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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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sebebiyle ilmî tabirler þiirden uzaklaþmýþ-
týr. Þiire giderek ince hayaller, garip teþ-
bihler, yeni mazmunlar ve bilinmeyen ke-
limeler girmiþ, günlük deyiþler, tecrübe ve
bilgiler þiire aktarýlmýþtýr. Bu üslûbun ön-
de gelen þairleri Örfî-i Þîrâzî, Tâlib-i Âmü-
lî, Sâib-i Tebrîzî, Kelîm-i Kâþânî ve Bîdil’-
dir (ayrýca bk. SEBK-i HÝNDÎ).

Sebk-i Bâzgeþt. XII. (XVIII.) yüzyýlýn ikinci
yarýsýndan XIV. (XX.) yüzyýlýn baþlarýna ka-
dar devam eden bu üslûp Þîraz, Ýsfahan
ve Horasan bölgelerinde ilgi görmüþ, maz-
mun arayýþýnda yeniliðini kaybedip doðal-
lýktan uzaklaþan, anlaþýlmaz teþbih ve is-
tiarelerle dolu, muammaya dönüþen Hint
üslûbuna bir tepki olarak doðmuþtur. Ýlk
defa Ýsfahan’da bir araya gelen bazý þair-
lerin çabalarýyla Irak ve Horasan üslûpla-
rýnýn öncüleri örnek alýnýp þiirler yazýlma-
ya baþlanmýþ, Kaçarlar hânedanýnýn Safe-
vîler’den sonra þiire ve þairlere tekrar alâ-
ka göstermesinin de yardýmýyla bu tavýr
yaygýnlaþmýþtýr. Horasan ve Irak üslûpla-
rýnýn üstatlarý Unsûrî, Ferruhî, Muizzî ve
Enverî gibi kaside þairleriyle Sa‘dî-i Þîrâzî,
Hâfýz-ý Þîrâzî gibi gazel ustalarý taklit edil-
miþ, bu sebeple bazý þairlerin þiirleri bu
üstatlarýn þiirlerinden ayýrt edilemez hale
gelmiþtir. Ancak bu durum þairlerin yaþa-
dýklarý zamandan ve toplumdan uzaklaþ-
malarýna da yol açmýþtýr. Bu üslûbun ön-
de gelen þairleri Sabâ-yý Kâþânî, Visâl-i Þî-
râzî, Kaânî-i Þîrâzî, Fürûgý-i Bistâmî, Sü-
rûþ-i Ýsfahânî, Hâtif-i Ýsfahânî, Yaðma-yi
Cendeký ve Ebû Nasr-ý Þeybânî’dir.

Sebk-i Meþrûtiyyet/Meþrûta. Yeni Fars-
ça þiir XIV. (XX.) yüzyýlýn ilk yarýsýndaki ör-
neklerle yeni ve farklý bir yönde ilerlemiþ,
þairin ilgisi ve þiirin konusu topluma yö-
nelmiþ, halk dilinin yaný sýra siyasî konu-
lar ve Batý kökenli kelimeler eserlerde yer
almaya baþlamýþtýr. Dönemin önemli þair-
leri Bahâr, Îrec Mirza, Ârif-i Kazvînî, Fer-
ruhî-i Yezdî, Seyyid Eþrefüddîn-i Gîlânî ve
Mirzâde-i Ýþkî’dir.

