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BELÂGAT ANLAYIŞININ SÜLEYMAN PAŞA İLE YAŞADIĞI 

DEĞİŞİMİN “SÖZ” VE “KELİME” ARASINDAKİ FARK ÜZERİNDEN 

MAX BLACK ALGISINDA SONLANDIRILAN "İDEAL DİL" İLE 

MUKAYESESİ 

Özet 

Süleyman Paşa (1871- 1872) ile Max Black (1909-1988) kendi kültürleri içinde 

yaptıkları bakımından birbirleri ile zıtlık arz ederler. Süleyman Paşa belâgat 

ilminde batı algısının başlatıcısı iken, Max Black “ideal dil” adına arayışı alenen 

sonlandıran kişidir.  Black'in bizatihi Süleyman Paşa'nın belâgat ilmi için 

yaptıklarından haberdar olarak ideal dil anlayışına yeni bir boyut kazandırma 

gayreti içine girmesi elbette ihtimal dışıdır. Ama daha garip ve ihtimal dışı olması 

gereken husus belâgat ilminin Fransız retoriği ile birleştirilme çabalarının sonuç 

vermediğini, yazılan belâgat kitaplarının devrini tamamlamış bir şiir kültürü üstüne 

kurulduğunu, artık edebiyatın mecazın ve bilhassa istiarenin kabuğuna çekilip 

modern kültürün diğer birçok unsuru gibi tüketime yöneldiğini ve daha da önemlisi 

"ideal dil" arayışından tüm faydaları ve zararları adına vazgeçilmesi gerektiğini 

inkar edip tüm iyi niyetlerin toplamını "dilin imkanları"nı halkın fevkinde 

değiştirmeye/geliştirmeye çalışmaktır. Luc de Clapiers Vauvenargues’in de dediği 

gibi: (1715 - 1747), "Mükemmel insanlar doğanın lisanını konuşur." Peki, nerede 

bu mükemmel insanlar? Daha da mühimi mükemmel olmanın sınırı nedir? 

Anahtar Sözcükler: Süleyman Paşa, Max Black, belâgat, retorik, ideal dil, Kaya 

Bilgegil. 

 

THE COMPARİSON OF THE DİFFERENCE BETWEEN "SÖZ" 

AND "KELİME" WİTH THE CHANGES İN THE ELOQUENCE 

UNDERSTANDİNG THROUGH SULEIMAN PASHA AND WİTH 

THE FİNİSHED "İDEAL LANGUAGE" THROUGH THE MAX 

BLACK PERCEPTİON 
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Abstract 

Suleyman Pasha and Max Black contradict each other in the things that they have 

done in their own culture.  While Suleyman Pasha was the initiator of the Western 

perception in eloquence, Max Black was the one who publicly ended the search for 

the "ideal language". It is of course very unlikely that Black has learned from the 

reforms of Suleyman Pasha for eloquence and thus seeks to deliver a new 

dimension to the ideals language. But what should  be more strange and 

improbable, is it to deny that the efforts to merge eloquence with French rhetoric 

brought  no results ; that the written Belagat books are based on a poem culture 

whose period is over; that it is better now to retract into the core of literature, 

metaphor and istiare; that modern culture is becoming more directed to the use and 

more importantly, to give up the search for the ideal language in the name of all the 

benefits and harms and try to change / evolve any good intentions, "the possibilities 

of language". As Luc de Clapiers Vauvenargues (1715 - 1747) has already said: 

"The Perfect people speak the language of nature." But where are these perfect 

people? And more importantly, what are the limits to be perfect? 

Keywords: Suleiman Pasha, Max Black, eloquence, rhetoric, ideal language, Kaya 

Bilgegil. 

