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BELA
(. ~ 1)
Allah' ın

in sanları denemek için verdiği
L maddi ve manevi sıkıntı, dert, külfet.

_j

Bela kelimesi Kur'an-ı Kerim'de "eskimek; denemek, sınamak ; gam, musibet, darlık ve sıkıntı" manalarında kullanılmıştı r. Firavun· un İsrailoğulları'na
yaptığı korkunç işkenceler "büyük bela "
(belaün azfm, el-Bakara 2 / 49 ; el -A'raf 71
141 ; İ b ra h im 14 / 6) ve " açık bela" (belaün mübfn, ed -Duhan 44 / 33) diye vasıf
landırılmıştır. Hz. İbrahim ' in oğlu ismail'i
kurban etmeye teşebbüsüne de " açık
bela" (deneme) denilmiştir (es-Saffat 371
106). Allah ' ın kendisini denediği kulun
bu denemeden başarı ve yüz akı ile çık
ması da "güzel bela" (belaün hasen) olarak tarif edilmiştir. Bu manada Bedir
Gazvesi ve sonucunda kazanılan zafer,
"güzel bir bela " yani başarıyla verilmiş
bir imtihan olarak nitelendirilmiştir (bk.
el-Enfa l 8 / 17) .
Kur'an'da dini yükümlülükler de bela
kelimesiyle ifade edilmiştir. Bakara süresinin 1SS ve Muhammed süresinin 31.
ayetlerinde bela (ibtila) bu manada kullanılmıştı r. Allah'ın kor ku ve kıtlık vermesi, mal, can ve mahsulleri eksittmesi
de birer beladı r (bk. el-Bakara 2/ 155).
Esasen Kur'an'a göre dünya, kimin daha
güzel iş yaptığının anlaşılacağı bir bela
(deneme) yeri olup ölüm ve hayat bunun
için yaratılmıştır (bk. el-Mülk 67/ 2) Hz.
Peygamber de denenmek ve denemek
için gönderilmişti r (bk. Müsl im, "Cennet",
63). Başta peygamberler olmak üzere
Allah herkesi bir bela ile denemektedir.
Özellikle mutasawıfların üzerinde önemle du rdukları bir hadise göre en şiddetli
belalara uğrayanlar önce peygamberler,
sonra da onlara en çok benzeyenlerdir
(bk. Tirmizi. "Zühd", 56; İ b n Mace, "Fiten",
23; DarimL "Rel5:a'ik", 67; Buhar!, "Merda", 3). insanın dert ve musibetlerle karşılaşmas ı kaçınılmazdır. Çünkü kişinin
gerçek şahsiyeti ibtila (denenme) halinde ortaya çıkar. Deri için tabaklanma ne
ise insan için ibtila da odur ; altın ateş
te, insan mihnette belli olur. Büyük belalara ancak büyük insanlar dayanabilir.
Bir hadise göre kazanılacak olan sevabm büyüklüğü katlanılan belanın ağırlı
ğı nisbetinde olur. Bu yüzden Allah sevdiklerine bela verir. Buna razı olan Allah ' ın rızasını kazanır; isyan eden ise Allah ' ın gazabına uğrar (Tirmizi , "Zühd",
56; İb n Ma ce, "Fiten", 23).
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Belaya uğrama aynı zamanda günahtan arınmaya ve manen yükselmeye de
vesile olur. Öyle günahlar vardır ki ancak belaya sabretmek suretiyle silinir.
Hz. Aişe, Hz. Peygamber'den daha şid
detli ağrıla ra maruz kalan birini görmediğini söyler (bk Tirmizi , "Zühd", 56) Hastalığa mübtela olan müminin güna h ları
affa uğrar (el-Muvatta', "'Ayn", 8; Müs-

dadf'ye göre bela ariflerin yolunu aydın
latan bir meşaledir ; müridier için uyanış, gafiller için helak olma sebebidir .
ilahi aşk ve muhabbeti esas alan mutasawıflar en büyük dert ve bela olarak
aşkı görürler. Fakat aşı k maşuku için
her türlü acıya ve sı kıntıya severek katlanı r. hatta bundan manevi bir haz duyar.

ned, VI, 157).

