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ÖZET Bu makale, Arapçada belâgat kavramının edebî anlamda oluşumunu ve Kur’ân eksenli belâgat kavramlarını ele almaktadır. Aynı zamanda Kur’ân’ın, belâgat bilimi normlarına göre nasıl yorumlandığını da açıklamaya çalışmaktadır. Makalenin amacı, edebî bağlamda Kur’ân’ın daha iyi
anlaşılmasına katkı sağlamaktır.
Anahtar Kelimeler: Arapça; belâgat; dil; dilbilim; edebiyat; Kur’ân

ABSTRACT This article deals with Arabic rhetoric. It clarifies its historical process and explains
opinions of its scholars. Besides, the study compares classical Arabic linguistic theory and modern
Western linguistic theory with each other. The aim of this paper is to provide an overview and an
analysis of the classical Arabic discourse.
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öken itibariyle Arapça olan ve Türkçemizde de kullanılan “belâgat”
sözcüğü, Yunancada pητορική (rhetorikè), Latincede “retórica” İngilizcede “rhetoric”, Fransızcada “rhétorique”, Almancada “rhetorik” sözcüklerine anlam bakımından oldukça yakındır. Bazen bu kavram,
İngilizcede “eloquence” (fesâhat) sözcüğüyle de ifade edilir. Aslında, rhetoric bilim olarak; eloquence de meleke olarak belâgati tanımlamaktadır.1 Batı
dillerinden Türkçe’ye geçen “retorik” sözcüğü ise, dilimizde belâgat sözcüğüyle eş anlamlıdır. Belâgat kavramı, dili ustalıklı bir biçimde kullanma ve
muhâtabı sözsel yönden etki altına alabilme sanatını belirtir.

Belâgat; bir bilim dalıdır ve Arap dilinde zirveye ulaşmıştır. Belâgat bilimi, sözün oluşum aşamasında sözcüklerin seçimi, kullanımı, bağlama ve
duruma uygunluğu gibi konuları inceler. Bunun yanı sıra, teşbih, mecâz,
istiâre, cinas, tevriye v.b. pek çok söz sanatı da yine bu bilimin ele aldığı ve
derinliğine araştırdığı konular arasındadır. Bu noktadan hareketle, Kur’ân’a
dil ve üslûp bakımından yaklaştığımızda, Kur’ân’ın insanoğlunu hayrete dü-

Copyright © 2013 by İslâmî Araştırmalar
Journal of Islamic Research 2013;24(1)

1

Hacımüftüoğlu, Nasrullah, İ‘câz ve Belâgat Deyimleri, Ekev Yayınları, Erzurum 2001, s. 10.

17

Zafer KIZIKLI

şürecek kadar çok mükemmel bir söylem tarzına
sahip olduğunu görürüz. Kur’ânî söylemi, dil ve
edebiyat zemininde araştıran ve yorumlayan bilim
dalı ise, Arap dili belâgat bilimidir. Bu bilim dalı,
hicrî III. asırdan itibaren VI. asra kadar büyük bir
ninde aratıran
ve yorumlayan bilim dalı
popülarite elde etmiş, sayısız eserlere konu olmuş
hicrî III. asırdan itibaren VI. asra kadar
ve İslâmî bilimler arasında saygın bir konum kae konu olmu ve slâmî bilimler arasında
zanmıştır. Dolayısıyla, bu sürecin incelenmesi, geçsürecin incelenmesi, geçmiteki bilimsel
bilimsel değerlerin günümüz insanına
ndan önem mişteki
taımaktadır.
sunulması bakımından önem taşımaktadır.
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4) Hem telaffuz, hem de anlam yönüyle bozuk
olan söylem.2