Bu üslûplar arasýnda geçiþ zamanlarý-
ný farklý üslûp veya dönem adlarýyla ad-
landýrma ihtiyacý da duyulmuþtur. Mese-
lâ Sâmânîler dönemindeki üslûba sebk-i
Türkistânî, Gazneliler dönemiyle Selçuk-
lular’ýn ilk yýllarý için sebk-i Horasânî, Irak
üslûbuna intikal edilirken, yani VI. (XII.)
yüzyýl için ara dönem üslûbu veya ayný dö-
nemde Ýran’ýn batýsý için Azerbaycan üslû-
bu, Irak üslûbundan Hint üslûbuna geçiþ
dönemi için de mekteb-i vuku‘ (X/XVI. yüz-
yýl) adlarý kullanýlmýþtýr. Meþrutiyet devri
þiir anlayýþýndan sonra Farsça’da yeni þiir
üslûbu adýyla yapýda ve içerikte yenilik-
lere gidilirken Mevlânâ Celâleddîn-i Rû-

mî, Sa‘dî-i Þîrâzî, Hâfýz-ý Þîrâzî gibi klasik
dönem þairleri okunmaya ve örnek alýn-
maya devam edilmiþtir. Batý medeniyeti ve
edebiyatýyla baþlayan temaslar neticesin-
de Ýran’da edebî muhitler hikâye, roman
ve tiyatro gibi türlere de ilgi gösterirken
XX. yüzyýlýn ilk yarýsýnda þiirde klasik ka-
lýplarýn dýþýna çýkýlmaya baþlanmýþtýr.

Farsça nesirde de üslûp bakýmýndan
farklý devirler görülmüþtür. Baþlangýçta
III. (IX.) yüzyýlýn sonlarýndan V. (XI.) yüzyý-
lýn ortalarýna kadar (Sâmânîler dönemi)
nesir sade, sanatsýz ve kolay anlaþýlýr bi-
çimde sonraki dönemlere göre daha az
sayýda Arapça kelime barýndýrýrken V. (XI.)
yüzyýlýn ortalarýndan VI. (XII.) yüzyýlýn or-
talarýna kadar (Gazneli ve Selçuklu döne-
mi) yazýlarda cümleler uzamýþ ve Arapça
kelimeler çoðalmýþtýr. VII. (XIII.) yüzyýldan
XII. (XVIII.) yüzyýla kadar hâkim olan nesir
(Irak üslûbu) sanatlý ve tekellüflü bir hüvi-
yet kazanmýþtýr. XIII. (XIX.) yüzyýlda geri-
ye dönüþ üslûbu nesirde de kýsmen etkili
olmuþ, ardýndan konuþma diline yönelik
sade bir üslûp tercih edilmiþtir (ayrýca bk.
ÝRAN [Edebiyat]).

Üslûp özellikleri, “sebk-þinâsî” adý veri-
len yeni bir edebî disiplin altýnda çeþitli
kitap ve makalelerde incelenmiþtir. Fars
edebiyatýnda üslûp konusunu bilimsel açý-
dan ilk defa Meliküþþuarâ Bahâr Sebk-
þinâsî yâ TârîÅ-i Te¹avvur-i Ne¦r-i Fâr-
sî adlý eserinde ele almýþtýr (I-III, Tahran
1321 hþ./1942). Daha sonra kapsamlý bir
çalýþma Sîrûs Þemîsâ tarafýndan Külliy-
yât-ý Sebkþinâsî (Tahran 1372 hþ.) ve
Sebkþinâsî-i Þi£r (Tahran 1374 hþ.) ad-
lý çalýþmalarla ortaya konmuþtur. Bânû
Nusret Tecrübekâr’ýn Sebk-i Þi£r der
£A½r-ý Æåcâriyye’sinde (Tahran 1350 hþ.)
üslûp özellikleri belirli bir dönemle sýnýrlý
biçimde incelenmiþtir. Mahmûd Âbâdu-
yân’ýn Der Âmedî der Sebkþinâsî der
Edebiyyât (Tahran 1372 hþ.), Mihrdâd
Çetranî’nin Dersnâme-i Sebkþinâsî Þi£r
ve Ne¦r-i Fârsî (Ýsfahan 1386 hþ.), Mu-
hammed Gulâm Rýzâyî’nin Sebkþinâsî-i
Þi£r-i Fârsî ez Rûdekî ta Þâmlû (Tahran
1377 hþ.) adlý eserleriyle bu alandaki çalýþ-
malar devam etmiþtir.
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rýsýndan VI. (XII.) yüzyýla kadar uzanan bir
dönemde hamâsî bir ruhla sade, tabii, aký-
cý ve dýþ dünyayý gerçekçi biçimde anlat-
ma tarzýný temsil etmektedir. Arapça ke-
lime ve terkiplerin daha az kullanýldýðý, ço-
ðunlukla methiye konulu (kaside) nazým
þeklinin tercih edildiði bu üslûbun þair-
lerinden bazýlarý Rûdekî, Firdevsî, Unsûrî,
Ferruhî-i Sîstânî, Menûçihrî, Mes‘ûd-i Sa‘d-i
Selmân, Emîr Muizzî, Nâsýr-ý Hüsrev, Se-
nâî’dir.