Bela, huzur ve selamet manasma gelen afiyet* mukabili olarak da kullanıl
mıştı r. Bir hadise göre afiyette olanlar,
bela ehline ahirette verilen sevabm çokluğunu görünce, " Keşke dünyada iken
derimiz makasla doğransaydı " diyecekler ve onla rın ahiretteki haline imrenecekler dir (Tirmizi. "Zühd", 58). Bununla
birlikte Allah'tan afiyet dilemek gerekir
(Tirmizi. "Da'avat", 91 ; Müsned, V, 23 ! ,
235). Bu yüzden belada olanlara merhamet etmek lazımdır ; afiyette olanların
da hamd etmeleri gerekir (e l -Mu vatta' ,
"Kelam", 8). Hz. Peygamber. "Takat getirilemeyen belalara kendinizi maruz bı
rakarak zelil olmayın " buyurmuş (Tirm izi, "Fiten", 67 ; İ b n Mace, "Fiten", 3 I) ve
dayanılmaz belalardan daima Allah'a sı
ğınmıştır (Buharf, "Da'avat", 23).
Zahid ve safller bela ve afiyet konusunu değ i şik bir şekilde ele almışlardır.
Mutarrif b. Şıhhir belada sabı r halinde
olmayı afiyette şükür halinde olmaya tercih ederken diğer bazıları afiyette şük
retmeyi belada sabretmeye tercih etmiş
lerdir. Gazzali ise avam için belaya sabretmenin nimete şOkretmekten daha
faydalı olduğunu belirtmekteysa de aslında insanla rın her iki durumda takı
nacakları tavra, niyet ve arnellerine göre belaya sabretmenin veya nimete şük
retmenin daha değerli olabileceğini düşünmektedi r. Esasen ona göre sabır ve
şükür iç içedir. Çünkü dini ve ahlaki açı
dan her nimet bir bela. her bela da bir
bakıma nimettir. Dolayısıyla kemal sahibi bir insan aynı şartlar altında hem
sabredici hem de şükredicidir. SQfflere
göre bela da afiyet de Allah 'ta n dır. AIlah hangisini münasip görürse insan onu
gönül hoşluğu ile kabullenerek h akkın
da hayırlısının o o l duğuna i na n malıdır.
Allah· ın kahrını da Iutfunu da h oş karşılayan, cefada da safada da rıza halinden ayrılmayan safiler belada "mübteli"yi yani belayı veren Allah ' ı görürler ;
belanın sonuçlarını ve karşılığını düşü
nerek teselli bulur, belanın acısını hissetmezler. Sevgiliyi temaşa ederken belanın ıstırabını unuturlar . Cüneyd-i Bağ-
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BELAGAT
( ~~ 1)
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Edebiyat kaideleri ve
edebi sanattarla ilgili meani,
beyan ve bedii içine alan ilim dalı .

