
İbn ReşTI<in el - cUmde'si, İbn Sinan ei
HafacT'nin Sırrü'l -feşaha'sı. Üsame b. 
Münkız'ın el -Bedt if na~di'ş-şi cr'i, Zi
yaeddin 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 yaz
mışsa 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 de
nince akla ilk gelen, kelam ve felsefe 
mektebi ve bu mektebe mensup müel
liflerin eserleri olmuştur. 

Dördüncü Dönem. XIII. (XIX.) yüzyıl son
larından günümüze kadar devam ede
gelen. İslam dünyasının Avrupa ile tema
sa geçmesinden sonra birtakım yenilik 
arayışlarının başladığı bir dönemdir. Do
layısıyla bu dönemde yetişen belagatçı
ları, diğer birçok ilim dalında olduğu gi
bi, klasik tarz belagat çalışmalarını de
vam ettirenlerle ona modern bir veçhe 
vermek isteyenler olmak üzere iki grup
ta ele almak mümkündür. XX. yüzyıl be
lagatçılarının özelliği, daha önceki dö
nemlerde 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 ila
velerle klasik tarzı devam ettiren bela
gatçılar ve eserleri şunlardır: Hüseyin b. 
Ahmed ei-Mersafl (ö 13071 1889). el- Ve
sfletü'I- edebiyye ile']- culumi'l- CAra
biyye; Ahmed el-HaşimT (ö 1362/ 1943). 
Cevahirü'l -belaga fi'l-me canf ve'l-be
yan ve'l -bedt; Ahmed Mustafa el-Me
ragi (ö 1952), cUiumü'I-belaga. 

Belagata modern bir veçhe vermek is
teyenler genellikle Batı edebiyatını oku
muş, ince lemiş ve bu edebiyattaki geliş
melerin etkisinde kalmış kimselerdir. 
Bunlar belagatın edebi tenkitle iç içe ol
ması ve Batı'daki gibi estetik çalışma
lardan faydalanılması gerektiğini savun
muşlardır. En önemli temsilcileri Taha 
Hüseyin, Abbas Mahmud ei-Akkad ile 
İbrahim el-Mazinfdir. Bunların çoğu be
lagatla doğrudan ilgili eserler kaleme al
mamakla beraber yazı ve kitaplarında 

belagat konularına sık sık yer vermiş 
kimselerdir. Modern anlamda belagat 
çalışmaları ortaya koyan belagatçılar ve 
eserleri ise şunlardır : Emin ei-HOIT. Fen
nü 'l-~avl, el -BeJQga ve cilmü'n -nefs; 
Ahmed Hasan ez-Zeyyat. Difac cani 'l-

belaga; Ali el-Carim- Mustafa Emfn. el
BeJQgatü '1 - vaiıJ:ıa. 
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~ Huu}si Kıuç 

D FARS EDEBİYATI. Arapça'nın be
lagat ilmi için gerekli şartları taşıması
na karşılık Hint-Avrupa dillerinden olan 
Farsça bu konuda yeterli alt yapıya sa
hip değildir. Bu bakımdan İran şairleri 
özellikle yeni edebiyatın doğduğu sıra
larda Arap edebiyatındaki belagat kai
delerini taklit etmekle yetindiler. İran 
edebiyatma geçen birçok Arapça kelime 
de bu taklidi kolaylaştırdı. Bu dönemde 
hemen hemen bütünüyle Arap edebiya
tının etkisi altında bulunan şairler Arap 
edebi sanatlarından büyük ölçüde fay
dalandılar. 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 dö
nemlerinde İranlı şairler belagat ilminin 
bir dalı olan bedf' ilmine karşı özel bir il
gi duymuşlardır. Nitekim Unsur! (ö. 4311 
1039-40) bir beytinde bahar güzellerini 
bedf' sanatının kullanıldığı şiiriere ben
zetmektedir. Ayrıca Gazneli Sultan Mah
mud dönemi (998-l 030) şairlerinden E bO 
Said Ahmed b. Mahmud-ı MenşOrT-yi 
Semerkandf ve Katran -ı TebrfzT (ö 482/ 
ı 089) şiirlerinde geniş ölçüde bed!' sanat
larını kullanmışlardır. Ancak bu yıllarda 
henüz edebi sanatlarla ilgili Farsça eser 
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yazılmamıştı. Belagat türünde bilinen ilk 
Farsça eser. Muhammed b. ömer er-Ra
düyanfnin uzun zaman Ferruhf-yi Sista
ni'ye ait gösterilen Tercümanü'l-belaga 
adlı eseridir. Hicrf V. (X l. ) yüzyılın ikinci 
yarısında yaşayan Muhammed b. Ömer 
er-Radüyanf, Ebü Yüsuf ve Ebü'l-Ala-yi 
Şüşterf adlı iki kişinin aruzla ilgili Farsça 
eserleri dışında bu konuda Farsça hiçbir 
eser yazılmadığını söyler. Radüyanf Ter
cümanü'l - belaga'yı yazarken V. (Xl.) 
yüzyıl alim ve şairlerinden Ebü'l-Hasan 
Nasr b. Hasan el-Merglnanfnin Kitabü'l
MeJ:ıasin fi'n-nazm ve'n-neşr adlı ese
rinin etkisi altında kalmıştır. Tercüma
nü'l-belaga'dan sonra yazılan ilk eser, 
Reşfdüddin Vatvat'ın (ö 573/ ı ı 77) Ha
da, i~ u ·s-sihr ti de~a, i~'ş-şi cr'idir. vat
vat'ın bu ünlü eseri kendinden sonra baş
lıca şu eserlerin kaynağı olmuştur: 1. 
Şems-i Kays, el -Mu c cem i i me ca, iri 
eşcari'l- cAcem (VIII/XIV yüzyılın ortala
rı, nşr. i. Hadaik, Tahran ı3ı4 hş .). z. Ha
san, BaJ:ırü 'ş - şanayt. Manzum olarak 
kaleme alınan eserin ( telifi 73 ı 1 ı 330-
31) çok basit bir ifade tarzı vardır. 3. Mu
hammed b. Safd-i Fahr-i isfahanf (Şems-i 
Fahrf), Mtyar-i Cemtili. Cemaleddin Şeyh 
Ebü ishak incü'ya (ö. 758 / ı357) ithaf 
edilmiştir. 4. Şerefeddin Hasan b. Mu
hammed Ramf-yi Tebriz! (ö. 795 / ı393). 

