BELAGAT
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.
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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 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-
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Mutavvel ve Mul]tasarü'l-Mutavvel'i
ve bunların Molla Fenari'nin oğlu Hasan
Çelebi, Molla Hüsrev vb. kimseler tara fından kaleme alınan şerh ve haşiyeleri
okutulmuştur.

Tanzimat'tan sonra Batılı anlamda yeni mekteplerin açılması ve bunların ders
programiarına belagatın da alınması bu
konuda yeni arayışlar doğurmuştur . Artık bu okullardaki öğrenciler belagatı
aslından okuyacak kadar Arapça bilmiyorlardı. Bunun için Türkçe belagat kitabı telifinde bir artış görülmüştür. Önce
Mevlana isamüddin'in Mfzô.nü'l-edeb'i
Mehmed Tahir Selam tarafından Arapça'dan tercüme edilerek yayımiandı (İs
tanbul 1257) Sonra Ankaravi'nin adı geçen eseri neşredildi (İstanbul 1284) Bu
devrenin ilk telif eseri Mehmed Nüzhet'in Muğni'l-küttô.b'ıdır (İstanbul 1286) .
Darülmuallimin kitabet hacası olan Mehmed Nüzhet orada "levazım-ı tahsTiiyyeye, tehzib-i ahlak-ı etfale ve adab-ı kalem ve usOI -i inşa ve kitabete dair" dikte ettirdiği notlardan Muğni'l-küttô.b'ı
meydana getirmiştir. Daha sonra Selim
Sabit rüşdiyeler için Mi'yô.rü'l-kelô.m'ı
yayımlar (İstanbul 1287) Mısır Hidivi ismail Paşa'nın Sultan Abdülaziz devrinde
İstanbul'u ziyareti (1872) dolayısıyla taş
basması olarak neşredilen Fenn-i Bedf'de (istanbul 1289) Mehmed Mihri, "fenn-i
bedi"' ile beraber teşbih ve nazım türlerini de verir. Yazara göre ölümden sonra adını yaşatmanın yollarından biri güzel konuşma ve güzel yazmadır; bunun
için de belagatın en mühim şubesi olan
bedi' öğrenilmelidir. Ahmed Hamdi. Muhammed b. Kays'ın Mu'cem'i ile Behram-ı Serahsi'nin Gayetü'l- 'anlieyn'inden faydalanarak hazırladığı Teshflü '1an1z ve'l-kavdff ve'l-beddyi'inde (İs
tanbul 1289) önce şiir üzerinde durur,
şiirin tarihçesini verir; sonra aruz ve kafiyeyi ayrı ayrı ele · alır ve nihayet edebi
sanatları sıralar, nazım çeşitlerini ve şi
irle ilgili bazı terimleri açıklar.
Buraya kadar zikredilen eserler Arapça belagat kitaplarını numune olarak
alan ve Arapça, Farsça, Türkçe örnekler
veren kitaplardır. Esas örnek Arapça
eserler ve daha çok Tell]fşü '1- Mittdh ·tır. Halbuki Tanzimat'tan sonra edebiyat
anlayışında değişiklikler olmuş , şair ve
yazarlar Batı edebiyatma da yönelmiş
lerdir. Süleyman Paşa Mebô.ni'l-inşd (I II. istanbul 1288- ı 289) adlı eseriyle sanat alanındaki bu yöneliş! nazariyeye de
uygular. Mebdni'l- inşô. ile dokuz asır
lık bir gelenek kırılır ve Arapça, Farsça