_j

Belagat sözlükte "sözün fasih ve aç ı k
seçik olmas ı" anlamında masdardı r. Bazı kaynaklar bunu "ulaşmak ; olgunlaş
mak, erginlik çağına varmak" manasın
daki buh1ğ kelimesiyle ilgili görüyorlarsa da bab ve masdar değişikliğinden dolayı bu anlam isabetli görülmemektedir.
Terim olarak ise biri "melek e", diğeri
"ilim" olmak üzere iki manada kullanıl
mıştır. Batı dillerinde meleke anlamın
da belagata ka rşılı k eloquence. ilim anlamında da rhetorique kelimeleri kulla nılmakta d ır. Meleke olarak belagat. sözün, fasih olmakla beraber yer ve zamana da uygun olmasıdır. Diğer bir söyleyişle bir fikrin sözlü veya yazılı olarak
yerinde, yeterince ve zamanında ifade
edilmesidir. Belagat insanda doğuştan
var olan bir melekedir. Nitekim Kur ' an-ı
Kerim'de. "O insanı ya rattı ve ona beyanı (d üş ündü ğü nü aç ı k l amay ı) öğretti " (erRahman 55 /3 -4) buyu rulmaktadır. Dolayısıyla belagat henüz ilim haline gelmeden önce meleke olarak şa i r. yazar
ve hatiplerde hatta hal kın dilinde vard ı.
Bu sebeple son raları birer belagat terimi kabul edilecek olan teş bih . mecaz, istiare, takdim. tehir. cinas. mutabakat vb.
edebi sanatlar her dil ve kültürde daima
kullanılmıştı r. Nitekim belagatın mele-
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ke olarak bir hayli geliştiği Cahiliye devri sözlü edebiyatında, Kur 'an-ı Kerim ve
hadiste bu ilme dair birçok örnek bulmak mümkündür.
ibnü'I-Mukaffa'dan (ö 142 / 759) baş
layarak Ca hiz (ö 2551 869), Ku da me b.
Ca'fer (ö 337 / 948) ve Rummani'ye (ö
384 / 994) gelinceye kadar belagat, insanın doğuştan sahip olduğu bir kabiliyet
ve sanata olan yatkınlığı şeklinde anlaşılmıştır. Nitekim ibnü'I -Mukaffa'a göre
belagat, sözü herkesin kolay kolay söyleyemeyeceği tarzda söylemektir. Cahiz'e göre lafızla mananın güzellikte birbiriyle yarışması , yani manadan önce lafzın kulağa. lafızdan önce de mananın
zihne süratle ulaşmasıdır (el-Beyan ue 'ttebyin, 1, 1ı 5) Rummanf'ye göre ise manayı güzel ve uygun ifadelerle zihinlere
ulaştırmaktır (en-Nüket, s. 69).
ilim olarak ise düzgün ve yerinde söz
söyleme usul ve kaidelerini inceleyen
belagat, meanf. beyan ve bedf' olmak
üzere üç fenne ayrılır. Belagat Arap dili
ve edebiyatıyla ilgili ilimler içinde bağım
sızlığına en geç kavuşanıdır. Zira Kur'an-ı
Kerim'in i'cazını anlayabilmek için müslüman milletierin ve çeşitli nesillerin uzunca bir süre bu konu üzerinde çalışıp belagatın ilkelerini, metot ve terminoloji sini ortaya koymalarını beklemek gerekiyordu. Ancak bu tarihi süreçten sonra
belagat bağımsız bir ilim olabilmiştir. Bu
ilim bağımsız hale gelinceye kadar tarihi gelişimine ve ihtiva ettiği konu ların
ağırlığına göre değişik isimlerle anılmış
tır. Mesela "Mecazü'I -Kur 'an" adlı eserlerde mecaz ve fesahat Cahiz'de beyan.
ibnü'I-Mu'tez'de (ö 296/ 908) bedi'. Ku dame b. Ca'fer'de nakdü'ş-şi'r. Ebü Hilal ei-Askeri'de (ö . 400 / ı0 09 ' dan sonral
es-sınaateyn, ibn Sinan el-Hafacf'de (ö
466 / 1073) fesahat Abdülkahir ei-Cürcanf'de (ö. 47 ı 1 ı 078) belagat ve delailü'li'caz. Zemahşeri'de (ö. 538 / 1144) meani
ve beyan, Bedreddin b. Malik'te meanf.
beyan ve bedi'. nihayet Hatib ei-Kazvinf'de (ö 739 / 1338) ulümü'l-belaga adlarıyla anılmıştır. Çağdaş müelliflerden
Taha Hüseyin belagat için beyan kelimesini, Emin ei-Hüli ise fennü'l-kavl terkibini kullanmıştır.
Arap edebiyatında belagat çalışmaları
önce edebi tenkit şeklinde başlamış, islami dönemde ise hem Kur'an-ı Kerim'in
i'cazı , hem de edebi tenkit sebebiyle bu
faaliyet daha hızlı bir şekilde devam etmiştir. Edebi tenkit ve Kur'an-ı Kerim'e
hizmet maksadıyla yapılan çeşitli çalış 
malardan belagatla ilgili olanları dört
dönem halinde incelemek mümkündür.

Birinci Dönem. Kur'an-ı Kerim'in nüzülünden yaklaşık IV. (X.) yüzyıl sonlarına
kadar devam eden bu dönemdeki belagat ça lışm a ları dil ve edebiyat, tefsir,
edebi tenkit ve kelam ilimleriyle karışık
bir şekilde ele alınmış, fakat esas hedef
Kur'an-ı Kerim'i layıkıyla anlamak olmuş
tur. Başlangıçta Kur'an ' ı her Arap'ın rahatlıkla anladığı söylenemezse de önemli bir kesim onun fesahat ve belagatını
aniayabiliyordu; fakat yeni yetişen nesillerin, özellikle de Arap olmayan müslüman toplumların onu anlayabilmeleri
için çeşitli çalışmalar başlatılmıştı. Bu
çalışmaların sonuçları ancak V. (Xl.) yüzyıldan sonra ortaya konan eserlerde elde edilmeye başlanmış ve böylece belagat bağımsız bir ilim haline gelmiştir.
Bu dönemde yetişen dilci ve edebiyatçı
ların çoğu aynı zamanda tefsir alimi idi.
Dolayısıyla bu devirde yazılan tefsirler
belagata dair ilk bilgiler için vazgeçilmez birer kaynak durumundadır.