Şunu belirtmek gerekir ki, hicrî III. yüzyılın
ikinci yarısı, Arap belâgati çalışmalarının metin düzeyinde başlangıç dönemidir. Bu dönemde belâgate
yönelik metin çözümlemelerinin ilk örnekleri İbn
Kuteybe’nin (öl.276/889) eş-Şi‘ru ve’ş-şu‘arâ’sında
görülür. Çünkü İbn Kuteybe bu eserinde, şiirsel söylemi sorgular ve şiirin yapısının, ana temasının, şairin amacının, betimleme şeklinin, kullandığı
sembollerin bir dökümünü sunar. Ayrıca yine bu
dönemde Aristo’nun “Rhetorikè [Téchne]” adlı eserini Nastûrî bilgin İshâk b. Huneyn (öl.298/910)3
Arapçaya çevirerek belâgat bilimi alanında Yunanlıların birikimiyle Arapları yüzleştirmiştir. İşte bu
nedenlerden ötürü, hicrî III. yüzyıl için “Arap belâgatinin tarihsel bir dönüm noktasıdır” diyebiliriz.
Bir başka kayda değer durum da, hicrî III. yüzyıla
kadar Arap belâgatinin üç disiplini de birbiriyle içiçe
durumdaydı ve bu dönemde ‘ilmu’l-bedî‘, ‘ilmu’lbeyân’ın bir alt bileşeni olmaktan kurtularak
bağımsız bir disiplin hâlini aldı. Bununla birlikte,
yine aynı dönemde ‘ilmu’l-bedî‘nin tam anlamıyla
bir ayrışma sağlayamadığını ve ‘ilmu’l-beyân’ın konuları olan mecâz ve kinâye’nin ‘ilmu’l-bedî‘ disiplini içinde ele alındığını da görmekteyiz. Belâgat
bilimi, üç farklı disipline, ancak hicrî VII. asırda
kesin çizgilerle ayrışabilmiş ve böylece ‘ilmu’lbeyân, ‘ilmu’l-bedî‘, ‘ilmu’l-me‘ânî disiplinleri ortaya çıkmıştır. Örneğin, İbnu’l-Esîr (öl.637/1239),
belâgati sadece ‘ilmu’l-beyân olarak tanımlar ve
diğer iki disiplini ‘ilmu’l-beyân’ın dalları zanneder.4
Benzer bir şekilde, ez-Zemahşerî (öl.538/1144), erRâzî (öl.606/ 1209) ve es-Sekkâkî (öl.626/1229) ‘ilmu’l-bedî‘yi Arap belâgatinin bağımsız bir disiplini
şeklinde algılamazlar. Sadece İbnu’l-Mu‘tezz
(öl.296/909), Kudâme b. Ca‘fer (öl.337/948) ve Ebû
Hilâl el-‘Askerî (öl.395/1004), ‘ilmu’l-bedî‘nin
bağımsız bir disiplin olduğunun farkındadır.
Tarihsel süreçte, dilcilerin belâgat çalışmalarına etkileri oldukça sınırlı kalmıştır. Basra ve Kûfe

2
Bkz. İbn Kuteybe, Ebû Muhammed, Te’vîlu muşkili’l-Kur’ân, (2. bsk), Dâru’tTurâs, Kahire 1393/1973, s. 12-23.
3
Hayatı hakkında bkz. Kâtipoğlu, Hasan – Çağrıcı, Mustafa, “İshak b. Huneyn”,
DİA, İstanbul 2000, XII, 534.
4
Bkz. İbnu’l-Esîr, Diyâ’u’d-dîn, el-Meselu’s-sâ’ir fî edebi’l-kâtibi ve’ş-şâ‘ir, Nehdatu Mısr, Kahire 1983, I, 37-38.
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ekolüne mensup gramer ve dil bilginleri Arap belâgat biliminin gelişimine çok az katkıda bulunabilmişlerdir. Buna karşılık, kelâm âlimlerinin bu
bilime olan katkıları ise geniş çaplı olmuştur. Birbirlerine karşıt görüşlü olan Mu‘tezile mezhebi5 ve
Eş‘arî mezhebi6 âlimleri belâgat faaliyetlerini fazlasıyla zenginleştirmişlerdir.
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bir zemin hazırlamıştır. Belâgat çalışmalarının ışığı
altında da i‘câz kavramı; cedel, üslûp, diksiyon,
me‘ânî, bedi‘, dilsel uyum ve sözcüklerdeki anlam
ve telaffuz özellikleri açısından dikkate alınan bir
terim hâlini almıştır. Burada şunu da belirtelim ki,
o dönemde kullanılmakta olan i‘câz terminolojisine
göre, Eş‘arî kelâmcıları “nazm” sözcüğünü “sözcük
düzeni” anlamında algılarken, Mu‘tezile kelâmcıları
aynı anlamda “fesâhat” sözcüğünü tercih etmişlerdir. Bu nedenden ötürü her iki sözcüğün Eş‘arî ve
Mu‘tezile kelâmcıları tarafından kullanımı anlam
yönünden değişkenlik gösterir.

