b.
Mâlik (Cezîme el-Ebraþ) el-Ezdî ile evlendir-
mesi sonucu Cezîme’nin liderliðindeki Ezd
kabilesiyle birlikte Fehm kabilesinin Mâlik
ve Amr kollarý Tenûh’un müttefiki olmuþ,
böylece Tenûh adý farklý kollara mensup
Arap kabileleri için müþterek bir nesep
olarak kullanýlmaya baþlanmýþtýr (Taberî,
I, 609-610). Ebü’l-Ferec el-Ýsfahânî, Kudâa
kabilesinin yayýlmasý sýrasýnda Teymüllât
b. Esed b. Vebere, Benî Rufeyde ve Eþ‘a-
rîler’den bir grubun Bahreyn’e göçünden
bahseder ve ikamet yeri seçmek amacýy-
la kendisine baþvurulan Zerka bint Züheyr
adlý kâhinenin kehaneti ve karganýn iþa-
reti gibi masalýmsý karýþýk rivayetlere yer
verir (el-E³ånî, XIII, 86-91).