belagat kitaplarının yanında Fransızca
"rhetorique" kitabı ve daha sonra diğer
kitaplar yazariara örneklik etmeye baş
lar. Süleyman Paşa Arapça Meşelü 'ssd 'ir, lidhu'l-me 'dnf, Farsça Mend~ır-ı
İnşd' adlı eserin yanında Fransız müellifi Emile Lefranc'ın Traite theorique et
pratique de litterature (Paris 1839) adlı
kitabından da faydalanır. Terim karşılık
ları tam oturmamış da olsa Batı retariğinin birçok konusu Türk edebiyat nazariyesine kazandırılır . Mebdni'l-inşd'da
nesir de ağırlık kazanır ve kendisinden
önce yazılmış kitaplardan çok ileride
Türkçe örneklere yer verilir. Artık bundan sonra bu alanda yayımlanan kitaplar ya eski geleneği devam ettirirler ya
da Arapça belagat kitaplarının yanında
Batı retorik kitaplarından da faydalanırlar. Nitekim asırlarca aslından okunan ve okutulan Sa'deddin et-Teftazani'nin el-Mutavvel'i Abdünnafi İffet Efendi tarafından en-Nef'u'l-muavvel if Tercemeti 't- Telhis ve '1- M utavvel adıyla
tercüme edilir ve iki cilt halinde yayım
lanır O. Bosna 1289; II, İstanbul 1290) Fakat bu tercüme ifade zaafları ile dolu dur ve okunması güç bir eserdir.
Ali Cemaleddin'in An1z-ı Türki Sandyi-i Şi'riyye ve İlm-i Bedf' adlı eseri (İs
tanbul 1290) Ahmed Harndi'nin adı geçen
kitabının tertibinde bir eserdir ve Türkçe örneklerin baliuğu ile dikkati çeker.
Artık bundan sonra Arapça ve Farsça örnekler gittikçe azalacaktır. Bizde klasik
belagatın tam kadrosunu yani fesahat
meani, beyan ve bedii içine alan ilk kitap Ahmed Harndi'nin Belô.gat-ı Lisdn-ı
Osmdnf'sidir (İstanbul 1293). Fakat bu
eser örnekler bakımından son derece
zayıftır. Mihalici Mustafa Efendi Zübdetü '1 -beydn ' ında (İstanbul 1297) sadece
beyanın kadrosunu ele alır ve yalnız edebi sanatların daha iyi hatırda kalması
için atasözlerini örnek olarak kullanır.
Hacı İbrahim Efendi ise sadece iki cüz
neşredebildiği Hadfkatü '1- beyô.n 'ında
(İstanbul 1298) fesahattan sonra meaninin başta gelen konularını inceler. Ahmed Cevdet Paşa Mekteb-i Hukuk'ta
okuttuğu belagat derslerini Belô.gat-ı
Osmdniyye (İstanbul 1298- 1299) adıyla
cüz cüz yayımlar . Kitap büyük bir yankı
uyandırır, hakkında çeşitli tenkitler yazılır ve bunlara cevaplar verilir (geniş bilgi için bk. BELAGAT- ı OSMANiYYE) Cevdet
Paşa eserinin mukaddimesinde belagatın adiandıniışı ve kadrosu konusunda
Araplar arasındaki tartışmalara temas
ederek kendisiiıin meani, beyan ve bedii

bir ilim kabul ederek ilm -i belagat diye
söyler. Belagat tarihimizde bu kitabın bir önemi de o devirde sekiz defa basılıp belagat meselelerinin
Türk aydını tarafından bir tartışma konusu haline gelmesine yol açmasıdır. Bu
tartışmaların önemli bir tarafı ise asır
lardır okunan ve takip edilen Arap belagatı yerine artık Türkçe'ye mahsus bir
belagatın kurulması yoluna girilmesidir.
Süleyman Paşa'nın kitabına karşılık Cevdet Paşa eski belagatı devam ettirir. Halbuki yine aynı okulun belagat hacası Münif Paşa'nın dersleri çok daha farklıdır.
Bütünüyle Batı retoriğini anlatan Münif
Paşa'nın İlm-i Beldgat-La Rhetorique'i
eksiktir ve basılmamıştır.
adlandırdığını