islam dünyasının sınırları genişleyip
Arap olmayan müslüman toplulukların
Kur'an-ı Kerim'i yanlış anlama endişesi
ortaya çıkınca Arap dili gramerinin kurallar halinde tesbitine ihtiyaç duyuldu.
ilk asırlarda bu kurallar tesbit edilirken
dil ve edebiyat bir bütün olarak ele alın 
dığından belagat kaideleri de bu ilimler
içinde incelenmekteydi. Nitekim Sibeveyhi (ö 180/ 796) bu maksatla yazdığı elKitab adlı eserinde dil konuları yanında
daha sonraki yüzyıllarda belagat ilminin bir kolu kabul edilen meaninin alanına giren müsned. müsnedün ileyh, takdim-tehir. kıyasa muhalefet. ta'rif-tenkir, hazif. emir ve nehiy gibi konuları da
işlemiştir. Müberred (ö 285 / 898) el- Ka mil'inde dil ve edebiyat meseleleri yanında mecaz. temsil, emir. dua, istiare,
teşbih vb. konulardan söz etmiş, hatta
teşbihi çok ayrıntılı bir şekilde işlemiş
tir. Cahiz ise el-Beyan ve't-tebyin adlı
meşhur eserinde meleke olarak belagat
üzerinde dururken teşbih, mecaz, istiare, kinaye. hüsn-i taksim. i'caz. mukteza-yı hal gibi konulara da geniş yer vermiştir .

Öte yandan bazı alimler Kur'an-ı Kerim'deki kelimelerle bu kelimelerin delalet ettiği eşya, vasıf ve hareketler üzerinde düşünerek bunların bir kısmının
son derece açık (muhkem). bir kısmının
ise müphem (müteşabih) olduğunu gördüler ve daha ilk asırlardan itibaren "Beyanü'l- Kur 'an" . "Meani'l- Kur'an". "i' cazü'l- Kur'an... "Mecazü'l- Kur'an ", "Müş
kilü'I-Kur'an". "i'rabü'I-Kur'an" vb. adlarla anılan eserler yazdılar. Edebi sa-

natların tetkikine yönelik çalışmaların
gerçek başlangıcı olan bu eserlerde daha ziyade kelime ile mana arasındaki
münasebetler incelenmiştir. Yukarıda zikredilenlerden başka bu dönemde dil,
edebiyat ve tefsirle ilgili olarak ortaya
konan ve belagat konularına da yer veren başlıca eserler arasında Yahya b. Ziyad ei-Ferra'nın (ö 207 / 822) Mecani'lKur' an ' ı, Ebü Ubeyde Ma'mer b. Müsenna'nın (ö. 209 / 824) Mecazü'l -Kur' an,
rrabü'l-Kur'an ve Mecani'l-K~r'an'ı,
ibn Kuteybe'nin (ö 276 / 889) . Te'vilü
müşkili'l-Kur'an'ı, Ebü ishak ez-Zeccac'ın (ö 31 1/ 923) İcrabü'l-Kur'an'ı ile
Mecani'l-Kur'an' ı. ibn Paris'in (ö 395 /
1004) e.ş - Şafıibi'si ve Şerif er-Radi'nin
(ö 406/ 1015) Tell]isü'l-beyan ii mecazati'l-~ur ' dn'ı ile Mecazatü'l-aşari'n 
nebeviyye'si zikredilebilir.

Yine bu dönemde müslümanların yakü ltürlerle teması sonucunda ortaya çıkan bazı problemlere kelamcı la
rın çözüm getirmeleri. özellikle islam·a
ve Kur'an-ı Kerim'e yöneltilen eleştirile
re cevap aramaları belagat ilminin gelişmesi açısından faydalı olmuştur. Kelamcılar Kur'an'ın i'cazı üzerinde dururken i'cazı kavrama yollarından biri olan
belagat ve fesahatla ister istemez meş
gul oldular. Bişr b. Mu'temir'in (ö. 2 ı 0/
825), Cahiz'in el-Beyan ve't-tebyin'i içinde {1, 135 - ı 39) günümüze kadar gelen
meşhur "sahife"si. Kur'an'ın i'cazına dair
Cahiz'in Nazmü'l - ~ur'an'ı ile Muhammed b. Zeyd ei-Vasıti'nin (ö 306 / 919)
rcazü 'l-Kur'an'ı (bu iki eser günümüze kadar gelmemiştir), Rummani'nin en Nüket ii i ccazi'l-Kur' an 'ı, Hattabi'nin
(ö 388/998) Beya~ü iccazi'l -Kur'an'ı,
Ebü Bekir ei-Bakıllanf'nin (ö 403 / 1013)
j< cazü '1- ~ur, an 'ı ve Kadi Abdülcebbar'ın (ö 4 15/ 1025) el-Mugni ii ebvabi't-tevJıid ve'l- cadl adlı eseri bu konuda önemli kaynaklardır.
bancı