Sebk-i Irâký. Selçuklular’ýn tarih sahne-
sine çýkýþýyla Azerbaycan ve Irâk-ý Acem
bölgelerine yayýlan þiir, dinî ilimler ve ta-
savvufî anlayýþýn da etkisiyle büyük bir de-
ðiþime uðrayarak yeni özellikler kazan-
mýþ, bu üslûp VI. (XII.) yüzyýlýn ikinci ya-
rýsýndan IX. (XV.) yüzyýlýn sonlarýna kadar
hâkim olmaya devam etmiþtir. Arapça ke-
lime ve terkiplerin çoðaldýðý, bilimsel kav-
ram ve açýklamalarýn görüldüðü bu dö-
nem þiirinde Evhadüddîn-i Enverî ve Za-
hîr-i Fâryâbî gibi þairlerin sanatlý ve mü-
balaðalý kasideleri yanýnda zarif, âþýkane
ve lirik gazeller öne çýkmýþ, mesnevi nazým
þekli de özel bir konum edinmiþtir. Azer-
baycan’da Nizâmî-i Gencevî ve Hâkanî-i
Þirvânî, Irâk-ý Acem’de Cemâleddîn-i Ýs-
fahânî ve oðlu Kemâleddîn-i Ýsfahânî bu
üslûbun öncüleri, Sa‘dî-i Þî-râzî ve Hâfýz-ý
Þîrâzî ise üslûbun en kalýcý ve etkileyici
isimleridir. Molla Câmî bu geleneðin son
büyük temsilcisi kabul edilmektedir. Dinî,
tasavvufî ve ahlâkî düþünceleri þiire baþa-
rýyla aktaranlar arasýnda Ferîdüddin At-
târ, Fahreddîn-i Irâký ve en önemlisi Mev-
lânâ Celâleddîn-i Rûmî bulunmaktadýr. Bu
þairlerin özellikle gönül dünyasýna hitap
eden, mazmunlar içeren ve yaratýlýþ gü-
zelliklerini teþbih, mecaz, istiare gibi sa-
natlarla dile getiren gazel ve mesnevileri
Farsça þiirin asýrlar boyunca okunan ve ör-
nek alýnan edebî ürünleridir.

