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.
BİBLİYOGRAFYA:

Cemhere (nşr. M. Ali ei1406/ 1986, 1-11 ; Sibeveyhi, el·
KWi.b (nşr. Abdiisselam M. Harun). Kahire 1977·
83, 1-IV; Ma'mer b. Müsenna, Mecilzü 'l-Kur' an
(nşr. Fuad Sezgin). Kah ire 137 4 1 1955; Ca hiz.
el-Beyan ve't-tebyfn, 1-IV; İbn Kuteybe. Te' vf·
lü müşkili 'I-Kur' an (nşr. Seyyid Ahmed Sakr).
Kah ire 1393 j 1973; a.mlf.. eş-Şi' r ve'ş-şu 'ara',
1-11; Müberred. el -Kamil (nşr. M. Ahmed ed-Dal[), Beyrut 1406/1986,1-IV; Sa'leb. ~ava'idü'ş
ş i'r (nşr. M. Abdülmün'im Hafaci). Kahire 1367/
1948; İbnü'I-Mu'tez. el-Bedr' (nşr. M. Abdülmün'im Hafaci). Beyrut 1401 / 1980; a.mlf.. Ta·
bakatü 'ş-ş u 'ara' (nşr. Abdüssettar Ah med Ferrac), Kahire 1981; İbn Ta bataba el-Alevi, 'iyarü 'ş-şi'r (nşr. Abbas Abdüssettar), Beyrut 1402 /
1982; Kudame b. Ca'fer. f'lakdü 'ş-ş i'r (n ş r.
M. Abdülmün'im Hafacl). Kah ire 1400/1980;
a.mlf.. f'lakd ü 'n-neşr (nşr. Abd ül hamid ei-Abbadi). Beyrut 1402/1982, Tiiha Hüseyin'in mukaddimesi, s. 31; Hasan b. Bişr ei-Amidi, elMuvilzene (nşr. M. Muhyiddin Abdülhamid ),
Kahire 1363/1944; Şel§.şü resa'il {f i' cazi'l Kur' an (nşr. Muhammed Halefullah - M. Zağ
lul Sel lam). Kahire 1955; Rummani, en-f'lüket,
Kah ire 1955, s. 69 ; Askeri. Kitabü 'ş·Ş ına 'ateyn
( nşr. Muhammed Ebü'I-Fazl - Ali Muhammed
ei-BicavT), Kahire 1371 /1952; Bakıllani, i' cazü '/-Kur' an; İbn Reşik ei-Kayrevani. el- 'Umde
(nşr. Muhammed Karkazan). Beyrut 1408 / 1988,
1·11; Abdiilkahir ei-Cürcani. Esrarü 'l-be laga (nşr.
H. Ritter), İ sta nbul1 954; a.mlf., Dela ' ilü 'l-i'cilz
(nşr. Mahmud Muhammed Şakir). Kahire 1404/
1984; Muhammed b. Haydar el-Bağdadi. Kanünü 'l-belaga (nşr. Muhsin Gayyaz Uceyl). Beyrut 1409 / 1989 ; Fahreddin er-Razi. f'lihayetü'lfcilz {f dirayeti'l-i'cilz (nşr. Bekri Şeyh Emin),
Beyrut 1985 ; İbnü'l-Esir. el-Meşelü's·sa' ir (nşr.
Ahmed ei -H iifi - Bedevi TabaneL Riyad 1403 1
1983; Ebu Ya'küb es-Sekkaki, Mi{tahu'l- 'u/üm
(nşr. Nai m Zerzur). Beyrut 1403/ 1983 ; Zimilkani, et- Tibyan tr 'ilm i'I -beyan (nşr. Ahmed
Matlub - Hadice el-Hadisi). Bağdad 1384 /
1964; Hatib el-Kazvini, et· Teli] !ş tr 'ulümi'l-belaga (nşr. Abd urrahman Berkuki). Kahire 1932 ;
a.mlf., el- iiafı (nşr. M. Abdülmün 'im Hafacl).
Kahire 1400/ 1980, 1-11; Yahya b. Hamza el-Alevi, et- Tırilz ü 'l-müteiam min /i-esrari'l-belaga,
Beyrut 1400 /1980, I-lll ; İ bn Haldun. Muk:addi·
me, III, 1273- 1277 ; Keş{ü 'z·?unün, 1, 232-234,
259-260; ll, 1727; Hafaci. Sırrü 'l-{eşaha, Bey·
rut 1402/1982; Abdurrahman Fehmi. Medre·
setü'l-Arab, istanbul 1304, s. 120-129; Ahmed
Mustafa el -Meragi, 'Ulümü'l-belaga, Beyrut,
ts. (Darü'I-Kalem). s. 7·14; Raduyani, Tercümanü'l-belaga (nşr. Ahmed Ateş), İstanbul 1949,
nilşirin mukaddimesi, s. 5-11 ; Abbas Azzavi,
Tarfl]u '/-edebi'/- 'Arabf {i'!- '!rak:, Bağdad 1382 /
1962, I, 198-235 ; ll, 151-164; Şevki Dayf, elBelaga: tetavvür ve tarfl]., Kah ire 1965; Ahmed
Emin, :?uhrü'l-islam, Beyrut 1388/1969, III,
124-125; Abdiiiaziz Atik, Ff Tarfl]i'l-belagati'l·
'Arabiyye, Beyrut, ts. (Darü'n -Nahdati 'I-Arabiyye); Ömer Rıza Kehha le. e/-Lugatü 'f- 'Arabiyye
ve 'ulümüha, Dımaşk 1391/1971, s. 155-182 ;
Bedevi Tabane, el-Beyanü 'l-'Arab~ Kahire 1396/
1972; Mecid Abdülhamid Naci, el-Eşeru igrfk:i