Kelâm âlimlerinin araştırmalarının odak noktası, Kur’ânî söylemin i‘câzını, yani taklit edilemezliğini kanıtlamak olmuştur. Bu durum ise, üzerinde
çokça tartışılan “sarfe” kavramının ortaya çıkması
ve dinî bakış açılarının belâgat bilimi üzerinde yoğunluk kazanması gibi bir sonuç doğurmuştur.
Hicrî IV. asırda edebî eleştiri ile belâgat, i‘câz
Eş‘arîler, Kur’ânî söylemin i‘câzını sarfe kavramına
hedefine ulaşabilmek için birbiriyle içiçe hareket etbağlamıyorlardı, fakat Kur’ân’ın dil ve belâgat özelmiştir. IV. ve V. hicrî asırlar boyunca aynı zamanda
liklerinin insan kabiliyetinin sınırlarını aştığını ve
mukayeseli şiir eleştirileri de görülmektedir. Bu karböylesi bir yüce üslûbu hiç bir insanın ortaya koyaşılaştırmalı çalışmaların temelinde şiir ile veznin bemayacağını iddia ediyorlardı. Eş‘arî kelâm âlimleri,
lâgat özellikleri, nazm ile nesir söylemi arasındaki
Kur’ânî söylemin dil ve kırâat özellikleri arasında,
fark, karşılıklı iki şair tarafından kullanılan belâgat
seci‘, doğallık, metin âhengi, konu düzeni, dil, anlam
unsurları ve bazı şairlerin yaptıkları belâgat ve üslûp
ve telaffuz uyumu gibi özellikleri sıralamaktadırlar.
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bilgi için bkz. Çelebi, İlyas, “Mu‘tezile”, DİA, İstanbul 2006, XXXI, 391-401.
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eserler kaleme alınmıtır. Ayrıca bu dönemde, kelâm ve belâgat bilim
arası bir ibirliine de yöneldikleri gözlemlenmektedir.

5

6

7

9

üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar, yine onun benzerini getiremezle
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el-Cevherî, İsmâ‘îl b. Hammâd, es-Sıhâh tâcu’l-luga ve sıhâhi’l-‘Arabiyye,
(thk. Ahmed ‘Abdu’l-Gafûr ‘Abbâd), (3. bsk.), Dâru’l-‘İlm li’l-Melâyîn, Beyrut
1404/1984, IV, 1385; İbn Fâris, Mucmelu’l-luga, s. 427.
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Bâhâzik, ‘Umer Muhammed ‘Umer, Şerhu Risâleti beyâni i‘câ- zi’l-Kur’ân,
Dâru’l-Me’mûn li’t-Turâs, Dimaşk 1416/1995, s. 31.
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Bu ekol hakkında bkz. eş-Şehristanî, Ebu’l-Feth Muhammed b. ‘Abdu’lKerîm, el-Milel ve’n-nihal, (thk. Emîr ‘Ali Mehnâ-‘Ali Hasen Fâ‘ûr), (3. bsk),
Dâru’l-Ma‘rife, Beyrut 1993/1414, I, 67-74.
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Nazzâm’ın hayatı hakkında daha geniş bilgi için bkz. el-Bagdâdî, ‘Abdu’lKâhir b. Tâhir, el-Fark beyne’l-ﬁrak, (thk. İhyâ’u’t-Turâsi’l-‘Arabî Komisyonu), Dâru’l-Âfâki’l-Cedîde, Beyrut 1978, s. 270; İbnu’n-Nedîm, el-Fihrist,
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baka bir deyile, “Kur’ân, kendi özünden kaynaklanmayan dısal bir etkiden
benzeri meydana getirilemeyen bir kitap hâline mi konulmutur?” Burada 
belirtmek yerinde olur ki, Kur’ân’la ilgili bu tartımaların temelinde daha
tesiri vardır.
Mu‘tezile mezhebinin “Kur’ân yaratıktır” eklindeki görüünün
Zafer KIZIKLI
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nin ve sözcükler arasında anlamsal bir âhenk yaratabilmenin önemli bir kriteridir. Ancak bu şekilde,
verilmek istenen mesaj, muhataba doğru olarak
yansır ve muhâtap tarafından algılanır. Bundan dolayı nazm, genel anlamda belâgat çalışmalarının,
özel anlamda da i‘câz kavramının, olmazsa olmaz
bir ön koşuludur.