Arap belagatı ile Batı retoriğinden faydalanarak Tanzimat'tan sonra giderek
kendini hissettiren Batılı anlamdaki yeni edebiyatın, yenileşme devri Türk edebiyatının esaslarını tesbit gayesini güden ve belagat tarihimizde bir dönüm
noktası teşkil eden (ı 882), tesiri Cumhuriyet' e hatta günümüze kadar devam
eden Ta'lfm-i Edebiyyô.t da (İstanbul
1299) Mekteb-i Mülkiyye'de okutulan
ders notlarından meydana gelmiştir. Recaizade Mahmud Ekrem, daha önce Süleyman Paşa'nın faydalandığı Emile Lefranc'ın Traite theorique et pratique de
litterature'ünün style et composition
cildindeki "Style" bölümünü geniş ölçüde Türk edebiyatında uygular. Yazar kitabının ağırlık noktasını teşkil eden üslüp konusunu bir araştırma zemini olarak Türk edebiyatı nazariyesi literatürüne kazandırmakla kalmaz, klasik bir konu olan fesahat ve edebi sanatların izahlarında bile yenilikler yapar. Belô.gat-ı
Osmdniyye, tariflerinin yetersizliği, örneklerinin aniatılanı vermekten uzak oluşu ve ifade zaafları bakımlarından tenkit edilmişti. Ta'lfm-i Edebiyydt üzerinde uzun süre devam eden tenkitlerde ortak ve benzer noktalar bulunması
nın yanında hem eser hem de yazarı eski ve yeni edebiyat taraftarları arasında
tartışılmış, böylelikle Ta'lfm-i Edebiyydt yeni edebiyatın belagatını yapan bir
kitap olarak değerlendirilmiştir. Beldgat-ı Osmdniyye ile başlayan belagat
tartışması Ta'lfm-i Edebiyydt'la çok daha genişlemiş, derinleşmiş, dolayısıyla
belagat Türk edebiyat hayatının önemli
bir konusu oluvermiştir. Bu tartışmala
rın bir uzantısı olarak da sayılmış olan
Şerh- i Beldgat ise (İstanbul 1301) Mekteb-i Hukuk'ta Cevdet Paşa'nın yerine o
dersi ve paşanın eserini okutan Hacı İb-
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rahim Efendi'nin notlarıdır ve eksiktir.
bu devirde yazılmış belagatla ilgili eserlerin çoğu ders kitabı olmaları
yanında tamamlanamamışlardır. Ta'li m-i
Edebi yyat'ın bile birinci kısmı çıkmış
olup ikinci kısmı basılmamıŞtı r. Aynı şe
kilde sadece birinci kısımda kalan ve Ta 'li'm -i Edebi yyat'ın en yakın takipçisi durumundaki Tedrisat- ı Edebiyye de (İ s
tanbul 1302) Mekteb-i Hukuk'un ders kitabıdır. Bunda da üslüp bahsine ağırlık
verilmiş ve yazarı Abdurrahman Fehmi,
daha önce adı geçen Lefranc' ın eserinin
yanında yine Fransız müellifi olan Pellisier' in Principes de Rhetorique Française'inden de faydalanmıştır. Bu iki kitap bu konuda II. Meşrutiyet' e kadar yazılmış eserler üzerinde etkili olmuştur.
Bu devrede Menemenlizade Mehmed Tahir'in Osmanlı Edebi yatı (İ stanbul 131O),
Mehmed Celal'in Osmanlı Edebiyatı N umunel eri (İ stan b u l 1312) Recaizade'yi devam ettirirler. Ayrıca Menemenli zade ~
nin Mekteb-i Mülkiyye'den hacası Recaizade'yi aşan tarafları da bulunmaktaAslında

dır.