islamiyet'in ortaya çıkışından kısa bir
süre önce şifahi olarak gürülen edebi
tenkit. Abbasiler'in ilk asrından itibaren
medeni ve fikri ilerlemeyle birlikte yazılı
olarak gelişmeye başladı. Belagat çalış
malarının bu ilk dönemindeki edebi tenkitle ilgili eserler genelde edebi tenkidin esaslarını tesbite çalıştılar. Bunlardan ibn Sellam ei-Cümahi'nin (ö. 232 /
846) Taba~atü iüJıuli'ş-şu cara, adlı eseri, Ebü Zeyd ei-Kureşi'nin, Cemheretü
eşcari'l- ~rab'ı, ibn Kuteybe'nin eş-Şi cr
ve'ş-şu c ara', ibnü'l-Mu'tezz'in Tabakatü'ş-şu cara' adlı eserleri, Ebü'I-Ferec
el-isfahani'nin (ö 356 / 967) el-Egani'si
sayılabilir. Ayrıca bazı şairleri özel ola-
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rak incelemek suretiyle edebi tenkidin
esaslarını tesbite çalışan Hasan b. Bişr
el-Amidf'nin (ö 371/981) el-Muvdzene
beyne Ebi Temmdm ve'l-Bul]türf'si ile
Ebü'l-Hasan el-Cürcanf'nin (ö 392/ ı 002)
el- Vesdta beyne'l-Mütenebbi ve l]usumihi adlı eseri önemlidir. Ebü'l-Abbas Sa'leb'in (ö 291 /904) Kavdcidü'ş
şi\ Naşi el-Ekber'in (ö 293/ 905) Nakdü'ş-şi cr, İbnü'l-Mu'tezz'in el-Bedt, İbn
Tabataba el-Alevf'nin (ö 322 / 933) cİyd
rü'ş-şi cr, Kudame b. Ca'fer'in Nakdü'ş
şicr ve Nakdü'n-nesr, Ebü Safd es-Sfrafi'nin (Ö 368 / 979) Şan catü'ş-şi cr ve'l beldga, Merzübanf'nin (ö 384/994) elM uvaşşaJ:ı fi me, dl]i~i'l- culemd' cale'ş
şu card' ve İbn Münkız'ın (ö 584 / 1188)
el-Bedt fi na~di'ş-şicr adlı eserlerinde şiir tenkidi yanında belagatla ilgili
konular da işlendi. Edebi tenkit bakı
mından son derece verimli olan bu dönemde edebi tenkitle belagatın iç içe olduğu görülür. Bu ilk dönemde belagatın ilim olarak teşekkülünde yabancı tesirler zannedildiği kadar fazla olmamış
tır. Bu sebeple Taha Hüseyin'in, "Aristo
sadece felsefede değil felsefe yanında
belagatta da müslümanların ilk muallimidir" (Na~dü 'n-neşr, mukaddime, s. 31)
tarzındaki görüşüne katılmak mümkün
değildir.

İkinci Dönem. IV. (X.) yüzyıl sonlarından
VIII. (XIV.) yüzyıl sonlarına kadar devam
eden, belagatın müstakil bir ilim halinde teşekkül etmeye ve terimlerinin belirmeye başladığı bu dönemde yazılan
eserlerde belagat konuları ön planda gelmektedir. Ebü Hilal el-Askerf'nin Kitdbü'ş -Sınd cateyn'i, İbn Reşfk'in (Ö 463 /
1070-71) el- cUmde'si, İbn Sinan el-Hafacf'nin Sırrü'l-fesdha'sı ve Ebü Tahir
Muhammed b. H~ydar el- Bağdadf'nin
(ö. 517 / 1123) Kiinı1nü'l-beldga'sı bu
eserlerin önemlilerinden birkaçıdır. Belagat tarihinin en büyük nazariyatçıların
dan biri olan Abdülkahir el-Cürcanf'nin
Deld 'ilü'l-i ccdz ve Esrdrü'l-beldga adlı kitapları bu dönemin en meşhur eserleridir. Zemahşerf, Cürcanf'nin adı geçen
iki eserini esas alarak Kur'an-ı Kerim'in
belagatına geniş yer veren el-Keşşdf
can J:ıa~a'iki't-tenzil adlı tefsirini yazmıştır. Bu dönemin sonlarına doğru yazılan eserler tamamen belagat ağırlıklı
olup giderek bu ilim beyan, meanf ve bedi' den ibaret olan klasik şeklini almış
tır. Dönemin diğer önemli eserleri şun
lardır: Fahreddin er-Razı (ö 606/1209),
Nihdyetü'l-icdz ii dirdyeti'l-iccdz min
Esrdri'l-beldga ve Deld ' ili'l -i ccdz. Eser
Abdülkahir el-Cürcanf'nin adı geçen iki
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kitabı

