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ye tanýmlanýr. Üslûpla ilgili en eski veriler
kadîm Yunan belâgat eserlerinde görülür.
Kalabalýklarý ikna etme vasýtalarýndan biri
sayýlan üslûp, hitabet (belâgat/retorik) ilmi
içinde özellikle duruma ve konuma uygun
kelime ve tabir seçimiyle ilgili bölüm al-
týnda ele alýnmýþtýr. Aristo’nun Retorika’-
sýnýn üçüncü bölümü, Quintilianus’un Ins-
titutio Oratoria’sýnýn (Nu¾umü’l-Åa¹âbe)
sekizinci bölümü etkili hitabetin bir yolu
sayýlan üslûp konusuna ayrýlmýþtýr. Batýlý
filologlar üslûba dair bilgi ve kültürü Aris-
to ve Quintilianus’tan devralarak aþaðý (ba-
sit), orta (vasît) ve yüksek (sâmî) þeklinde
üç üslûp düzeyi belirlemiþ, bunlarýn en ka-
rakteristik örneklerini Latin þairi Publius
Maro Vergilius’un (m.ö. 70-19) þiirlerinde
bulmuþlardýr. Onun çoban þiirlerini birinci-
ye, çiftçi þiirlerini ikinciye, destanýný üçün-
cü düzeye örnek kabul etmiþ, her üslûp
düzeyine uygun kelime, tabir ve eþya tür-
lerinin somut biçimde belirlendiði, “Vergi-
lius çarký” adýný verdikleri üç bölümlü, ay-
ný merkezde birleþen yedi daireli bir þekli
esas almýþlardýr. Vergilius çarký üslûp be-
lirlemelerinde XVIII. yüzyýlýn sonlarýna kadar
baþta þiir ve tiyatro olmak üzere bütün
edebiyat türlerinde esas kabul edilmiþtir.
Bu asrýn sonlarýndan itibaren romantizm
hareketinin yayýlmasýyla üslûbun yazarýn
tabiatýndan ayrýlmaz bir parça olduðu ilke-
si benimsenmiþ ve bu ilke G. L. Leclerc gibi
bilgin ve ediplerin, “Üslûb-ý beyân ayniyle
insandýr” cümlesinde ifadesini bulmuþtur.
Modern zamanlarda üslûp yazarýn dil mal-
zemesinden yaptýðý özgün seçim ve ter-
cihler þeklinde algýlanmýþtýr. Batý þiir üs-
lûbunda Aristo’nun iyi þiirin nitelikleri diye
saydýðý açýk ibareli, seviyesiz sözlerle ga-
rip kelimelerden arýnmýþ, mecaz ve istiare-
lere az iltifat edilmiþ olma gibi ilkeler XIX.
yüzyýlýn baþlarýndan itibaren özellikle ro-
mantizm hareketiyle birlikte esas alýnmýþ,
sade ve tekellüfsüz þiir dili Ýngiliz William
Wordsworth ve Samuel Taylor Coleridge ile
Fransýz þairi Victor Hugo gibi edip ve filo-
zoflarca savunulmuþtur. Ondan önceki dö-
nemlerde özellikle Rönesans’la barok asýr-
larýnda (XV-XVII. yüzyýllar) aðdalý þiir üslû-
bu benimsenmiþ, hatta XIX. yüzyýlýn son-
larýnda parnasizm ve sembolizm akýmla-
rýnýn etkisiyle Fransýz þiirinde eski aðdalý
üslûba dönüþ örnekleri verilmiþtir. Diðer
Batý edebiyatlarýnýn þiir üslûbunda da ben-
zer geliþmeler olmuþtur. Sanat eserlerin-
de üslûp özelliklerini incelemeyi amaçla-
yan ve “stylistique” (üslûp bilimi) adý verilen
bilim 1950’lerden itibaren edebiyat alanýn-
da baðýmsýz bir dal haline gelmiþ, Char-
les Bally, Léo Spitzer, Gaston Bachelard,

Roland Barthes, Michot gibi filologlar ta-
rafýndan esaslarý ortaya konulmuþtur. Bu
dönemden önceki edebiyat eserlerinde üs-
lûbun niteliði, doðasý, bireyselliði, karak-
teristiði gibi konular daðýnýk biçimde yer
alýyordu.

