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ÜSLÛB-ý HAKÎM

kilde tekrarlanmasý, bazý sûre baþlarýnda-
ki hurûf-ý mukattaalar, anlatýmda soru ve
cevap yöntemine, yemin, istifham ve te-
kit gibi unsurlara yer verilmesi, darbýme-
sel ve kýssalarla bazý prensiplerin ve me-
tafizik gerçeklerin somut hale getirilme-
si bu baðlamda zikredilebilir. Muhtevasý
yanýnda dili ve üslûbu açýsýndan Kur’an’ýn
farklý bir yapýya sahip olduðu muarýzlarý
tarafýndan da kabul edilmiþtir. O dönem-
de Arap edebiyatýný en iyi bilenlerden Ve-
lîd b. Mugýre birkaç âyeti dinleyince gü-
zelliðini ve etkileyiciliðini takdir ettiði bu
sözlerin recez, kaside ya da cinlere ait þiir-
ler türünden olamayacaðýný itiraf etmiþ, an-
cak bu konuda kavmine ikna edici bir açýk-
lama yapmasý istendiðinde Kur’an’ý “baþ-
kalarýndan aktarýlmýþ bir sihir” þeklinde ni-
telemek zorunda kalmýþtýr (el-Müddessir
74/11-25; Hâkim, II, 506-507). Kur’an’ýn
üslûbunda görülen lafýz ve mâna denge-
si, onun gönüller üzerindeki etkisi, ses ve
terkip nizamýnda ortaya konan âhenk, ak-
la ve duyguya ayný zamanda hitap etmesi
gibi özellikler kaynaklarda üzerinde duru-
lan hususlardýr (ayrýca bk. KUR’AN [Ý‘câzý
ve Üslûbu]).

Kur’an’ýn üslûbu konusu klasik kaynak-
larda Kur’an’ýn belâgatý, nazmý ve i‘câzý-
na dair bahisler eserlerde daðýnýk biçim-
de ele alýnmýþ, özellikle i‘câzü’l-Kur’ân lite-
ratüründe onun kendine özgü bir üslûba
sahip bulunmasýna dikkat çekilmiþtir. Me-
selâ Bâkýllânî, Kur’an’ýn i‘câz yönlerinden
birini teþkil eden nazmýndan söz ederken
bu özelliðin ortaya çýktýðý alanlar arasýn-
da onun alýþýlmýþ söz üslûplarýnýn dýþýnda
kendine mahsus bir üslûbu olmasýný zik-
retmiþtir (Ý £câzü’l-Æurßân, s. 63). Bilindiði
kadarýyla klasik dönemde sadece Zerkeþî
konuyu müstakil bir baþlýk altýnda ele al-
mýþtýr. Zerkeþî, Kur’an ilimlerini anlattýðý
ansiklopedik eserinin kýrk altýncý bölümü-
nü Kur’an’ýn üslûbuna (fî üslûbi’l-Kur’ân
ve fünûnihi’l-belâgýyye) tahsis etmiþ, bu
baþlýk altýnda daha çok Kur’an’daki belâ-
gat sanatlarý üzerinde durmuþtur (el-Bur-
hân, II, 480-514). Üslûbü’l-Kur’ân mesele-
si modern dönemde özel incelemelere ko-
nu edilmiþtir. Hamîdüddin Ferâhî, Musta-
fa Sâdýk er-Râfiî, Seyyid Kutub, Muham-
med Abdullah Dirâz, Muhammed Abdü-
lazîm ez-Zürkanî ve Subhî es-Sâlih, Kur-
’an’ýn mûcizevî özelliði baðlamýnda onun
üslûbuna ayrý bir önem veren ve konuyu
çeþitli yönleriyle tartýþan müellifler arasýn-
da zikredilebilir.