 

 

DER VERGLEİCH ZWİSCHEN DER VERÄNDERUNG DES 

BEREDSAMKEİT VERSTÄNDNİSSES DURCH SULEIMAN PASCHA 

UND DİE MİT DER MAX BLACK WAHRNEHMUNG BEENDETE 

"IDEALE SPRACHE" AUF EBENE DES UNTERSCHİEDES ZWİSCHEN 

"SÖZ" UND "KELİME" 

Zusammenfassung 

Suleyman Pascha und Max Black widersprechen sich gegenseitig in Betracht auf 

die Sachen, die sie in Ihrer eigenen Kultur gemacht haben. Während Suleyman 

Pascha der Initiator der westlichen Wahrehmung in der Rhetorik war, war Max 

Black derjenige, der die Suche nach der "Idealen Sprache" öffentlich beendete. Es 

ist selbstverständlich sehr unwahrscheinlich, dass Black von den Reformen des 

Suleyman Pascha für die Beredsamkeit erfahren und somit nach einer neuen 

Dimension für die Ideale Sprache gestrebt hat. Was aber noch seltsamer und 

unwahrscheinlicher sein sollte, ist es zu leugnen, dass die Anstrengungen zur 

Verschmelzung der Beredsamkeit zusammen mit der Französichen Rhetorik keine 

Ergebnisse hervorbrachten; dass die geschriebenen Beredsamkeit Bücher auf einer 

Gedichtskultur basiert, deren Epoche vollendet ist und dass es besser ist sich nun in 

den Kern der Literatur, Metapher und "istiare" zurückzuziehen; dass die moderne 

Kultur sich auf den Konsum richtet und was noch wichtiger ist, die Suche nach der 

Idealen Sprache aufzugeben im Namen aller Nutzen und Schaden und zu 

versuchen jegliche gute Absichten "die Möglichkeiten der Sprache" jenseits des 

Volkes zu versuchen zu verändern/weiterentwickeln. Wie Luc de Clapiers 

Vauvenargues (1715 - 1747) auch schon  gesagt hat: "Die Perfekten Menschen 
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sprechen die Sprache der Natur". Aber wo sind denn diese perfekten Menschen? 

Und noch wichtiger, was sind die Grenzen um perfekt zu sein? 

Keywords/ Suchwörter: Suleiman Pascha, Max Black, Beredsamkeit, Rhetorik, 

Idealen Sprache, Kaya Bilgegil. 

 

 

GİRİŞ 

Amacımız kısaca “söz” ve “kelime” farkını da temel alarak batıdaki “dil” algısı ile bizim 

“belâgat” anlayışının çakışma noktasını tespit etmektir. Yani tam olmasa da takriben 

bölünmenin en kesif olduğu zaman dilimini ve sorun'un teşhisini 4 kısımda izah etmeye 

çalışacağız.  

1.Önce doğrudan “belâgat ilmini resmen retoriğe bağlayan” Süleyman Paşa ile başlayacağız. 

Malum olduğu üzere Mebâni'l-İnşâ münhasıran bir belâgat kitabı değildir. Eserin en mühim 

vasfı edebiyat bilgilerini ele alıştaki geniş bakıştan çok Fransızca rhétorique anlayışından da 

istifâde etmesinden kaynaklanır. Süleyman Paşa, bizde belâgat ve edebiyat nazariyâtı sahasında 

garp rhétorique'inden faydalanmış ilk müelliftir. 

2. Süleyman Paşa’nın bu çabası elbette amacına ulaşamaz. Kanaatimize göre tam olgunluğa 

erişmek için Kaya Bilgegil’in beklenmesi gerekecektir ki bu da ilk çabaları nispeten yüzeysel 

kılar. Yani Fransa’da doktora yapmış, yüzlerce yazarı ve şairi tarayabilecek eğitimli bir zihne 

ihtiyaç vardır belâgati yeniden yorumlayabilmek için. Bu amaçla çakışma takriben Süleyman 

Paşa’da ve devamen izah edeceğimiz Black’de yaşanır. Paşa, belâgati retorik ile birleştirmeye 

çalışırken güzergahı hiç şüphesiz “şiir”dir. Yani amaç elbette dilin güzelleşmesi ve bu vesile ile 

imkanların tahlilidir. (yani şiir için idel’in arayışı)  Fakat bu amaçla peşine düşülen “ideal” dil 

batıda asırlarca tartışılmış ve Black bu arayıştan (zaten) alenen vazgeçmiştir. (Bu yüzden doğal 

dildeki belirsizliğin sistemli tanımlanması üzerine ilk defa ciddi teşebbüste bulunan Black’tir.) 