Sebk-i Hindî. Ýran bölgesinde Safevî-
ler’in, Hindistan’da Bâbür Devleti’nin ku-
ruluþ yýllarýndan sonra giderek önem ka-
zanan bu þiir akýmý Ýsfahan üslûbu adýyla
da anýlmaktadýr. Bu üslûp X. (XVI.) yüzyýl
baþlarýndan XII. (XVIII.) yüzyýlýn ortalarýna
kadar etkinliðini sürdürmüþtür. Safevîler’in
þiiri dinin ve Þiîliðin hizmetinde görmek is-
temeleri, methiyeci þairlere iltifat etme-
meleri þaire ve þiire Hindistan yolunu açar-
ken geleneðin takipçisi, Timurlular’ýn vâ-
rislerinden Bâbür þairlere burada yeni im-
kânlar hazýrlamýþtýr. Benzeri bir yöneliþ
kýsmî þekilde Anadolu için de geçerlidir.
Þiir bir yandan saraydan uzaklaþýp mes-
lek sahipleri ve halk arasýnda yer bulurken
diðer yandan gerileyen medrese eðitimi
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lanýr. “Bâkiyâ tarz-ý þi‘r böyle gerek / Hem
zarîfâne hem levendâne” derken Bâkî, “Sö-
zü rengîn-edâ etmek Hayâlî ihtirâýdýr / Ho-
rasân ehli sanmasýn bunu tarz-ý Nevâyî’-
dir” derken Hayâlî Bey, “Bu tarz-ý hâsa ey
Nef‘î yine sûret veren sensin / Nazîre söy-
leyenler ekseri efsâne yazmýþlar” veya “Söz-
de nazîr olmaz bana ger olsa âlem bir ya-
na / Pür tumturak u hoþ-edâ ne Hâfýz’am
ne Muhteþem” derken Nef‘î, “Nev‘iyâ nazm
içre îcâd eyledin bir tarz-ý hâs / Rûm’u
kurtardýn Acem eþ‘ârýna taklîdden” der-
ken Nev‘î, “Tarz-ý selefe takaddüm ettim /
Bir baþka lisan tekellüm ettim”; “Zannet-
me ki þöyle böyle bir söz / Gel sen dahi söy-
le böyle bir söz” derken Þeyh Galib sadece
övünmüyor, bu övünmeyi hak edecek bir
dil gücüyle söyleyiþlerinin orijinal olduðu-
nu, þiirde yeni bir vadi açtýklarýný da ifade
ediyor, bunu ispat etmek için kendilerini
baþka milletlerin þairleriyle veya diðer mes-
lektaþlarýyla karþýlaþtýrýyordu. Nâbî de,
“Hüsn-i ta‘bîr verir ma‘niye hüsn-i dîger /
Þevket-i hüsne çok imdâdý olur üslûbun”
der. Nedîm ise, “Ma‘lûmdur benim süha-
ným mahlas istemez / Fark eyler aný þeh-
rimizin nüktedanlarý” derken zekâ sahip-
lerinin anlayabileceði bir þiir tarzýnýn bu-
lunduðunu ileri sürer.

Fuzûlî’nin kendine özgü þairaneliðini ifa-
de etmek için Ahmet Hamdi Tanpýnar’ýn
kullandýðý, “Az çok muhtar bir eyalete ben-
zer” sözleri, ortak bir mazmun sistemi için-
de bile güçlü bir þairin kendine has þiir di-
linden söz edilebileceðini göstermesi ba-
kýmýndan dikkat çekicidir. Divan þiiri de-
ðerlendirilirken önde gelen temsilcilerinin
belirginlik kazanmýþ þiir söyleyiþ edalarý
yanýnda uzun sayýlacak bu þiir dönemi için-
deki bazý üslûp hareketlerinden de söz
edilmiþtir. Temsilcileri arasýnda Necâtî Bey,
Ahmed Paþa, Bâkî, Hayâlî Bey, Zâtî ve Fu-
zûlî’nin yer aldýðý klasik üslûp; Nef‘î, Fe-
hîm-i Kadîm, Nâilî, Neþâtî, Nâbî ve Þeyh
Galib gibi þairler üzerinde etkili olan sebk-i
Hindî; Nâbî ekolü olarak da bilinen ve Sâ-
bit, Mustafa Sâmi Bey, Seyyid Vehbî, Ko-
ca Râgýb Paþa gibi temsilcileri bulunan hi-
kemî tarz; kökleri Necâtî’ye kadar indiri-
len ve diðer üslûp hareketlerinde adý aný-
lan birçok þairle beraber Türkî-i basît yö-
nelimini de içine alan, ancak en fazla Ne-
dîm’le özdeþleþtirilen mahallîleþme cere-
yaný divan þiiri içindeki belli baþlý üslûp ha-
reketleridir. Divan þairlerinin nazîrecilik ge-
leneði içinde yüzyýllarýn birikimini aþmaya
çalýþma gayretleri zamanla onlarý yeni üs-
lûp ve tarz arayýþlarýna yöneltmiþ bir “reh-i
nâ-refte” (gidilmemiþ yol) yahut “tarz-ý nev-
edâ” (yeni söyleyiþ üslûbu) benimsemelerine