Arap edebiyatýnda üslûba dair bilgiler
belâgat ve edebî tenkit eserlerinde daðýnýk
vaziyette ele alýnmýþ, modern zamanlar-
da üslûp incelemelerinde daha çok Kur’an
ve hadislerdeki üslûp özelliklerine iliþkin
birçok eser ortaya konulmuþtur. Üslûp ko-
nusuna ilk deðinenlerden olan Abdülka-
hir el-Cürcânî Delâßilü’l-i£câz’ýnda, üslû-
bun güzelliðini yerine / makamýna göre
uygun kelime seçiminde görür. Ona göre
ayný kelime bir yerde güzel dururken di-
ðer yerde böyle olmayabilir. Swift’in üslû-
bu “uygun yerlerdeki uygun kelimeler” þek-
linde tanýmlamasý da Cürcânî’nin görüþüy-
le paralellik arzeder.

Üslûbun biçim, düzey, edebî ekol, ede-
bî tür ve edebî devirlere, ayrýca metne ve
yazara göre deðiþen çeþitleri vardýr: Sade-
yalýn, orta-yüksek, lirik, epik üslûp, övgü-
yergi, ironi üslûbu, Câhiliye-Emevî, Abbâsî
üslûbu, yumuþak-sert, sakin-âteþîn üslûp,
objektif-sübjektif üslûp, zihnî-hissî üslûp,
edebî, ilmî üslûp gibi. Farklý yönlerden ya-
pýlmýþ üslûp tasnifleri içinde ilmî ve edebî
eserlerle hitabette uyulmasý gereken dört
tür anlatým tarzý önemlidir.

1. Ýlmî Üslûp. Bilimsel eserlerin anlatý-
mýnda kullanýlan bu üslûbun karakteris-
tiði ilmî ifade titizliði ve açýklýktýr. Ýlmî üs-
lûp bu iki özelliðe engel olan çok anlamlý,
müphem, az kullanýlan (garip) kelimeler,
mecazlar ve kinayelerle bedîî süslerden
arýnmýþ olmalýdýr. Edebî tasvir amacý ta-
þýmayan ve konularýn açýklanmasýna yar-
dým eden örnekleme türünden teþbihler
bu üslûba uygun düþer. Ayný þekilde duy-
gusallýktan uzak, lafýz-mâna dengesine
sahip, îcâzdan ve tekrarlarla gereksiz uzat-
malardan arýndýrýlmýþ, fikir ve olaylar akýl
ve mantýk ölçülerine göre dizilmiþ, abartý-
sýz ve yalýn bir anlatým ilmî üslûbun önde
gelen özellikleridir.

2. Edebî Üslûp. Manzum olsun mensur
olsun edebî eserlerin anlatým ve yazýmýn-
da kullanýlan üslûbun karakteristiði este-
tiktir. Estetik onda yer alan parlak hayal,
ince tasvir, nesne ve olaylar arasýndaki uzak
benzerlik ilgilerini keþfetmekle somutu so-
yut, soyutu somut biçiminde ortaya koy-
mak gibi faktörlerden kaynaklanýr. Yaza-
rýn psikolojik durumunu yansýtan sübjek-
tif, duygusal ve abartýlý anlatým, özellikle
olaylarýn gerçek sebeplerini görmezlikten
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Duygu ve düþüncelerin
anlatýlmasý sýrasýnda