Öte yandan Abdurrahman Süreyya Mizanü'l-belaga (istanbul 1303) ile Setine-i
B ela gat ' ında (İsta n bu l 1305 ), Diyarbekirli Said Paşa Mizan ü 'l -edeb'inde (istanbul 1305) eski belagatı aynen devam ettirirler. Eski belagatın bir savunucusu
olan ve Ta 'lfm-i Edebiyyat'a şiddetle
karşı çıkan Hacı İbra him Efendi, Recaizade 'nin yerine hoca olduğu Mekteb-i
Mülkiyye'de okuttuğu dersleri Edebiy ya t -ı Osmaniyye (istanbul 1305) adı altında ve beş cüz olarak yayımlar. Bu eksik kalmış kitap, yazarın düşüncesinde
geleneğin nasıl kınldığının çarpıcı bir örneğidir. O da artık bu eseriyle belagata
geleneğe göre değil devrine uygun olarak yaklaşmaktadır . Yine bu dönemin
mahsulü olan Ali Nazif'in Zin e tü '1- k elam 'ı ( İ stanb u l 1306), Muallim Nacl'nin
Is tıl ahdt-ı Edebi yye 'si (İ stanb ul 1307),
birtakım edebiyat kavramlarını belirli bir
esasa bağlı kalmaksızın açıklayan birer
kitaptır ve ikincisi gerek eserin kuwetli
yapısı gerekse yazarı dolayısıyla günümüze kadar aranan ve faydalanılan bir
eser olmuştur. Ali Nazfma'nın Muhtıra-i
Belaga t'ı (İ sta n bu l 1308). Rusçuklu M.
Hayri ' nin Belagat'ı (istanbul 1308). İb
nü'I- Kamil Mehmed Abdurrahman ' ın Tertib-i Cedid Belagat-ı Osmaniyye' si ( İ s
tanbu l 1309). İ bradalı Mehmed Şükrü'
nün İlm- i Belagat'ı (İ sta nbul 1318) anıl
ması gerekli diğer eserlerdir. Mehmed
Rifat ' ın Mecamiu'l- edeb 'i ise (İ sta nbul
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1308) bu alanda daha önce yazılmış eserlerin en hacimiisi ve adeta bütün " ulüm-ı
edebiyye"yi kuşatmaya çalışan fesahat.
meanf. beyan ve bedlin müstakil kitaplarda ayrı ayrı ele alındığı bir teliftir. Bu
son kitapların kısmi de olsa yeni anlayı
şa açık bulunduklarını da belirtmek gerekir. İsmail Hakkı ' nın Esrar-ı B elagat'ı
( İ stanb ul 1318) bu devrin son terkip arayışını yansıtan en önemli eserdir. Süleyman Paşa ' dan ve özellikle Recaizade'den
sonra görülen ikilik, yani eski belagatla
Batı retoriğini birleştirecek yeni teşek
kül eden edebiyatın belagatının yapıl
mak istenmesi gibi anlayışlar belagatta
yeni arayışlar doğurdu . Bir kı sım yazarlar eskiyi aynen devam ettirirken bir
kısmı da eski ile yeniyi terkip etmek yolunu tuttu : bazılarında ise bu iş terkipten çok alıntı mahiyetinde kaldı. İsmail
Hakkı tamamlanamayan bu eserinde
gerçekten eski ile yeniyi. eskinin asıl kaynakla rına giderek birleştirmek ve birleşen noktalarını ortaya koymak ister. Bu
terkip denemesinin son temsilcisinden
hemen sonra M. İzzet D ef'u '1- mesalib
ii- a da bi'ş - şdir ve'l-kdtib (İ sta n b ul 1325)
adlı eseriyle eski belagatın son örneği
ni vermi ştir. Bu bakımdan bu devirdeki
eski ile yeninin aynı zamanda Doğu ile
Batı ' nın diğer alanlarda görülen ikiliği ,
terkip arayışları . bütünüyle yeni, bütünüyle eskinin hücre hücre yaşaması belagat alanında da kendini gösterir. Ayrıca Türk edebiyatı t prihinin bütünü içinde belagatın en fazla önemi bu dönemde ( 1870- 1907) kazandığını söylemek de
yanlış olmaz.

Süleyman Fehmi Edebiyat (İ stanbul
adlı kitabıyla Recaizade'nin getirdiği yenilikleri daha da ileri götürür ve
bu alanda yeni bir devrin başlangıcı olur.
Artık belagat güzel yazmak, fikir ve duyguları yerinde, yeterince ve zamanında
ifade etmek, edebi sanatları kullanmak
için birtakım kaideler koyan bir ilim olmanın ötesinde bir anlam kazanır. Sanat. güzel sanatların bir şubesi olarak
edebiyat. sanatın gayesi, sanatta ve edebiyatta ahlak gibi konularla sanatın ve
edebiyatın psikolojisi ve felsefesi yapıl
maya çalışılır: bu çerçevede Recaizade
ile gelen his. fiki r ve hayal görüşü asıl
yerini bulur. Yazı yazma bir sanat olarak
mütalaa edilir. üslüp ve üslübun özellikleri üzerinde durulur: vahdet, icat, tertip gibi kompozisyon meseleleri ele alı
nır. Aslında bunlar Arap belagatı ile Batı retoriğinde de bulunan konulardı r, fakat Süleyman Fehmi ve sonrakiler bun1325 ı

