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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
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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

TENSÎK