el-Câhiz, İbn Kuteybe, Kudâme b. Ca‘fer
(öl.337/948) gibi belâgat bilginleri hem nazm’a,
hem de nazmın iletişimdeki önemine ve etkili söylemdeki rolüne ilgi göstermişlerdir. Onlara göre
nazm, sözcükler ve anlamları arasında âhenği temsil eder. Örneğin, İbn Kuteybe’ye göre, Arapçadaki
nazm kavramı, sözcüklerin cümleyi oluştururken
içine konuldukları kalıp anlamına gelmektedir.23
Başka bir deyişle nazm, sözcüklerin formüle edilmesi ve eksiksiz bir şekilde birbirleriyle kaynaştırılmasıdır. Böylece, sözcüklerle onların anlamları
arasında bir âhenk oluşur, uyumsuzluk ve laf kalabalığı olmaksızın her iki öğe de doğal bir akıcılık
kazanır. Düzgün ve iyi yapılandırılmış bir nazmı
sağlayan sözcük ve onun anlamı arasındaki ilişkiye
er-Rummanî de ilgi duyar. Hatta bu görüşe elCâhız ve er-Rummânî, sözün telaffuz bozukluğundan arındırılması, tercihen kendi içinde tutarlı ve
telaffuzunun yeterince kolay olması gerektiğini de
ilave ederler.

Sözcük ve onun anlamını dikkate alan görüşler, gramercilerden ziyade belâgat bilimciler tarafından dile getirilmiştir. Örneğin, el-Hattâbî
(öl.388/998), i‘câz olgusunu, gramere uygunluk ve
anlam probleminin yanısıra nazma da dayandırır.24
el-Hattâbî’ye göre, nazmın en anlamlı özelliklerinden biri, lafzın bağlamla uyumlu olması ve hem
muhâtabın durumunun, hem de psikolojik arka
planın göz önünde bulundurulmasıdır. Böylece, elHattâbî daha sonraları belâgat biliminde «‘ilmu’lme‘ânî» olarak tanımlanan nazm sisteminin
kuramsal taslağına dikkat çekmektedir. el-Hattâbî’nin bakış açısına göre, bir söz veya onun anlamı,
düzgün bir nazm sistemi olmaksızın dilsel ve iletişimsel bir değer taşımaz. Çünkü nazm, sözcüklerin
anlamlarıyla etkileşim içinde oldukları bir çerçe23
İbn Kuteybe, Ebû Muhammed ‘Abdullah, eş-Şi‘ru ve’ş-şu‘arâ’, (thk. Ahmed
Muhammed Şâkir), Dâru’l-Me‘ârif, Kahire 1982, I, 68.
24
Bâhâzik, a.g.e., s. 35-37; 40; 42-43.
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vedir. el-‘Askeri (öl.395/1004), sözcükle anlamı arasındaki âhengi de bu işin içine katar. Bu durumu
el-‘Askeri’nin, el-Câhız, İbn Kuteybe ve el-Hattâbî’den etkilendiği şeklinde de yorumlayabiliriz. elBâkıllânî (öl.403/1012)’de ise, sözcük, nazmın
önemli bir bileşenidir ve anlamı yönlendiren kuvvet olarak kabul edilir. O, bir sözün fesâhatinin,
yalnızca sözcüklere bağlı olmayıp, aynı zamanda
nazımla da ilgili olduğunu ifade eder.25 Kendisinden önceki belâgat bilimciler gibi, el-Bâkıllânî de
hem sözcük, hem de onun anlamını eşit değerde
tutar. Sözcüğü, anlamı taşıyan bir araba olarak
görür, yani asıl amaç anlamın açıklığa kavuşturulmasıdır. el-Bâkıllânî, bir sözdeki sözcük düzeninin
muhâtıbın zihnindeki anlamsal sıralamayı yansıtması konusunda, el-Hattâbî ile aynı görüşü paylaşır. Bu noktadan hareketle, belâgat araştırmalarında
“muhâtıb (sözü söyleyen kimse) ile, muhâtabın
(kendisine söz söylenen kimse) psikolojik ve ideolojik durumu” önem kazanır.