ları Batı ' daki gelişmelere paralel olarak
felsefi ve psikolojik bir şekilde incelemiş, kaidecilikten uzaklaştırmaya çalış
mıştır. Eski be!agata en uygun olan ve
aslında değişmesi pek mümkün olmayan edebi sanatlarda bile bu yeni anlayış kendini hissettirir. Mekteb -i İdadf'de
Süleyman Fehmi ' nin Ede biyat'ını okutan Mithat Cemal orada eksik gördüğü
bazı konuları Edebiyat D ersleri ( İ stan
bul 1326) adıyla yayımlar. Reşid Nazariyyat-ı Edebiyye'sinde (HI , istanbul 1328)
eski belagattan gelen kavramları devrine göre yeni açıklamalara kavuşturur .
Şehabeddin Süleyman Sa n 'at-ı Tahri r
ve Edebi yyat (İ sta nbul 1329) ile eski belagattan tamamen ayrılır ve artık yeni
anlamları içinde de olsa eski kavramlar
görülmez. Sanat. şahsiyet, muhit. mektepler, tarih, ırk gibi sanat eserini çevreleyen hususların felsefi ve psikolojik izahları yapılır. Muhyiddin'in Yeni Edebi yat' ı
( İ stanbul 1330) ile Köprülüzade Mehmed
Fuad ve Şehabeddin Süleyman ' ın beraber hazırladıkları iki ciltlik M a 'lı1mat - ı
Edebiyye ise ( İ st anbu l 1330) bu anlayı
şın gelişerek ve zenginleşerek devamı
dır . Artık yazarlar bütünüyle Batı 'ya yönelmişlerdir. Bu kitapların kaynakları
arasında Taine'in Philosophie de l'art 'ı.
Veron'un Esthetique ve Lanson'un Conseils sur l'art d 'ecrire'i gibi Batılı yazarlar ile eserlerini saymak bu konuda
bir fikir verir. Bunların içinde Recaizade
ve devrinin örnek aldığı Emile Lefranc
ve Pellissier artık yoktur. Öte yandan bu
devredeki eserler de yine ders kitaplarıdır ve yer yer vezin, k afiye ve nazım
şekilleri gibi konular yanında bilhassa
edebiyat tarihine de yer verirler. Bu arada bazı kitaplarda halk şiirinin nazım
şekilleri de görülmeye başlanır . Yine bu
dönemde Tahirülmevlevf' nin vezin. kafiye ve na zım şekillerine hasrediimiş eseri Te drisat-ı Edebiyyeden Nazım ve
Eşk al-i Nazım'ı da (İ stanbu l 1329) anıl
maya değer bir kitaptır.

Buraya kadar söz konusu edilen eserlerin hemen tamamına yakını Tanzimat'tan sonra açılan rüşdiye, idadf gibi okullarda okutulan ders kitaplarıdır. Darülfünun Edebiyat Fakültesi 'nde yıllarca hocalık yapan Ali Ekrem'in buradaki çeşit
li sınıflarda okuttuğu ders notla rı taş
basması halinde çoğaltılmıştır. Bunlar
Usan-ı Edebiyyat ( İ stanbu l ı 330). Darülfünun 'da Edebiyat D ersl eri (1 330133 1 öğ retim y ılı). Nazari yya t-ı Edebiyye D ersl eri (133 1-1 332 öğretim yı lı ). Na. zari yyat-ı Edebiyye D ersl eri Nesir Kıs -
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(1332-1333 öğretim yılı), Nazariyyat-ı
Edebiyye Dersleri Mesaiik-i Edebiyye

mı

( 1333-1334 öğretim yılı) adlarını taşır. Nazım. nesir. hece vezni, aruz vezni, edebf
eser tenkidi, nazım şekilleri. nesir dilindeki gelişmeler. edebf ekaller gibi konuları ihtiva eden bu eserlerin matbaa
harfleriyle baskıları yapılmamış ve dolayısıyla yaygınlaşmamıştır. Ferit Ka m· ın
aynı fakültedeki ders notları olan Asar-ı
Edebiyye Tedkikatı Dersleri de (13311332 öğretim yılı) daha çok eski şiirin incelenmesi ve tahlilinde kendine mahsus
birtakım ölçüler geliştirmiş ve sahasın
da önemli bir boşluğu doldurmuş olmakla beraber taş basması halinde kalmıştır. Mehmed Akif'in Darülfünun'da
verdiği derslerin notları olan Kavdid-i
Edebiyye'si de ( 1329) bu devreye aittir.
Cumhuriyet' e geçiş döneminde ve
Cumhuriyet'in ilk yıllarında Süleyman
Şevket'in liseler için yazılmış dört ciltlik
ve antolajik niteliği ağır basan Güzel
Yazılar'ı (1336-1339) yanında Ali Canip'in
Edebiyat'ını (istanbul 1926). Epopee ve

Edebi Nevileile Mesleklere Dair Mdlumdt'ını (istanbul 1927) ve Çankırılı Ah-

met

Nevi

Talat'ın

Halk

Şiirlerinin Şekil

ve

(İstanbul 1928) adlı kitapları da ay-

rıca

kaydedilmelidir. Bu son devreye eski
hemen son bir denemesi mahiyetinde olan Said Nursi'nin Muhdkemdt'ını da ( 1327) eklemek gerekir. Araplar'ın Aristoteles'in Retorika'sını orta zamanda el-Ijitabe adı altında tercüme
ettikleri bilinmektedir. Mithat Cemal 'in
Hitdbet Dersleri de (istanbul 1330) bu
devredeki eserler arasında konusunda
zikre değer bir k.itaptır.
belagatın