esas

alınmak

ve

Reşfdüddin

Vat-

vat'ın (ö 573 /11 77) Farsça Hadd'i~u's
siJ:ır'indeki bedfe dair sanatlar ilave edilmek suretiyle meydana getirilmiştir. Ebü
Ya'küb es-Sekkakf (ö 626/ 1229), Mittd}ıu'l- culı1m; Ziyaeddin İbnü'l-Esfr (ö
6371 1239), el-Meşelü's-sd 'ir ii edebi'lkdtib ve'ş-şdcir, el-Cdmicu'l -kebir ii
şınd cati'l-manzı1m mine'l-keldm ve'lmensur; İbn Ebü'l-İsba' el-Mısrf (Ö 654/
1256), Bedicu'l-Kur'dn, et-TaJ:ırirü't
ta}ıbir ii cilmi'l-bedt; Yahya b. Hamza
el-Alevi (ö. 749 / 1348), et-Tırdzü'l-mü
ta:iammin li-esrdri'l-beld~a ve culumi
ha ka, iki '1 - i ccdz.

Üçüncü Dönem. VIII. (XIV.) yüzyıl ortaXIII. (XIX.) yüzyıl sonlarına kadar devam eden bu uzun dönemde diğer birçok ilim dalında olduğu gibi belagat ilimlerinde de bir duraklama baş
lamış, belagat adına yapılan çalışmalar,
Sekkakf'nin MiitdJ:ıu'l- culum'unun üçüncü bölümünden faydalanarak Hatfb elKazvfnf tarafından Tell]isü '1- MiitdJ:ı adıy
la düzenlenen kitap üzerine yazılan şerh,
haşiye ve ta'likat şeklinde olmuştur. Artık İslam dünyasında müstakil eserler
yerine çeşitli ilimlerde mantıkf birtakım
tarif, tasnif ve değerlendirmelerle yetinilmiş, belagata dair çalışmalarda da bu
durum açık bir şekilde kendini göstermiştir. Bu dönemde kaleme alınan şerh
ve haşiyelerde dikkati çeken bir başka
özellik de eserin konusu ne olursa olsun
müellifin kendi ihtisasıyla ilgili terim veya deyimiere büyük ölçüde yer vermesidir.
Bu dönemde belagatla ilgili eserlerde
beyan, meanf ve bedf' şeklindeki üçlü
tasnif aynen devam etmiştir. Ancak bedfiyyat adıyla Hz. Peygamber'in methini
konu edinen ve her beytinde en az bir
bediT sanat kullanılan yeni bir nazım şek
li ortaya çıkmıştır (bk. BEDİİYYAT). Dönemin belagatla ilgili belli başlı eserleri şun
lardır: Adudüddin el-lcf (ö 756/ 1355), elPeva, idü '1- gıydşiyye. Sekkakf'nin MiitdJ:ıu'l- culı1m'unun belagatla ilgili üçüncü bölümünün bir muhtasarıdır. Teftazanf (ö 792 / 1390), el-Mutavvel cale'tTell]is, Mul]tasarü'l-Mutavvel; Seyyid
Serif el-Cürcanf (ö 816 / 1413), Havdşi's
Seyyid cale'l-Mutavvel; Hasan Çelebi
(ö 886 / 1481), Jjdşiye <ald Şerhi'l-Mu
tavvel; Ebü'l-Kasım el-Leysf es-Semerkandf (ö. 888 / 1483 'ten sonra), Jjdşiyetü
larından

Ebi'I-Kasım el-Leyşi es-Semer~andi

cale'l-Mutavvel; Abdülhakfm es-Siyalkütf ( 1067/ i656), Hdşiye cale'l -Mutavvel.