‘Abdu’l-Cebbâr el-Esedâbâdî (öl.415/1024), elHattâbî’nin görüşlerine büyük ilgi gösterir ve Arapçadaki nazm sistemine katkılarda bulunur. Nazmın
kaliteli olabilmesi için söz dizimi (nahv) kurallarına
sıkı sıkıya bağlı kalınmasının gerektiğine temas
eder. Ona göre; sözcük, delâlet ettiği anlamı ve pratik bir işlevi icra eder. Cümle içinde sözcüğün yeri
değiştiğinde, onun iletişimsel işlevi de değişmiş
olur.26 Sonraki dönemde, ‘Abdu’l-Kâhir el-Curcânî
(öl.471/1078) kendi nazım teorisini27 el-Hattâbî’nin
görüşlerini esas alarak çok daha kapsamlı bir şekilde
biçimlendirmiştir.28 el-Curcânî, Delâ’ilu’l-i‘câz adlı
eserinde, söylemin etkili olup olmamasının nazma
dayandığını, Kur’ân’ın i‘câzının da nazmından kaynaklandığını ileri sürer.29 Aynı zamanda O, bir
sözün etkili olma özelliğinin lafızdan çok anlamla
ilişkili olduğu görüşündedir.30 el-Curcânî’ye göre
25
el-Bâkıllânî, Ebû Bekr Muhammed, İ‘câzu’l-Kur’ân, (nşr. Muhammed Şerîf
Sukker), Dâru İhyâ’i’l-‘Ulûm, Beyrut 1411/1990, s. 368.
26
el-Esedâbâdî, el-Kâdî Ebu’l-Hasen ‘Abdu’l-Cebbâr, el-Muğnî fî ebvâbi ’ttevhîd ve’l-‘adl, (thk. Mahmûd Muhammed el-Hudayrî), Kahire 1963, V, 26-30.
27
‘Abdu’l-Kâhir el-Curcânî’nin nazm teorisi hakkında daha geniş bilgi için
bkz. Kınar, Kadir, “Abdulkahir el-Cürcânî’nin Nazm Teorisi”, Sakarya Ü.
İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 2006, XIII, 65-101.
28
Konu hakkında bkz. el-Curcânî, ‘Abdu’l-Kâhir, Delâ’ilu’l-i‘câz, (nşr. Mahmûd
Muhammed Şâkir), (3.bsk.), Matba‘atu’l-Medenî, Kahire 1413/1992, s. 49-54.
29
a.e., s. 60.
30
a.e., s. 49; Konu hakkında daha geniş bilgi için bkz. Şensoy, Sedat, Abdülkahir el-Cürcani’de Anlam Problemi, (Yayımlanmamış doktora tezi), Marmara Ü.
SBE, İstanbul 2001.
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nazm, sözü, hem gramer temelli ve hem de gramer
yönünden kabul edilebilir bir hâle getirmeyi amaçlar. Bununla birlikte, gramer kurallarından haberdar olmamızı sağlar ve bu kurallardan sapmamızı
önler. Onun nazm anlayışı, Arapçadaki anlamsal söz
diziminin kuramsal bir çerçeve içerisinde doğuşuna
işaret etmektedir. el-Curcânî’nin gerek nazm konusundaki ve gerekse sözcükle, bu sözcüğün anlamı
arasındaki ilişkiye dair yaklaşımları, ez-Zemahşerî
(öl.538/1143), er-Râzî (öl.606/ 1209) ve el-Kazvinî
(öl.739/1338) gibi kendinden sonra gelen belâgat bilimciler tarafından da benimsenir. Hatta bir başka
belâgat bilimcisi İbn Raşîk el-Kayravânî
(öl.463/1070), sözcük ve onun iletişimsel anlamına
ilgi göstererek, sözcüğü bedene, anlamı da bu bedenin içindeki ruha benzetir.31 O, sözcükle anlam arasında çok güçlü bir ilişki olduğu görüşündedir. Aynı
düşünceleri İbn Sinân el-Hafâcî (öl.466/1073)’de de
görmemiz mümkündür.32
‘Abdu’l-Kâhir el-Curcânî’nin belâgat bilimine
nazm eksenli yaklaşımını ise kısaca şöyle özetleyebiliriz:

1) Nazm,33 fesâhatin göstergesidir ve fesâhat,
ne nazmın, ne de onun anlam veya lafızlarının bir
özelliğidir.

el-Curcânî, cümle düzeyinde belâgate yaklaşmakla birlikte, sözcük düzeyini de tümüyle boşlamaz. O, belâgat özelliklerini sözcüklere mal eder.
Sözcüğü estetik bakışın bir aracı olarak görür. Aynı
zamanda, anlamsal belirsizliğin, düzgün bir nazma
zarar verebileceği görüşünü de kabul eder.