lfa da, i~u '1 -J:ıakii, i~. Celayirli Şeyh Üveys 
(ı 356- ı 374) adına yazılmıştır. s. Tacü'l 
Halavf unvanı ile tanınan Ali b. Muham
med (\rl1 1. /XIV yüzyı l). De~ii,il~u·ş -şi cr 
(nşr. Seyyid Muhammed Kazım- ı imam. 
Tahran ı 34ı hş/ 1962) 6. Mfr Seyyid Bur
haneddin Ataullah b. Mahmüd-ı Meşhe
df (ö . 9 ı 91 15 ı 3). Kitabü Bedayi ci's-şa
nayic. 894 'te (1489) Emir Ali Şfr Nevaf 
adına yazılmıştır. 7. Hüseyin Vaiz-i Kaşi
fl (ö 9ıO/ 1504). Bedayicu'l-efktir ii şa
nayici'l-eşcar. 8. Vahid-i Tebriz! (ö·. ı080/ 
ı669). MiftôJ:ıu'l-bedayt ve Camt -i 
Mul]tasar (her ikisi de manzum). 

Belagatla ilgili bu eserler dışında özel
likle XIV ve XV. yüzyıllarda yine belagat
la ilgili muamma sanatına dair birçok 
eser ve risalenin yazıldığı görülmekte
dir. 1. BediT-yi Tebriz!, el-İJ:ıya, if J:ıal
li'l-mu <amma. z. Şerefeddin Ali Yezdf 
(ö 858/ 1454). Hulel-i Mutarraz der 
Fenn-i Mu cam~a ve Luga;. 3. Abdur
rahman-ı Cami'nin Babür adına 8S6'da 
( 1452) yazdığı lfilyetü '1- J:ıulel'inin ya
nı sıra yine bu konuyla ilgili üç Risale-i 
Mu camma'sı daha vardır. 4. Mfr Hüseyn-i 
Muammayf'nin 904'te (1498) yazdığı 

Destilr-i Mu c amma (birkaç defa Farsça 
ve Türkçe olarak neşredilmiştir). 5. Seyyid 
Şerif- i Muammayfnin 906' da ( 1500) ka-

384 

!erne aldığı Efkôrü'ş-şerif. 6. Seyfi-i Bu
harf, Hisale der Mu camma. 
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Iii T AHSİN Y AZICI 

D TÜRK EDEBiYAT!. Güzel yazma 
yollarının bilinmesi, fikir ve duygunun 
"yerinde, yeterince ve zamanında" ifade 
edilmesi tabii bir şekilde her zaman var 
olagelmiştir. Fakat bunun bir fen veya 
ilim olarak sistemleştirilmesi eski Yu
nan'da milattan önceki asırlarda, Arap
lar'da ise islamiyenen önceki devirler
de başlamıştır. Sözlü ve yazılı edebiyatı 
bugüne intikal eden islam öncesi Türk 
dünyasında bu yönde bir çalışmanın var
lığından söz etmek mümkün değildir. 

Ancak müslüman Türkler islam mede
niyetinin teşekkülünde aynadıkları rolü 
Arap dili ve edebiyatı ile belagatı alanın
da da gerçekleştirmişlerdir. Nitekim Ze
mahşerf, Teftazanf gibi Arap belagatı 

sahasında eser vermiş büyük yazarlar 
Türk'tür. Müslüman Türkler Arapça'yı bir 
ilim dili kabul ettiklerinden belagatı da 
Arapça olarak yazıya geçirmişlerdir. Bu 
sebeple Büyük Selçuklular ve Anadolu 
Selçukluları devrinde bu konuda Türkçe 
yazılmış bir kitaptan söz etmek müm
kün olmamaktadır. 