Bu dönemde

şerh

ve

haşiye şeklinde

gerçekleştirilen bu çalışmalar İslam dün-

edebi ve ilmf anlayışın ince tahlil ve tenkitleriyle doludur. Dolayısıyla bu
müelliflerin tamamen orijinaliteden yoksun oldukları söylenemez.
Başlangıcından bu döneme kadar gelen belagat çalışmaları taşıdıkları özellikler bakımından genel olarak kelamfelsefe mektebi ve edebiyat mektebi diye iki ana mektebe ayrılmaktadır. Süyütf bu iki merhaleyi Acem ve felsefecilerin mektebi ile Arap ve bülega mektebi
şeklinde ifade etmektedir.
a) Kelam ve Felsefe Mektebi. Bu mektepte "efradını cami, ağyarını mani" mantı
kf tarifler, tasnifler, felsefi ve mantıkf
terimler hakimdir. Bu mektep mensupları , belagat ve fesahatı ile tanınan kişi
lerden bol örnekler vermek suretiyle yeni bir üslüp ve anlayış geliştirme yerine
mantık kaidelerine uygun bir tarif ve
bu tarife uygun bir misalden oluşan anlaşılması zor, yoğun bir metin ortaya
koyma yoluna gitmişler : bu metinlerin
anlaşılabilmesi için de ayrıca şerh, haşiye ve ta'likat yazma ihtiyacını duymuş
lardır. Bilhassa Sekkakf'den sonraki belagatçılar bütün güçlerini bu zor metinlerin aniaşılmasına sarfederek bu tür
eserleri inceden ineeye tahlil ve tenkit
etmişlerdir. Dolayısıyla müstakil eserlerle ortaya koymadıkları belagatla ilgili
şahsi görüşleri bu şerh ve haşiye bolluğu içinde kaybolup gitmiştir. Daha çok
İslam dünyasının doğu kesiminde hakim
olan bu riıektep esaslarına göre yazılmış
başlıca eserler Abdülkahir el-Cürcanf'nin Deld 'ilü'l -iccdz'ı, Zemahşerf'nin elKeşşdf'ı , Fahreddin er-Razf'nin Nihdyetü '1- icdz ii dirdye ti'l- i ccdz 'ı, Sekkakf'nin Miitdhu'l- culılm'u, Bedreddin b.
Malik'in ei-Misbôh ii culı1mi'l-mecdni
ve'l-beydn ve.'l-b~dti, Hatfb el-Kazvfni' nin Tell]işü '1- Miitd}ı 'ı ile el-l:idJ:ı 'ı,
Sa 'deddin et-Teftazanf'nin el-Mutavvel
ile el-Mul]tasar'ı ve daha sonra bunlara yazılan şerh, haş iye ve ta'likatlardır.
yasında

b) Edebiyat Mektebi. Bu mektep menfelsefi ve mantıkf terim ve tariflerden çok edebi zevk ve sanat ölçülerini esas almışlar , bol misal ve şahidier
den hareketle edebi zevkin ve bir belagat üslübunun ortaya çıkmasına gayret sarfetmişlerdir. Bu mektebe mensup eserlerin okunup anlaşılmasının kelam mektebine göre daha kolay olması
sebebiyle bunlarla ilgili şerh, haşiye ve
ta'likata ihtiyaç duyulmamıştır. Daha çok
Arapça ' nın ana dili olar ak kullanıldığı
Arabistan yarımadası, Irak, Suriye, Mı
sır ve Mağrib'de hakim olan bu mektep
esaslarına göre yazılmış başlıca eserler
supları

BELAGAT
İbn ReşTI<in el - cUmde'si, İbn Sinan eiHafacT'nin Sırrü'l - feşaha'sı. Üsame b.
Münkız'ın el -Bedt if na~di'ş-şi cr'i, Ziyaeddin İbnü'I-Esir' in el-Meselü's-sa'ir'i
ile el - Camicu'l-kebfr'i ve İbn Ebü'I-İs
ba' ei-MısrT'nin Bedfcu'l- ~ur'an' ıdı r.
Yahya b. Hamza el-Alevi bu iki mektebin
görüşlerini birleştirmek suretiyle et- Tı
razü'l-mütaiammin adlı bir eser yazmışsa da kendisinden sonra pek takipçi
bulamamıştır. Aynı şartlar içinde doğup
gelişen bu mektepleri kesin çizgilerle
birbirinden ayırmak mümkün değildir.
Şu var ki İslam dünyasında belagat denince akla ilk gelen, kelam ve felsefe
mektebi ve bu mektebe mensup müelliflerin eserleri olmuştur.