kapý aralamýþtýr. Bu tür kiþisel üslûp ara-
yýþlarý usta þairler tarafýndan sistemleþti-
rilecek bir mükemmellikle uygulanmýþtýr.
Fuzûlî’nin âþýkane, Bâkî’nin rindâne, Ne-
dîm’in þuhâne, Nâbî’nin hikemiyâne, Þeyh
Galib’in mutasavvýfane edalarý kendilerin-
den sonraki þairler tarafýndan örnek birer
üslûp kabul edilerek taklide çalýþýlmýþtýr.

Yenilik dönemi Türk edebiyatý içinde
teorik alanda üslûp bahsinin ortaya çýkýþý
1870-1880 yýllarýný bulur. Ýlk defa Süley-
man Paþa, Batýlý retorik kitaplarýnýn “style”
konusunu “kelâm” baþlýðýyla Türk edebi-
yat teorisi alanýna sokar. Ancak asýl açýlým
Recâizâde Mahmud Ekrem’in Ta‘lîm-i
Edebiyyât’ýyla gerçekleþir. Bir üslûp bilgi-
si kitabý olarak da nitelenen Ta‘lîm-i Ede-
biyyât’ta üslûp, Georges Louis Leclerc’in
(Comte de Buffon) Fransýz Akademisi’ne
girerken (1753) verdiði üslûp üzerine söy-
levinde geçen, “Le style c’est l’homme mê-
me” (Üslûp insanýn ta kendisidir) cümlesinin
“Üslûb-ý beyân ayniyle insandýr” þeklinde
çevirisiyle formülleþtirilmiþtir. Recâizâde’-
nin bu çeviri cümlesi kadar kitabýnda yap-
týðý üslûb-ý sâde, üslûb-ý müzeyyen, üslûb-ý
âlî þeklindeki üçlü üslûp tasnifi de uzun sü-
re Türk edebiyatýnda yaygýn biçimde kulla-
nýlmýþtýr. 1940’lara gelindiðinde Buffon’un
üslûp üzerine sözleri eskimiþ olarak nite-
lense de üslûp konusu ele alýnýrken bu
sözlere atýfta bulunmanýn kaçýnýlmazlýðý
da belirtilmiþtir (Buffon, sy. 7 [1941], dip-
not, s. 32).

Türk edebiyatýnýn yenileþme süreci için-
de üslûp konusu, Halit Ziya Uþaklýgil’in
Mâi ve Siyah romanýnýn kahramaný Ah-
met Cemil’in aðzýndan, “Biz nasýl þiir is-
teriz?” sorusuna cevap þeklinde tartýþýldý-
ðý gibi üslûbun ne olduðunu sorgulayan
baðýmsýz yazýlarda da ele alýnmýþtýr. Bu-
nunla beraber 1940’lý yýllarda filolojik ça-
lýþmalarda dildeki uzmanlýkla edipliðin bir-
leþtirilmesi gerektiðine deðinen yazýlarýn
yayýmlandýðý görülmektedir. 1940’tan son-
ra özellikle dünyadaki çalýþmalara paralel
olarak üslûp araþtýrmalarýnýn edebiyat bi-
liminde ayrý bir baþlýk altýnda incelenme-
ye baþlanmasýyla üslûp meselesi farklý bir
boyut kazanmýþtýr. Üslûp biliminin bir uz-
manlýk dalý haline gelmesi Türk edebiya-
týndaki üslûp araþtýrmalarýnýn geleceði-
ni de etkilemiþ, üslûp incelemeleri metne
yönelik eleþtiride uygulanan yöntemler-
den biri haline gelmiþtir. Mehmet Kaplan
1943’te tamamladýðý Tevfik Fikret’le ilgili
doçentlik tezinde üslûba ayrý bir bölüm
ayýrmýþ, Fikret’in üslûbunu yazý, ses, armo-
ni, ritim, kafiye, kelime, kelimeler dünyasý,
tekrarlanan kelimeler, isimler, zamirler,
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ÿAdnan Karaismailoðlu