dil malzemesinin kullanýlmasýndaki
özgünlük anlamýnda

edebiyat terimi.
˜ ™

Sözlükte “izlenen yol, benimsenen tarz”
anlamýna gelir. Dil ve edebiyatta üslûp ki-
þinin kendi duygu, düþünce ve heyecanla-
rýný dile getirme þekli, dili kullanma biçi-
midir. Bu bakýmdan üslûp biliminin (sti-
listik) ilgi alaný yazarýn dil malzemesini kul-
lanýrken gramer ve dizim kurallarýnýn, be-
lâgat esaslarýnýn icrasýnda gösterdiði bi-
çimsel-bireysel özellikleri incelemektir. Üs-
lûp incelemesi gramer, belâgat ve edebî
tenkidin verilerine dayanarak yazarýn ke-
limeleri konuya uygun biçimde seçme ve
kullanma tarzý, terkip ve cümleleri oluþ-
turma biçimi, îcâz-ýtnâb gibi belâgat tür-
lerinde gösterdiði özgünlükleri ve bireysel
nitelikleri irdeler. Üslûp ayrýca yazarýn di-
liyle, kullandýðý dilin kurallarý arasýndaki
sapmalarýn toplamý ve bu sapmalarýn ese-
rin konusu ve amacý bakýmýndan yerinde
ve özgün olmasý demektir. Böylece üslûp
hem teknik hem estetik bütünlük arze-
der. Bir yazar veya edibin duygu ve düþün-
celerini aktarýrken dil malzemesini kullan-
ma biçimi onun karakteri ve ahlâkýyla ya-
kýndan ilgilidir. Çünkü, “Her kap kendi için-
dekini sýzdýrýr”. Övgü, mersiye, gazel gibi
temalar sevgi dolu yürekten, yergi ve alay
temalarý nefret dolu kalpten sýzan yansý-
malardýr. Fransýz edip ve tabiat âlimi Geor-
ges Louis Leclerc’e (Comte de Buffon) nis-
bet edilen, “Üslûb-ý beyân ayniyle insandýr”
sözü bu gerçeði dile getirir. Bu bakýmdan
büyük edip, yazar ve þairlerin kendilerine
özgü üslûplarý bulunur. Ýbn Haldûn’a göre
üslûp zihinde ve hayalde beliren sûretle-
ri kelime ve terkip kalýplarýna dökme tar-
zý, dokuma biçimi, onlardan özgün bir ya-
pý oluþturma yöntemidir (Mîþâl Âsî – Emîl
Bedî‘ Ya‘kub, s. 98-99). Üslûbun karakte-
ristiði estetiktir. Bu da parlak hayal ve in-
ce tasvire, nesneler arasýnda sezilmesi güç
ortak noktalarý keþfederek aralarýnda ben-
zerlik ilgisi kurma, soyuta somut elbisesi
giydirme, somutu soyut kýyafetine sokma
gibi belâgata dayalý tasarruf ve becerile-
re dayanýr (Ali Cârim – Mustafa Emîn, s.
14-15).

Batý edebiyatlarýnda üslûp, “kalem” an-
lamýndaki Latince stylus kökenli style te-
rimiyle karþýlanmasýna baðlý olarak “insa-
nýn kendini yazýyla dile getirme biçimi” di-
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limeler ve tekrarlarla ifadenin güçlendi-
rilmesi, ana fikre sýk sýk vurgu yapýlmasý,
muhataplarýn ilgisini canlý tutmak için ih-
bar ve inþâ üslûplarý arasýnda geçiþler uy-
gulanmasý, uygun vecize, hikmetli söz ve
mesellerle ara cümlelere yer verilmesi, býk-
týrýcý uzun cümlelerden uzak durulmasý,
giriþte ana fikre iþaret eden telmihlerde
bulunulmasý, baþlangýçtan asýl konuya ge-
çiþte kopukluk oluþturmayacak, bütünlüðü
saðlayacak þekilde geçiþ ifadelerinin (te-
hallus) kullanýlmasý, nihayet konuþmanýn
parlak cümlelerle bitirilmesi hatâbî üslû-
bun baþarý þartlarýndandýr.