Dördüncü Dönem. XIII. (XIX.) yüzyıl songünümüze kadar devam edegelen. İslam dünyasının Avrupa ile temasa geçmesinden sonra birtakım yenilik
arayışlarının başladığı bir dönemdir. Dolayısıyla bu dönemde yetişen belagatçı
ları, diğer birçok ilim dalında olduğu gibi, klasik tarz belagat çalışmalarını devam ettirenlerle ona modern bir veçhe
vermek isteyenler olmak üzere iki grupta ele almak mümkündür. XX. yüzyıl belagatçılarının özelliği, daha önceki dönemlerde yazılıp bu dönemin başların
da neşredilen metin, şerh ve haşiyeler
den faydalanarak konuyu kendi düşün
celerine göre ifade etme yoluna başvur
malarıdır. Bu dönemde ufak tefek ilavelerle klasik tarzı devam ettiren belagatçılar ve eserleri şunlardır: Hüseyin b.
Ahmed ei-Mersafl (ö 13071 1889). el- Velarından

sfletü'I- edebiyye ile']- culumi'l- CArabiyye; Ahmed el-HaşimT (ö 1362 / 1943).
Cevahirü'l -belaga fi'l-me canf ve'l-beyan ve'l -bedt; Ahmed Mustafa el-Meragi (ö 1952), cUiumü'I-belaga.
Belagata modern bir veçhe vermek isteyenler genellikle Batı edebiyatını okumuş, ince l emiş ve bu edebiyattaki geliş
melerin etkisinde kalmış kimselerdir.
Bunlar belagatın edebi tenkitle iç içe olması ve Batı'daki gibi estetik çalışma
lardan faydalanılması gerektiğini savunmuşlardır. En önemli temsilcileri Taha
Hüseyin, Abbas Mahmud ei-Akkad ile
İbrahim el-Mazinfdir. Bunların çoğu belagatla doğrudan ilgili eserler kaleme almamakla beraber yazı ve kitaplarında
belagat konu larına sık sık yer vermiş
kimselerdir. Modern anlamda belagat
çalışmaları ortaya koyan belagatçılar ve
eserleri ise şunlardır : Emin ei-HOIT. Fennü 'l-~avl, el -BeJQga ve cilmü'n -nefs;

Ahmed Hasan ez-Zeyyat. Difac cani 'l -

belaga; Ali el-Carim- Mustafa Emfn. elBeJQgatü '1 - vaiıJ:ıa.
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Kıuç

D FARS EDEBİYATI. Arapça'nın belagat ilmi için gerekli şartları taşıması
na karşılık Hint-Avrupa dillerinden olan
Farsça bu konuda yeterli alt yapıya sahip değildir. Bu bakımdan İran şairleri
özellikle yeni edebiyatın doğduğu sıra
larda Arap edebiyatındaki belagat kaidelerini taklit etmekle yetindiler. İran
edebiyatma geçen birçok Arapça kelime
de bu taklidi kolaylaştırdı. Bu dönemde
hemen hemen bütünüyle Arap edebiyatının etkisi altında bulunan şairler Arap
edebi sanatlarından büyük ölçüde faydalandılar. İlk dönem şairlerinden ROdekf
(ö 329/940-41 ), ŞehTd-i BelhT (ö 325 /
937) ve Dakiki (ö. 366/976 /?ll gibi şairler
bir yandan şiirlerinde bu sanatlara yer
verirken bir yandan da edebi sanatlarla
ilgili eserler yazılmasını istediler.
SamanHer'in son. Gazneliler'in ilk dönemlerinde İranlı şairler belagat ilminin
bir dalı olan bedf' ilmine karşı özel bir ilgi duymuşlardır. Nitekim Unsur! (ö. 43 11
1039-40) bir beytinde bahar güzellerini
bedf' sanatının kullanıldığı şiiriere benzetmektedir. Ayrıca Gazneli Sultan Mahmud dönemi (998-l 030) şairlerinden EbO
Said Ahmed b. Mahmud-ı MenşOrT-yi
Semerkandf ve Katran -ı TebrfzT (ö 482 /
ı 089) şiirlerinde geniş ölçüde bed!' sanatlarını kullanmışlardır. Ancak bu yıllarda
henüz edebi sanatlarla ilgili Farsça eser
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