2) Anlam, fesâhat ya da etkin bir üslûpla ilgili
olmaktan öte, nazma bağlıdır.

3) İfadenin bağlamı, en önemli ve belirleyici
öğedir.

4) Muhâtabın ruh hâli ve düşünce yapısı göz
önüne alınmalıdır. Çünkü, üç ayrı muhâtap çeşidi
vardır: Konu hakkında hiç bilgi sahibi olmayan,
konu hakkında tereddüt içinde olan ve konuyu
inkâr eden.

el-Kayrevânî, İbn Raşîk, el-Umde fî mehâsini’ş-şi‘r ve âdâbih, (thk.
Muhammed Karkazân), Dâru’l-Ma‘rife, Beyrut 1408/1988, I, 426.
32
el-Hafâcî, İbn Sinân, Sirru’l-fesâha, Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye, Beyrut
1402/1982, s. 234-235.
33
Nazm sözcüğünden kastımız, sözcük düzeni veya başka bir deyişle sözcüklerin cümle içindeki sıralanış şeklidir.
31
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5) Üslûpsal akıcılık ve tesir, mecâz ve kinâye
benzeri belâgat özellikleri ifade eden bireysel sözcüklerin kullanımının ötesinde, nazma ve cümle
yapısının özel düzenlenmesine dayanır.

‘Abdu’l-Kâhir el-Curcânî, ‘ilmu’l-beyân ve ilmu’l-me‘ânî disiplinlerinin kurucusu ve bu disiplinlere kuramsal nihaî çerçevesini kazandıran
kişidir. Ancak el-Curcânî, bu disiplinleri “‘ilmu’lbeyân” ve “ilmu’l-me‘ânî” şeklinde adlandırmamıştır. Onun izinde giden bir başka belâgat bilgini
ez-Zemahşerî, el-Keşşâf adlı eserinde el-Curcânî’nin belâgat kuramlarını pratiğe dönüştürmüş
ve sözünü ettiğimiz iki farklı disipline bilinen isimlerini vermiştir.

Modern dilbilim çalışmalarına baktığımızda,
‘Abdu’l-Kâhir el-Curcânî’nin nazm kuramının,
çağdaş bilim adamları Dan Sperber34 ve Deirdre
Wilson35 tarafından geliştirilen “ilgi” kuramına
(Relevance Theory) temel teşkil ettiğini söylememiz mümkündür. “İlgi kuramı”, konuşma eyleminin biçimini ve ifadenin ana açıklaması üzerine
yaptığı etkiyi konu alır. Başka bir deyişle, konuşma
eyleminin farklı anlatımsal kalıpları, farklı anlatımsal davranışlara ve bağlamsal göstergelere yol
açar.36 İlgi kuramına (Relevance Theory) göre,
cümleyi oluşturan sözcüklerin sıralaması veya bu
sözcüklerden birine yapılan fonetik vurgu, cümlenin genel anlamı üzerinde etki sahibidir. Ayrıca,
muhâtabın; cümleye odaklanması, cümle içindeki
sözcükleri biliş düzeyi, cümlenin tümüne yönelik
algısı belâgati (retoriği) olumlu veya olumsuz etkileyen unsurlardır.

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda şu tespiti
yapabiliriz: XX. yüzyılda Batılı dil bilimcilerin
orijinal görüş diye sundukları retorik ve linguistik kuramlar, aslında bin yıl kadar önce Müslüman dilbilimciler tarafından, Arap dili çerçevesinde ortaya atılmış, tartışılmış ve kaleme alınmıştır.
Çağdaş Fransız antropolog ve dilbilimcilerindendir. Hâlen Fransız Ulusal
Bilim Araştırma Merkezi’nin (CNRS) müdürüdür.
35
Çağdaş İngiliz dilbilimcisidir. Ses bilimi üzerine araştırmalarıyla tanınmıştır.
Hâlen, College London’da öğretim üyesidir.
36
Bkz. Sperber, Dan-Wilson, Deirdre, “Relevance Theory” Handbook of Pragmatics, (editör: G. Ward and L. Horn), Blackwell, Oxford 2004, s. 607-632.
34
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ARAP DİLİ BELÂGAT BİLİMİNE KURAMSAL BİR YAKLAŞIM

SONUÇ VE ÖNERİLER

Belâgat bilimi; edebiyata hizmet etmekle birlikte,
bunun yanı sıra, İslâmî bilimlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü Kur’ân’ın i‘câz boyutu, özellikle belâgat bilimiyle açıklanabilecek bir olgudur. İşte bu
yüzden, İslâmî bilimler arasında, belâgat bilimine
yer verilmesi büyük önem arzeder.