Kur’an’ýn üslûbuna dair çok sayýda aka-
demik çalýþma yapýlmýþtýr. Ahmed b. Ab-
dülazîz el-Lehîb Esâlîbü’l-šasem ve’þ-
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versitesi), Hasan Çevikoðlu Kur’an-ý Ke-
rim’de Edebî Üslup (1999, Harran Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Er-
doðan Baþ Kur’an Üslubunda Lafzî Tek-
rarlar (2000, MÜ Sosyal Bilimler Enstitü-
sü) ve Celalettin Civelekçi Anlam-Üslûp
Ýliþkisi Baðlamýnda Kur’ân’ýn Üslûp
Analizi (2009, AÜ Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü) adýyla doktora tezi hazýrlamýþlardýr.
Ayrýca Necâh Ahmed ez-Zýhâr’ýn el-Æa½r
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(1403/1983, Mekke Ümmülkurâ Üniversi-
tesi), Bessâm Abdülgafûr Abdürrezzâk el-
Kavâsime’nin Üslûbü’l-kinâye fi’l-Æurßâ-
ni’l-Kerîm (1984, Medine el-Câmi’atü’l-
Ýslâmiyye), Ali Erbaþ’ýn Kur’an’daki Tek-
rarlar ve Sýrlarý (1987, MÜ Sosyal Bilim-
ler Enstitüsü), Bin Îsâ Bitâhir’in Esâlîbü’l-
iknâ fi’l-Æurßâni’l-Kerîm (1990, Amman
el-Câmiatü’l-Ürdüniyye), Yûsuf Abdullah
el-Ensârî’nin Esâlîbü’l-emr ve’n-nehy
fi’l-Æurßâni’l-Kerîm ve esrâruhe’l-belâ-
³ýyye (1410/1990, Mekke Ümmülkurâ Üni-
versitesi), Ýncâ Ýbrâhim el-Yemânî’nin Esâ-
lîbü’l-iŠrâb ve’l-istidrâk fi’l-Æurßâni’l-
Kerîm (1410/1990, Mekke Ümmülkurâ Üni-
versitesi), Ali b. Muhammed el-Hârisî’nin
Üslûbü’l-šasem fi’l-Æurßân: Dirâse be-
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Üniversitesi), Yahya Suzan’ýn Kurßan’da
Ýstifham Üslubu (2001, Dicle Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Niyazali
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Davette Kullandýðý Üslubu (2001, AÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü), Þehabeddin
Kýrdar’ýn Nahiv Belaðat Yönünden Te’-
kid ve Kur’an’da Te’kid Üslûbu (2005,
SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü) ve Saliha
Ayyýldýz’ýn da Haber ve Ýnþâ Üslûbu’-
nun Yusuf Sûresi’ndeki Anlam Yan-
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Sosyal Bilimler Enstitüsü) adlarýnda yük-
sek lisans tezleri vardýr (ayrýca bk. Ý‘CÂ-
ZÜ’l-KUR’ÂN).
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miþlerdir. Ancak bunlar sözün zâhirî muh-
tevasýnda olmadýðýný anlatmada benzer-
lik göstermekle birlikte amaç yönünden
farklýdýr. Kavl bi’l-mûcibde amaç muhata-
býn sözünü reddetmek ve anlamýný ters
çevirmektir. Üslûb-ý hakîmde ise amaç,
beklenmedik karþýlýk veya cevabýn, muha-
tabýn konumuna en uygun yahut onun için
daha önemli olduðuna dikkat çekmektir.
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Kur’an’ýn kendine özgü 
anlatým tarzýný ifade eden bir terim.˜ ™

Sözlükte “tutulan yol, tarz, tavýr” anla-
mýndaki üslûb kelimesi (Cevherî, e½-Øý¼â¼,
“slb” md.; Kåmus Tercümesi, “slb” md.) te-
rim olarak sözün dizilmesinde ve lafýzlarýn
seçilmesinde izlenen metodu ifade eder.
Üslûbü’l-Kur’ân’la kastedilen de gerek ke-
limelerin seçimi gerekse cümle yapýsýnda
Kur’an’ýn kendine özgü anlatým tarzýdýr (M.
Abdülazîm ez-Zürkanî, II, 303). Kur’ân-ý
Kerîm, söz sanatlarýnda maharet göster-
menin revaçta bulunduðu ve edebî zev-
kin üst seviyeye ulaþtýðý bir ortamda in-
miþtir. Böyle bir ortamda Kur’an daha ilk
nâzil olduðu günlerde, Arap yarýmadasýn-
da görülen sözlü ya da yazýlý anlatým þe-
killerinden farklýlýðý ve bilinen edebî tür-
lerden hiçbirine benzememesiyle dikkat
çekmiþtir. Ýnanç ve ibadet esaslarýndan
ahlâk prensiplerine, insanýn psikolojik ya-
pýsýndan gayb âleminin özelliklerine, önce-
ki kavimlerin kýssalarýndan kevnî hadisele-
re kadar farklý konularda ilgi çekici ve etki-
li bir ifade tarzýna sahip olmuþ, gerek ken-
disine inananlara gerekse inanmayanlara
yönelik hitaplar deðiþik anlatýmlarla orta-
ya konmuþtur. Bazý âyetlerin tamamýnýn
ya da bir kýsmýnýn usanç vermeyecek þe-