Cumhuriyet devrinde liselerdeki edebiyat öğretimi giderek mahiyet değiş
tirmiş ve artık eski yolda eser yazılmaz
olmuştur. Hatta edebf bilgilere ve belagata ilgi gittikçe azalmıştır. Bununla beraber sayı ları az da olsa eski metinleri
anlamak için çeşitli kitaplar yazılmıştır.
Bunların önemli birkaç tanesinden söz
etmek yerinde olacaktır. Tahirülmevlevf'nin Edebiyat Lügatı (İstanbul 1936).
bizde alfabetik olarak tertip edilmiş ilk
edebiyat terimleri söz1üğüdür. Eski ve
yeni belagatın pek çok konusu burada
klasik tasnif yerine alfabetik sırada söz
konusu edilir . ismail Habip Sevük'ün
Edebiyat Bilgileri (İstanbul 1942) ile Nihad Sami Sanarlı'nın Edebi Bilgileri de
(İstanbul 1942) de özellikle kaydedilmelidir. Kaya Bilgegil'in Edebiyat Bilgi ve
Teorileri I: Beldgat (Ankara 1980) adlı
eseri ise Cumhuriyet devrinde eski be-

lagatın yeni harflerle Türk okuyucusuna kazandırılması yolunda bir çalışma
olup bütün eski belagat kitaplarındaki
bilgileri tekrarlar. Cem Dilçin'in Örneklerle Türk Şiir Bilgisi de (Ankara 1983)
şiirle ilgili bilgileri. vezin. kafiye, nazım
şekillerini ve edebf sanatları ihtiva eder.
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KAZlM

YETİŞ

Ahmed Cevdet Paşa, Fuad Paşa ile beraber hazırladıkları Kavdid-i Osmdniyye'nin (İstanbul 1281) sonunda "fenn-i
belagat" a dair bir kitap yazacağım haber verirse de uzun zaman buna fırsat
bulamaz. Daha sonra Maarif nazırı iken
okulların ders programlarını tesbit için
kurduğu komisyonda akutulacak ders
kitaplarından bir kısmının ve bu arada
Osmanlı Türkçesi'ne dair bir belagat kitabının yazılması işi ona havale edilince,
1881 yılında Mekteb-i Hukuk'un birinci
sınıfında okuttuğu ders notlarını bu isim
altında cüz cüz bastırarak bu görevi yerine getirir (İstanbul 1298). Klasik manada bir belagat kitabı olan Beldgat-ı Osmdniyye dfbace, mukaddime ve lahika
başlıklarını taşıyan giriş kısmından sonra üç ana bölüm ve bir hatimeden meydana gelmektedir.
Cevdet Paşa eserinin dlbacesinde sarf
ve nahiv kaideleri bakımından Arapça,
Farsça ve Türkçe'nin genel bir değerlen
dirmesini yapar ve böyle bir kitabı niçin
yazdığım açıklar. Ona göre sadece doğru
yazmak kafi deği ldir; aynı zamanda fasih ve beliğ bir şekilde yazabiirnek gerekmektedir. Bunu sağlayabilecek olan
ise belagattır. Daha sonra edebf ilimlerden bahseden müellif belagat, meanf,
beyan ve bedf' kelimeleri üzerinde durur. Bu kavramların adlandırılmasında
Arap alimleri arasındaki ihtilaflara da
işaret eden Cevdet Paşa meanf, beyan
ve bedf'i belagat adı altında toplamayı
tercih ettiğini belirtir. Mukaddimede fesahat ve belagat terimleri üzerinde durur. Klasik manadaki fesahatın konularını devrinin Türkçe anlayışı çerçevesinde açıklayarak "elfaz-ı rakfka", "kelam-ı
metfn", "kelam-ı latff" gibi konunun oldukça önemli diğer bazı terimleri üzerinde durmayı da ihmal etmez. Lahikada ise "Kelam" başlığı altında cümle konusu ile ilgili genel bilgiler verilmekte,
kazıyyeler tanıtılmakta, buna bağlı olarak bedfhiyat, hadsiyat. mücerrebat. muhayyelat gibi mantık ilmine ait meseleler hakkında kısa açıklamalar yapılarak
bunların belagatla ilgisi gösterilmekte-
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