Günümüz ilâhiyat fakültelerinde Temel İslâm
Bilimleri Bölümüne bağlı olan Arap Dili ve Belâgati anabilim dalları, sadece “Arapça” yönüyle ele
alınmakta ve bu anabilim dallarının “belâgat” yönü
yeterince akademik düzeyli çalışmalara konu olamamaktadır. Oysa belâgat; tıpkı tefsir, hadis, tasavvuf, İslâm hukuku v.b. gibi bir bilim dalıdır ve
bunun da ötesinde, Kur’ân’ın mucizevîliği iddiası-

el-Bagdâdî, ‘Abdu’l-Kâhir b. Tâhir, el-Fark beyne’lfirak, (thk. İhyâ’u’t-Turâsi’l-‘Arabî Komisyonu),
Dâru’l-Âfâki’l-Cedîde, Beyrut 1978.
Bâhâzik, ‘Umer Muhammed ‘Umer, Şerhu Risâleti
beyâni i‘câ- zi’l-Kur’ân, Dâru’l-Me’mûn li’tTurâs, Dimaşk 1416/1995.

el-Bâkıllânî, Ebû Bekr Muhammed, İ‘câzu’l-Kur’ân,
(nşr. Muhammed Şerîf Sukker), Dâru İhyâ’i’l‘Ulûm, Beyrut 1411/1990.

el-Cevherî, İsmâ‘îl b. Hammâd, es-Sıhâh tâcu’lluga ve sıhâhi’l-‘Arabiyye, I-VI, (thk. Ahmed
‘Abdu’l-Gafûr ‘Abbâd), (3. bsk.), Dâru’l-‘İlm li’lMelâyîn, Beyrut 1404/1984.
el-Curcânî, ‘Abdu’l-Kâhir, Delâ’ilu’l-i‘câz, (nşr. Mahmûd Muhammed Şâkir), (3.bsk.), Matba‘atu’lMedenî, Kahire 1413/1992.
Çelebi, İlyas, “Mu‘tezile”, DİA, İstanbul 2006, XXXI,
391-401.

......, “Nazzâm”, DİA, İstanbul 2006, XXXII, 466469.
el-Esedâbâdî, el-Kâdî Ebu’l-Hasen ‘Abdu’l-Cebbâr,
el-Muğnî fî ebvâbi ’t-tevhîd ve’l-‘adl, (thk. Mahmûd Muhammed el-Hudayrî), I-V, Kahire
1963.
el-Fîrûzâbâdî, Mecdu’d-dîn Muhammed b. Ya‘kûb,
el-Kâmûsu’l-muhît,
Dâru’l-Cîl,
Beyrut
1371/1952.

Hacımüftüoğlu, Nasrullah, İ‘câz ve Belâgat Deyimleri, Ekev Yayınları, Erzurum 2001.

el-Hafâcî, İbn Sinân, Sirru’l-fesâha, Dâru’l-Kutubi’l‘İlmiyye, Beyrut 1402/1982.
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nın en önemli ispat araçlarındandır. “Arap dili ve
belâgati” anabilim dallarını, “Arapça”dan ibaret
saymak ve yalnızca Arapça öğretimi üzerinde yoğunlaşmak, Kur’ân’ın en önemli yönünü görmezden gelmektir. Eski din bilginleri, “Kur’ân mucizedir” derken, bu ifadeyle Kur’ân’ın, hem lafzî,
hem de anlamsal yönüne işaret etmektedirler.
Çünkü Kur’ânî söylem; sıradan bir sözel anlatım
olmanın dışında, sözcüklerin seçimi, kullanımı,
durum ile örtüşmesi, bağlam içindeki konumu,
anlam derinliği, anlam çeşitliliği ve söz sanatları
açısından mutlaka incelenmesi gereken bir bilimsel alandır. Bu nedenledir ki, belâgat bilimine, hem
ilâhiyat öğretimi müfredatında önem verilmeli,
hem de bu bilim, akademik çalışmalara konu edilmelidir.
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