™ TÜRK EDEBÝYATI. Bir eleþtiri kavra-
mý olarak üslûb Türkçe’de Fransýzca style
karþýlýðýnda kullanýlmaktadýr. Türkçe’de
eda, tarz, anlatýþ yolu gibi sözlerle üslûp
kastedilmiþ, son dönemde üslûp için bi-
çem kelimesi türetilmiþtir. Daha çok ede-
biyat alanýnda geçmekle beraber baþta
mûsiki ve mimari olmak üzere diðer gü-
zel sanat dallarýnda, hatta tavýr ve kýya-
fet gibi günlük yaþayýþta da üslûp “kiþiyi
baþkalarýndan ayýran tarz, eda ve davra-
nýþ” anlamýnda kullanýlmaktadýr. Edebi-
yatta üslûp duygu ve düþünceleri ifade
etme þekline, kelimelerin seçiminden on-
larýn terkibine, cümle ve paragraflar ha-
line geliþine, söz ve yazý sanatlarýyla gün-
lük dilin dýþýna çýkmasýna denilmektedir.
Bir yazarýn, dili kendine özgü kullanýþ bi-
çimine üslûp denildiði gibi (Tanpýnar’ýn üs-
lûbu) çaða baðlý (Ortaçað üslûbu), edebî
akýmlara baðlý (Edebiyât-ý Cedîde üslûbu),
konuya baðlý (filozofik), okura baðlý (po-
pülist) üslûplardan da söz edilmiþtir. Üs-
lûp için akýcý, bayaðý, canlý, çocuksu, özen-
siz, yapmacýk, tasvirî, renkli, lirik, sürük-
leyici gibi nitelemeler de yapýlmaktadýr.

Üslûp kavramýnýn Türkçe’de Batýlý bað-
lamýyla bir edebiyat teorisi kavramý ola-
rak ortaya çýkýþý XIX. yüzyýlda edebiyattaki
yenileþme sürecinde gerçekleþmiþtir. Bu-
nunla beraber divan þiiri döneminde, hem
þuarâ tezkirelerinde tezkireciler tarafýn-
dan hem de baþta gazeller olmak üzere
þiir içinde bizzat þairler tarafýndan “þiirde
tutulan yol” anlamýyla üslûp, tarz, eda, va-
di, þive gibi kelimeler kullanýlmýþtýr. Tez-
kirelerde divan þairlerinin þairlik gücünü,
þiirdeki tarzlarýný, söyleyiþlerindeki orijinal
yanlarý ayýrt etmek üzere kaydedilen ka-
lýplaþmýþ ifadeler içinde “tarz-ý þi‘r, tarz-ý
hâs, tarz-ý Necâtî, Nevâyî tarzý, tarz-ý dil-
firîb, üslûb-ý nazm, üslûb-ý makal, üslûb-ý
Acem, üslûb-ý acîb, vâdî-i sühan, tarîk-i
þiar, güzel edâ” gibi tabirlere rastlanmak-
tadýr. Yine divan þairleri özellikle gazelleri-
nin mahlas beyitlerinde kendilerinden söz
ederken üslûp baðlantýlý bazý ifadeler kul-

ÜSLÛP