Arap Edebiyatýnda Üslûp. Câhiliye dev-
rinden itibaren çeþitli dönemlerde meyda-
na gelen edebî nesir (inþâ) üslûplarý, baþ-
ta seci ile vezindaþlýk (tevâzün) olmak üze-
re bedîî süslerin kullanýlmasýna göre fark-
lýlýk arzeder. Seci süsünün egemen olduðu
üslûba “müsecca üslûp” denir. Hutbe, va-
siyet, kâhin secileri ve emsâl gibi Câhiliye
döneminden intikal eden edebî nesir ör-
neklerinde îcâzýn esas alýndýðý ve secinin
hâkim kýlýndýðý müsecca üslûp görülür.
Bunun yanýnda bazý ticarî yazýþmalarda
serbest nesir konumundaki mutlak (mür-
sel) üslûba da rastlanýr. Hz. Peygamber ve
dört halife devirlerindeki nesir örneklerin-
de mutlak, müsecca ve hatâbî üslûp gö-
rülür. Resûl-i Ekrem ile halifelerin özel ve
resmî mektuplarýnda îcâzýn hâkim oldu-
ðu, baþta ve sonda Allah’a hamdüsenâ-
nýn yer aldýðý, Kur’an ve hadislerle mesel-
ler, hikmetli beyit ve sözlerden tazmin ve
iktibaslarla desteklenmiþ serbest nesir üs-
lûbu nitelikleri görülür. Halifelerin yaný sýra
ileri gelen devlet adamlarýnýn genellikle
dinî ve siyasî içerikli hutbe ve konuþmalarý,
ayrýca mev‘izalarda külfetsiz secilerin hâ-
kim olduðu, Kur’an’ýn etkisiyle Câhiliye’ye
özgü secili üslûptan ayrýlarak baþta ve son-
da tesbih ve hamd ifadeleriyle Kur’an ve
hadisten iktibaslarýn yer aldýðý, kýsa ibare-
li ve secili hatâbî üslûp hâkimdir.

Kur’an’da secili, müzdeviç-vezindaþ öðe-
lerle hatâbî nesir üslûbunu yansýtan ký-
sýmlar yer alýrsa da âlimlerin çoðunluðu
onun üslûbunun kendine özgü olduðu gö-
rüþündedir. Zekî Mübârek ise Kur’an üs-
lûbunu Câhiliye edebî nesir üslûbunun en
saðlýklý temsilcisi diye nitelemiþ, çaðdaþ bir
yazar da onun üslûbuna “müveþþah üslûp”
demiþtir (Kemâl el-Yâzîcî, s. 23-24). Özellik-
le Mekke’de inen ilk sûrelerde kýsa bölüm-
lü doðal secilerin, secili veya secisiz vezin-
daþ öðelerin, tekrarlarýn, yeminli ve þartlý
ifadelerin egemen kýlýndýðý, ikna amaçlý
âteþîn-þiirsel bir hatâbî üslûp hâkimdir.
Medine’de inen sûreler genellikle teþrî‘

amaçlýdýr; üslûp da bu amaca uygun bi-
çimde uzun cümleli, ayrýntýlý, serbest dü-
zende, hükümlere ait hüccet ve illetlerin
açýklandýðý, halden hale, sîgadan sîgaya in-
tikallerin (iltifat), parlak-ayrýntýlý temsille-
rin yer aldýðý sâkin bir nitelik arzeder. Ency-
clopaedia Britannica’da “Koran” madde-
sini yazan Theodore Nöldeke, Kitâb-ý Mu-
kaddes kültürünün etkisiyle Kur’an’ýn kýs-
sa anlatým üslûbunda zayýf cihetlerin bu-
lunduðunu, hadiselerin tarihî silsileye gö-
re verilmediðini, sýra ve düzenlerine ria-
yet edilmediðini, olaylardaki kesiklik, ko-
pukluk ve karýþýklýðýn anlaþýlmayý zorlaþ-
týrdýðýný, ayrýca bazý lafýz ve ibarelerin çok
tekrar edildiðini, halden hale, sîgadan sî-
gaya geçiþlerin fazla olduðunu söylemiþ-
tir. Gerçekte bunlar Kur’an’ýn üslûbunu ve
edebî yapýsýný bilmemekten kaynaklanan
haksýz eleþtirilerdir. Kur’an’ýn hikâye üs-
lûbu ve hikâye anlatýmýndaki amacý, Tev-
rat’taki gibi giriþ-geliþme-sonuç bölümle-
riyle tarihî kronolojiye riayet ederek anlat-
mak deðildir; Kur’an’ýn bu anlatýmýndaki
amacý muhataplarý belli þeylere özendir-
mek, belli nesnelerden sakýndýrmaktýr ve
hikâyeden bu amacý destekleyecek ve ona
misal teþkil edecek bir kesit sunmaktýr.
Kur’an’da bazý hikâyelerin uzun veya kýsa
olarak tekrarý da baðlam ve amaç deðiþik-
liðinden ileri gelir. Ayrýca Kur’an’da tekrar
edilen kelime ve ibarelerin çokluðu onun
hatâbî üslûbunun gereði olduðu gibi on-
da þahýstan þahýsa, sîgadan sîgaya, mâzi-
den muzâriye ve aksine intikallerin bulun-
masý da ince mânalar ve nüanslar içeren
iltifat sanatýnýn icabýdýr. Hz. Peygamber’in
hadislerinde ise tekellüften, seci ve bedî‘
süslerinden, gereksiz uzatmalardan arýn-
mýþ, açýk ve kapalý iþaretler içeren veciz ve
yalýn bir anlatým hâkimdir.