Ebu Zeyd

e ı-Kureşi.

HaşimT), Dımaşk

{i'l-belagati '/- 'Arabiyye mine'/-Cahi? ila ibni'l·
Mu' tez, Necef 1396 / 1976; Abdürrezzak Ebu

Zeyd Zayed, 'itmü'l-bedr', Kahire 1977; M. Ali
Sultani. Ma 'a'l·Belagati'l- 'Arabiyye, Dımaşk
1979; Hammadi Sammud, et-Te{kfrü'l-belagi
'inde'/- 'Arab, Tunus 1981; Mazin el-Mübarek,
e/-Mu'cez {ftarfl]i'l-belaga, Dımaşk 1401 / 1981 ;
Abdülkadir Hüseyn, e /-Mul]taşar {i tarfl]i'l-be·
laga, Beyrut 1402 / 1982; Mahmut Kaya, islam Kaynaklan lşığında Aristate/es ve Felsefesi, istanbul 1983, s. 113-127 ; Ahmed Matlub,
Mu'cemü '/-mustalahati '/-belag iyye ve tetauvüruha, Bağdad 1403 / 1983, I-lll ; İhsan Abbas. Tarfl]u 'n-nalcdi'l ·edebf 'inde '/· 'Arab, Beyrut 1404 / 1984; Taha Ahmed İbrahim, Tarfl]u 'n·
naf<:di'l- edebf 'inde '[. 'A rab, Beyrut 1405/ 1985 ;