Akkoyunlular zamanında yaşayan Şeyh 
Ahmed el-Bardahfnin Kitabü Camii en
vai'l-edebi'l-Farisi adlı kitabının (yazı 

lış tarihi 9071 ı 502) "fi's-Sanayii'l-edebiy
ye mine'l-arüz ve't-ta'miye" başlıklı be
şinci bölümü bazı edebi sanatlar ile şiir 
nevileri, edebiyat terimleri, aruz ve mu
amma hakkında birtakım bilgiler ver
mektedir. Bugün konusunda Türkçe ya
zıldığı bilinebilen bu ilk kitap bir sözlük 
niteliğindedir ve örnekleri Farsça, Arap
ça ve Türkçe metinlerden derlenmiştir. 
XVI. yüzyılın ortalarında telif edilen Mus
lihuddin Mustafa Sürürfnin bir mukad
dime, üç bölüm, bir hatimeden meyda
na gelen Bahrü'l-maarif'inde (yaz ılış ta
rihi 956/ 1549) nazım, nesir, kafiye, na
zım nevileri, edebi sanatlar vb. edebiyat 
terimleriyle geniş bir şekilde de teşbih 
ve benzetme yönü üzerinde durulur, ay
rıca şiir sanatının faydaları anlatılır. Ese-

rin ağırlık noktasını teşbih bahsi teşkil 
eder. Aynı şekilde fakat bütünüyle teş
bihi konu alan bir diğer kitap da Mufdf
nin Miftahu't-teşbih'idir. Eser, benzeti
len unsurtarla benzetme yönü gibi ko
nuların bilinmesi yazıda güzelliğin ara
nışı olarak değerlendirildiğinden belil 
gatın konusu içine girer. Müstakimzade 
Süleyman Sadeddin Efendi'nin Istılaha
tü 'ş - şi'riyye'si ise adından da anlaşıla
cağı gibi şiirle ilgili bazı terimlerle edebi 
sanatları ihtiva eder. Bu dört eser daha 
çok şiir etrafındaki belagat terimlerini 
içine almaktadır. Bu çerçeveyi ilk aşan 
ismail Hakkı Ankaravf olmuştur. Ancak 
ondan daha önce Altıparmak Mehmed 
Efendi'nin, Hatfb el-Kazvfnf'nin Tell]i
sü'l-Miftah ' ına yapılmış şerhlerden bi
rinin tercümesi olan eserinin söz konu
su edilmesi gerekir. Sa'deddin et -Tefta
zanf'ye ait el-Mutavvel' in muhtemelen 
geliştirilmiş ve genişletilmiş tercümesi 
olan ve Tercüme-i Telhis ismiyle de anı
lan bu eser Kaşifü 'l-ulıJ.m ve fatihu'l 
fünıJ.n adını taşımaktadır. Süleymaniye 
Kütüphanesi ' n deki yazmasında (Fatih, 
nr. 4534) görüldüğü üzere önce metnin 
Arapça aslı verilerek ardından aynı kıs
mın tercümesi yapılmıştır. Bir Mevlevf 
şeyhi olan Ankaravf Miftahu'l- be16ga 
ve misbahu'l -fesaha'sını, yer yer Hatfb 
el-Kazvfnfnin Tell]işü'l-Miftôh'ını tercü
me ederek ve Hace Cihan'ın Mena~ır-ı 
İnşa, adlı eserinden faydalanarak ha
zırlamış ve belagat öğrenmenin Kur'an-ı 
Kerfm'i, Hz. Peygamber'in sözlerini ve 
ayrıca Mevlana'nın Meşnevf'sini anla
maya yardımcı olacağını belirtmiştir. Bu 
husus belagata dini bir anlam vermenin 
ötesinde müellifin anlayışını da sergi
ler. Esasen belagatın sistemleşmesinde 
Kur'an-ı Kerfm'i ve hadisleri anlama ih
tiyacının payı büyüktür. Öte yandan bu
günkü bilgilerimize göre ilk defa Anka
ravf tercüme yoluyla da olsa bu türden 
bir eserde belagatı tarif eder. Miftahu'l
be16ga ve mis b ah u '1- fesaha'da ayrıca 
beyan ve bed!' de başlığı ve kadrosu ile 
beraber söz konusu edilmiş, inşa, hut
be ve mekatible ilgili bilgiler verilmiştir. 
Ayrıca Taşköprizade Ahmed Efendi de 
MevzıJ.atü '1 - ulıJ.m 'un da bu sayılan eser
lerden önce meanf, beyan ve bed!' ile il
gili fasıllar açmış bulunuyordu. 

Ancak bu tercümelere rağmen Türk
ler asırlarca belagat konusundaki kitap
ları Arapça asıllarından okumuşlardır. 

Nitekim medreselerde belagat için ders 
kitabı olarak Sekkakfnin MiftaJ:ıu'l- cu
lilm 'u, Hatfb el- Kazvfnf' nin Tell]isü '1-
MiftaJ:ı 'ı , Sa'deddin et-Teftazanfnin el-