Emevîler devrinde secili üslûbun örnek-
leri olan hutbe ve hitabelerde üslûp fit-
neleri bastýrmak amacýyla sertleþmiþ, teh-
dit ifade eden tekrarlar artmýþ, hutbeler
uzamýþtýr. Ziyâd b. Ebîh ile Haccâc b. Yû-
suf es-Sekafî’nin hutbeleri gibi mürsel üs-
lûp örneklerini teþkil eden özel ve resmî
mektuplar, uygarlýðýn geliþmesine paralel
þekilde bedevî sertliðinden medenî yumu-
þaklýða ve anlam inceliðine, konuya uygun
lafýz ve ibare seçimine doðru geliþme kay-
detmiþtir. Secili veya secisiz olarak vezin-
daþ, çoðu zaman da çifte vezindaþ keli-
melerin karakteristiðini teþkil ettiði mü-
tevâzin / müzdeviç üslûbun doðuþu da bu
döneme rastlar. Hasan-ý Basrî’nin “Âdil
devlet baþkanýnýn özellikleri” adlý risâlesin-
de serbest-secili-vezindaþ üslûplarýn kar-
masý bir anlatým tarzý görülür. Risâlele-

gelip onlarý baðlama uygun düþürülmüþ
edebî sebeplere dayandýrma sanatý (hüsn-i
ta‘lîl), teþbih, mecaz, istiare, cinas, seci, te-
zat, tevriye gibi beyan ve bedî‘ sanatlarýy-
la örülmüþ süslü ama kapalý, çoðu zaman
sembolik bir anlatým þekli edebî üslûbun
öne çýkan nitelikleridir. Mütenebbî “Vas-
fü’l-hummâ” kasidesinde yakalandýðý sýt-
maya týbbî gerçek açýsýndan bakmaz, onu
zaman zaman kendisini ziyaret eden utan-
gaç bir zamane kýzýna benzetir; Ýbnü’l-Hay-
yât da þiirinde bulutlarý kýtlýk ve kuraklýkla
savaþan ordular olarak niteler. Maarrî þu
beytinde dolunayýn yüzeyinde görülen leke-
leri, övülen kiþinin ölümüne üzülen dolu-
nayýn yüzünü tokatlamasýndan kalmýþ dar-
be izleri diye tasvir eder: �א���� א�73" 89�1*��”
“�À�א� �( :�;� 0< *����� / 8��7+ (Parlak dolunay-
daki leke deðildir kadîm / O sadece yüzünde to-
katlama izidir). Edebî üslûpta etkilemek
amacýyla duyguyu güçlü bir tonla dile ge-
tirmek de arzu edilen bir husustur. Ayný
temada (mersiye), ayný tasvir öðesiyle (teþ-
bih) anlatýlmýþ iki þiirden Mütenebbî’ninki
daha dingin, Ýbnü’l-Mu‘tezz’inki daha güç-
lü tondadýr: / =" 5 �>?@ �3+ ��6 #�1*�”
“ ��A$ )*;�א� .7� ��� =
B" (Ümit etmezdim
senin tabutundan önce göreceðimi / Radvâ da-
ðýnýn adamlarýn elleri üzerinde yürüdüðünü)
(Mütenebbî). ]*C� א���*(/ D*�� E*א�� ��%7+”
/ :>?@ 0< E*3?א� 
/ �Fא // )*;�א� G� �א��7 H�C
“)*3Iא� ��A$ J�1 ��אK@א 
א�
+ (Gitti insanlýk, yok
oldu kemâl / Baðýrdý zamanýn felâketi: Nerede
ricâl // Ýþte Ebü’l-Abbas tabutu içinde / Kalkýn
da bakýn nasýl gidiyor cibâl) (Ýbnü’l-Mu‘tez).