Muhammed Ca bir Feyyaz. "Mefhfıınü ' l- beliiga
lugaten ve ışhla.Iıen", MMi!r., XXXV (I 974). s.
257-312; Abduh Abdulaziz Kalkile, "en-Nakdü'l-edebi ve'l-belaga eyyühüme'l -'asi ~e
eyyühüme'l-fer'", Fayşa l, XXXVI, Riyad 1980,
s. 28-34; Nasrullah Hacım üftüoğ lu. "Belagat
Ekolleri ve Anadolu Belagat Çalışmaları" ,
EAÜiFD, VIII (1988). s. 115-127; a.mlf., "Belagat İlıninin Gelişmesinde Kelamcılar ve İs
lam Filozoflarımn Rolü", a.e., IX (I 990). s. 215237; A. Schaade, "Belagat", iA, ll, 464; a.m lf. G. E. von Grunebaum, "Balagha", E/ 2 (İng .). I,
981-983; Muhammed Halefullah -[İdare ], "Belagat", UDMi, IV, 735 -744 ; Emin el-Hiili. "elBelaga", DMi, IV, 65-72; J. T. P. de Bruijn, "Balagat", Elr., III, 571-572; ABr., III, 537; Nihad
M. Çetin, "Arap", DiA, III, 295-296.
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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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yazılmamıştı.

Belagat türünde bilinen ilk
Farsça eser. Muhammed b. ömer er-Radüyanfnin uzun zaman Ferruhf-yi Sistani'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 Tercümanü'l - belaga'yı yazarken V. (Xl.)
yüzyıl alim ve şairlerinden Ebü'l-Hasan
Nasr b. Hasan el-Merglnanfnin Kitabü'lMeJ:ıasin fi'n-nazm ve'n-neşr adlı eserinin etkisi altında kalmıştır. Tercümanü'l-belaga'dan sonra yazılan ilk eser,
Reşfdüddin Vatvat'ın (ö 573/ ı ı 77) Hada, i~ u ·s-sihr ti de~a, i~'ş-şi cr'idir. vatvat'ın bu ünlü eseri kendinden sonra baş
lıca şu eserlerin kaynağı olmuştur: 1.
Şems-i Kays, el -Mu ccem i i me ca, iri
eşcari'l- cAcem (VIII/XIV yüzyılın ortaları, nşr. i. Hadaik, Tahran ı3ı4 hş .). z. Hasan, BaJ:ırü 'ş - şanayt. Manzum olarak
kaleme alınan eserin (telifi 73 ı 1 ı 33031) çok basit bir ifade tarzı vardır. 3. Muhammed 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. Muhammed 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. Muhammed (\rl1 1. /XIV yüzyı l). De~ii,il~u·ş -şi cr
(nşr. Seyyid Muhammed Kazım - ı imam.
Tahran ı 3 4ı h ş/ 1962) 6. Mfr Seyyid Burhaneddin 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 özellikle XIV ve XV. yüzyıllarda yine belagatla ilgili muamma sanatına dair birçok
eser ve risalenin yazıldığı görülmektedir. 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. Abdurrahman-ı Cami'nin Babür adına 8S6'da
( 1452) yazdığı lfilyetü '1- J:ıulel'inin yanı 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 camma (birkaç defa Farsça
ve Türkçe olarak neş redilmiştir). 5. Seyyid
Şerif- i Muammayfnin 906' da ( 1500) ka384

!erne aldığı Efkôrü'ş-şerif. 6. Seyfi-i Buharf, Hisale der Mu camma.
BİBLİYOGRAFYA:

RactOyanf. Tercümanü 'l·belaga (n ş r. Ahmed
Ateş), İstanbul 1949, nilşirin önsözü , s. 5·11;
Reşfdüddin Vatvat. Hada' i~u's·si/:ır {f de~a' iki'ş·
ş (r (nşr. Abbas İkbal), Tahran 1342, nilşirin
önsözü, s. s·nh; Safa. Edebiyyat, ll, 917; IV,
116·122; Rypka. HIL, s. 176, 432; A. Schaade.
"Belagat", İA, ll, 464; a.mlf. - G. E. von Grunebaum, "Balagha", El 2 ( İng . ), ı . 981·983; M.
Cavid Baysun. "Muamma", iA, VIII, 435·438; J.
T. P. de Bruijn, "Balagat", Elr., lll, 571-572.
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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 sistemleşti rilmesi eski Yunan'da milattan önceki asırlarda, Araplar'da ise islamiyenen önceki devirlerde başlamıştır. Sözlü ve yazılı edebiyatı
bugüne intikal eden islam öncesi Türk
dünyasında bu yönde bir çalışmanın varlığından söz etmek mümkün değildir.
Ancak müslüman Türkler islam medeniyetinin teşekkülünde aynadıkları rolü
Arap dili ve edebiyatı ile belagatı alanın
da da gerçekleştirmişlerdir. Nitekim Zemahşerf, 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 mümkün olmamaktadır.
Akkoyunlular zamanında yaşayan Şeyh
Ahmed el-Bardahfnin Kitabü Camii envai'l-edebi'l-Farisi adlı kitabının (yazı 
lış tarihi 9071 ı 502) "fi's-Sanayii'l-edebiyye mine'l-arüz ve't-ta'miye" başlıklı beşinci bölümü bazı edebi sanatlar ile şiir
nevileri, edebiyat terimleri, aruz ve muamma hakkında birtakım bilgiler vermektedir. Bugün konusunda Türkçe yazıldığı bilinebilen bu ilk kitap bir sözlük
niteliğindedir ve örnekleri Farsça, Arapça ve Türkçe metinlerden derlenmiştir.
XVI. yüzyılın ortalarında telif edilen Muslihuddin Mustafa Sürürfnin bir mukaddime, üç bölüm, bir hatimeden meydana gelen Bahrü'l-maarif'inde ( yaz ılış tarihi 956/ 1549) nazım, nesir, kafiye, nazım nevileri, edebi sanatlar vb. edebiyat
terimleriyle geniş bir şekilde de teşbih
ve benzetme yönü üzerinde durulur, ayrıca şiir sanatının faydaları anlatılır. Ese-

rin ağırlık noktasını teşbih bahsi teşkil
eder. Aynı şekilde fakat bütünüyle teş
bihi konu alan bir diğer kitap da Mufdfnin Miftahu't-teşbih'idir. Eser, benzetilen unsurtarla benzetme yönü gibi konuların bilinmesi yazıda güzelliğin aranışı olarak değerlendirildiğinden belilgatın 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]isü'l-Miftah ' ına yapılmış şerhlerden birinin tercümesi olan eserinin söz konusu edilmesi gerekir. Sa'deddin et -Teftazanf'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 ' ndeki 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 tercüme ederek ve Hace Cihan'ın Mena~ır-ı
İnşa, adlı eserinden faydalanarak hazırlamış ve belagat öğrenmenin Kur'an-ı
Kerfm'i, Hz. Peygamber'in sözlerini ve
ayrıca Mevlana'nın Meşnevf's ini anlamaya yardımcı olacağını belirtmiştir. Bu
husus belagata dini bir anlam vermenin
ötesinde müellifin anlayışını da sergiler. Esasen belagatın sistemleşmesinde
Kur'an-ı Kerfm'i ve hadisleri anlama ihtiyacının payı büyüktür. Öte yandan bugünkü bilgilerimize göre ilk defa Ankaravf tercüme yoluyla da olsa bu türden
bir eserde belagatı tarif eder. Miftahu'lbe16ga ve mis b ah u '1- fesaha'da ayrıca
beyan ve bed!' de başlığı ve kadrosu ile
beraber söz konusu edilmiş , inşa, hutbe ve mekatible ilgili bilgiler verilmiştir.
Ayrıca Taşköprizade Ahmed Efendi de
MevzıJ.atü '1 - ulıJ.m 'un da bu sayılan eserlerden önce meanf, beyan ve bed!' ile ilgili fasıllar açmış bulunuyordu.
Ancak bu tercümelere rağmen Türkler asırlarca belagat konusundaki kitapları Arapça asıllarından okumuşlardır.
Nitekim medreselerde belagat için ders
kitabı olarak Sekkakfnin MiftaJ:ıu'l- culilm 'u, Hatfb el- Kazvfnf' nin Tell]isü '1MiftaJ:ı 'ı , Sa'deddin et-Teftazanfnin el-