3. Ýlmî-Edebî Üslûp. Önceki iki üslûbun
özelliklerini birleþtirir. Böylece bilimsel ko-
nular edebî bir anlatým çeþnisiyle yazýya
dökülür. Bu da gençlere ve uzman olma-
yan kimselere kolaylýk saðlamak, bilimsel-
liðin soðuk yüzünü sevimli kýlmak, keskin
yanýný hafifleterek daha cazip bir anlatým
sunmak amacýyla deneysel bilimlerle be-
þerî coðrafya, tarih, psikoloji ve sosyoloji gi-
bi bilimlerde uygulanan bir anlatým yön-
temidir. Bu üslûpta açýklýk, yalýnlýk, bili-
nen lafýz ve ibarelerin seçimi, basit cüm-
lelerle edebî anlatým örgüsü önemli nite-
liklerdir.

4. Hatâbî Üslûp. Hutbe, hitabe ve ko-
nuþmalarda geçerli anlatým biçimidir. Fe-
sahat ve belâgat esaslarýna dayanmada
edebî üslûpla ortaksa da bazý özellikleriy-
le ondan ayrýlýr. Konuþmanýn muhatap-
larýn düzeyine, durum ve þartlarýna göre
basit-tumturaklý, yumuþak-sert vb. þekil-
de yapýlmasý, ibareye göre ses tonunun
ayarlanmasý, jest ve mimiklerle anlatýmýn
desteklenmesi, pekiþtirme, eþ anlamlý ke-
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larýnda, bu arada Seâlibî’nin Yetîmetü’d-
dehr’i, Feth b. Hâkan el-Kaysî’nin Æalâßi-
dü’l-£išyân’ý, Ýmâdüddin el-Ýsfahânî’nin
ƒarîdetü’l-ša½r’ý, Ýbn Bessâm eþ-Þente-
rînî’nin e×-¬aÅîre’si, Hafâcî’nin Rey¼âne-
tü’l-elibbâ’sý, Muhibbî’nin Nef¼atü’r-Rey-
¼âne’si, Ýbn Ma‘sûm’un Sülâfetü’l-£a½r’ý,
Muhammed Diyâb el-Ýtlîdî’nin Ý£lâmü’n-
nâs’ý, Þehâbeddin Ýbn Arabþah’ýn Fâki-
hetü’l-Åulefâßsý, Murâdî’nin Silkü’d-dü-
rer’i vb. eserlerde kendini göstermiþtir.
Arap edebiyatýnda secinin hâkimiyeti ara-
lýksýz on asýr kadar devam ettikten sonra
ancak modern zamanlarda yerini düz ne-
sir üslûbu almýþtýr.

Doðu’da Ýbnü’l-Mukaffa‘ ile baþlayan sa-
de-açýk anlatým tarzý Endülüs’te Ýbn Ab-
dürabbih’in el-£Ýšdü’l-ferîd’i, Ýbn Hazm’ýn
ªavšu’l-¼amâme’si gibi eserlerde devam
etmiþtir. Endülüs’te vezindaþ kelimelerin
egemen olduðu mütevâzin teressül üslû-
bu Ýbn Bürd el-Ekber, Ýbnü’l-Cezîrî, Ýbn
Derrâc, Ebü’l-Mugýre Ýbn Hazm gibi edip-
lerin resmî (divanî) ve özel risâlelerinde Câ-
hiz üslûbunun etkisiyle yansýma bulmuþ-
tur. Secinin hâkimiyetindeki müsecca te-
ressül üslûbu, Bedîüzzaman el-Hemedâ-
nî’nin risâle üslûbunun uzantýsý þeklinde
Ýbn Zeydûn ile Ýbnü’l-Hatîb’in risâlelerin-
de yer almýþtýr. Secidaþ öðelerle hikâye an-
latma tarzý olan müsecca kasasî üslûp,
Ýbn Þüheyd’in et-Tevâbi£ ve’z-zevâbi£i ile
Ýbn Þeref el-Kayrevânî’nin el-Mašåmâ-
tü’l-Endelüsiyye’si gibi eserlerde uygu-
lanmýþtýr.

Maðrib’de felsefî-kasasî, felsefî-analitik
ve seyahat edebiyatý üslûbu þeklindeki üç
anlatým biçimi dikkat çeker. Sembolik fel-
sefî-kasasî üslûp Ýbnü’l-Mukaffa‘ýn Kelî-
le ve Dimne çevirisiyle baþlamýþ, Ýhvân-ý
Safâ’nýn Risâletü’l-insân ve’l-¼ayevân’ý,
Ýbn Þüheyd’in et-Tevâbi£i, Maarrî’nin Ri-
sâletü’l-³ufrân’ý, Hemedânî ve Harîrî’-
nin Mašåmât’larýnda devam etmiþ, tam
felsefî hikâye ve roman tarzý olarak Mað-
ribli filozof Ýbn Tufeyl’in ¥ay b. Yaš¾ân’ýn-
da kullanýlmýþtýr. Ýbn Haldûn’un Mušad-
dime’sinde ise felsefî analiz aðýrlýklý bir
anlatým biçimi göze çarpar. Seyahat ede-
biyatý üslûbu, Þerîf el-Ýdrîsî’nin Nüzhe-
tü’l-müþtâš’ýyla baþlayýp Ýbn Cübeyr’in
Te×kiretü’l-esfâr’ý (Ri¼letü Ýbn Cübeyr)
ve Ýbn Battûta’nýn Tu¼fetü’n-nü¾¾âr’ýy-
la geliþmiþtir. Modern zamanlarda ve ça-
ðýmýzda baþta Kur’an olmak üzere hadis,
belâgat ve nahiv alanlarýnda üslûp incele-
melerine dair birçok eser kaleme alýnmýþ-
týr. Bunlarda belâgat ve nahiv konularý
üslûp özellikleri açýsýndan ele alýnýp ince-
lenmiþtir (bk. bibl.).
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ÿÝsmail Durmuþ

™ FARS EDEBÝYATI. Belli bir kiþi, eser,
dönem veya bölgeye özgü anlatým biçimi
olarak üslûp normal anlatým dýþýnda özel-
likler taþýr ve bu sebeple ayrý bir adla anýl-
maya deðer görülür. Farsça’da üslûp ke-
limesi karþýlýðýnda Arapça’da “eritip kalýba
dökmek” anlamýndaki sebk kullanýlmýþtýr.
III. (IX.) yüzyýlýn ikinci yarýsýnda ilk örnek-
leri görülen yeni Farsça þiirde ve nesirde
asýrlar boyunca çeþitli uslûplar öne çýkmýþ-
týr. Bunlar farklý açýlardan birkaç þekilde
incelenebilir: Þair yahut yazara göre, sebk-i
Menûçihrî, sebk-i Hâfýz ve sebk-i Bîdil; ese-
rin yazýldýðý zamana göre sebk-i Meþrutiy-
yet ve sebk-i Sâmânî; eserin muhtevasýna
göre, sebk-i irfânî ve sebk-i hamâsî; ese-
rin yazýldýðý coðrafî bölgeye göre, sebk-i
Hindî ve sebk-i Horasânî; eserin muhatap
aldýðý kitleye göre sebk-i âmiyâne ve sebk-i
rûþenfikrâne, eserin yazýldýðý amaca gö-
re sebk-i hicvâmîz, sebk-i ta‘lîmî. Ortak
özelliklere ve anlatým tarzlarýna sahip be-
lirli bir çaðdaki þairler açýsýndan Ýslâm son-
rasý Fars þiirinde baþlýca þu üslûplar gö-
rülür:

Sebk-i Horasânî. Horasan ve Mâverâün-
nehir þairlerinin, III. (IX.) yüzyýlýn ikinci ya-

rinde ayný vezindeki kelimelerin bir araya
getirilmesine dayalý mütevâzin / müzde-
viç üslûbu yaygýn biçimde ilk defa kulla-
nan edip Abdülhamîd el-Kâtib’dir (ö. 132/
750). Onun Fars asýllý olmasý sebebiyle bu
üslûbun Fars edebiyatý etkisiyle doðduðu
genellikle kabul edilmiþtir. Abdülhamîd’-
den Ebü’l-Fazl Ýbnü’l-Amîd’e (ö. 360/970)
kadar uzanan dönemdeki edebî nesir tür-
lerinde hâkim üslûp olan mütevâzin üslûp
Abbâsî devrinde Sehl b. Hârûn, Ebû Ýshak
Ýbnü’l-Müdebbir, Ýbrâhim es-Sûlî, Câhiz ve
Ebû Hayyân et-Tevhîdî gibi yazarlarýn ede-
bî risâlelerinde devam etmiþtir. Bu tür
üslûpta kelâmýn bütün kelimeleri çifterli
(müzdeviç) vezindaþ olabildiði gibi sadece
fýkra sonlarý da vezindaþ olabilir: ��������	”
“
���א�� א���א� ��������	 ٠����א�� א����� âye-
tiyle (es-Sâffât 37/117-118) ��� ���� ��”
� � 
!� "�#	 ��$ �����% 	'&א٠ (�א���� � � )�*�+�,-$
“.�/+(�א���� (Tâhâ 20/100-101) âyetinde gö-
rüldüðü gibi. Mütevâzin üslûp Ebû Bekir
es-Sûlî’nin Edebü’l-küttâb’ý, Kadî el-Cür-
cânî’nin el-Vesâ¹a’sý, Seâlibî’nin Yetîme-
tü’d-dehr’i gibi eserlerde de hâkim üs-
lûptur. Ýbnü’l-Mukaffa‘ýn Edebü’l-£âlim
adlý risâlesinde ve Ebû Ýshak Ýbnü’l-Mü-
debbir’in er-Risâletü’l-£a×râ’sýnda yer
alan Edebü’l-kâtib risâlesiyle ilk örnek-
leri verilen risâle / mektup yazým (teres-
sül) üslûbu Ebü’l-Fazl Ýbnü’l-Amîd, Sâhib
b. Abbâd, Kadî el-Fâzýl, Ebû Ýshak es-Sâ-
bî, Þerîf er-Radî ve Bedîüzzaman el-He-
medânî’nin risâlelerinde yoðun secilerin
egemen kýlýndýðý secili teressül üslûbu þek-
linde geliþme kaydetmiþtir. Bedîî süsler-
den uzak düz nesir üslûbu olan mutlak
üslûp Abbâsî devrinde tarih ve terâcim
kitaplarý ile ilmî eserlerde, Ýhvân-ý Safâ’-
nýn risâlelerinde, Ýbn Miskeveyh ile Ebû
Hayyân et-Tevhîdî’nin ilmî-edebî eserle-
rinde, yoðun seci süsüyle hikâye anlatma
tarzý olan secili kasasî üslûp da Ebü’l-Alâ
el-Maarrî’nin Risâletü’l-³ufrân’ý ile He-
medânî ve Harîrî’nin Mašåmât’larý gibi
edebî metinlerde uygulanmýþtýr. Ayrýca
Maarrî el-Fu½ûl ve’l-³åyât’ýnda, secili üs-
lûbun uzantýsý olup her faslý bir seci har-
fine tahsis ettiði Endülüs veþþah þairleri-
nin etkisiyle müveþþah üslûbu edebî nesre
ilk uygulayan ediptir. Yoðun bedîî süslerin
beraberinde secinin egemen olduðu bedîî
müsecca üslûp IV. (X.) yüzyýlda Ebü’l-Fazl
Ýbnü’l-Amîd’in risâleleriyle yaygýn hale gel-
miþtir. Daha sonra Ebû Ýshak es-Sâbî, Ka-
dî el-Fâzýl, Ýbn Zeydûn, Ýbn Þüheyd, Bedî-
üzzaman el-Hemedânî, Harîrî, Maarrî, Li-
sânüddin Ýbnü’l-Hatîb gibi ediplerin eser
ve risâlelerinde uygulanmýþtýr. Bu aðdalý
üslûp bazý tarih, ahbâr ve terâcim kitap-
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