Birer misal olmak üzere "Vagueness. An Exercise in Logical Analysis" (1937) ve “Mebâni'l-

inşâ” (1871) temel alınırsa son aşamada batılı idrak ile aramızda ters yönde en az 66 yıllık ciddi 

bir birikim farkı olduğu görülür. Bu iki eseri baz alma sebebimizi yargının ciddiyetine binaen 

tekrar vurgulayalım. Bizde batılı algıya (belâgat ilmi adına) kapıyı açan eser 1871’de basılır. 

Yani “edebî değişim” için bu tarihi bir öncül edinebiliriz.2 Buna mukabil retorik ile başlayan 

süreçte dilin felsefesinin yapılıp sonlara gelindiği yani artık “belirsizlik” üstüne düşünüldüğü 

zamanların namzedi ise 1937’de basılır. Yani 1871’den sonraki süreç doğru işlese idi bir 66 yıl 

içinde Black’in yakalanması gerekir idi. Maalesef bu ancak (ve kısmen) 1980’de gerçekleşir. 

Olması gereken fark katlanmış ve en az 109 yıla çıkmıştır. 

İkinci kısımda neden Black’i kırılma noktasında Süleyman Paşa’nın karşısına aldığımızı izaha 

çalıştık: Russell ve seleflerinin felsefeyi bir “bilim” olarak (ilim değil) telakki etmeleri, ihtiyacın 

“doğal bir dil” ile giderilmesini gerekli kılmakta idi. Yani “normal dil” ciddi bir felsefi ilgi 

kazanır. İdeal’in durduğu nokta için kısa bir misal verelim: Bir portakal ve bir tenis topu, (her 

                                                 
2 Yusuf Kamil Paşa'nın çevirdiği Telemak/Telemaque (Fenelon'dan) 1862’de "Tercüme-i Telemak" 

adıyla yayınlanır. İlk roman örneği sayılan Şemsettin Sami'nin "Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat"ı ise Kasım 

1872'den 1873 yazına kadar Hadîka gazetesinde tefrika edilmiş, 1875 yılında da kitap olarak basılmıştır. 

Yani 1871 zaten çok da mesafeli bir tarih değildir ilk örneklerden. 
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iki anlamda da) şeklen benzerdir. Ama her ikisi de ideal forma sahip değildir. Yani tüm 

yuvarlak nesneler geometrik “yuvarlak”ın hasarlı kopyalarıdır. Yani topun ve portakalın 

yuvarlak olduğunu sanırız.  Bu aynen “sandalye” ile “sandalye olmamak” (sandalyelikten 

çıkmak) arasındaki sınırın belirlenmesine çalışmak gibidir. Ne, tam anlamıyla “sandalye”dir? 

Ne tam anlamıyla dairedir? Ne tam anlamıyla “dil”dir? Black belirsizlik ifade eden bir 

sembolün uzantılarını; yani belirsizlik sınırını kesin olarak belirlemek ister. Belirsizliğin 

ölçülebilir sembolizmini ortaya koymak için pratiğe dayalı bir yöntem geliştirir. 

3. İlk iki kısımda “konu”nun temellerini özetledikten sonra belâgatin Süleyman Paşa’daki 

değişimini desteklemek amacı ile ilk ve son belâgat eserlerinden de bahsetme gereği duyduk.  

Şeyh Ahmed el-Bardahî’nin Kitâbü Câmiʿ-i Envâʿü'l-Edebi’l-Fârisî adlı kitabı (1502) 

konusunda Türkçe yazıldığı bilinebilen ilk kitaptır.  

Bir ilim adamı olarak çok yönlülüğü ve disiplinler arası çalışma algısının kudreti ile dikkat 

çeken Prof. Dr. Kaya Bilgegil’in “Edebiyat Bilgi ve Teorileri I: Belâgat”  adlı eseri yeni 

harflerle yazılmış olup bütün eski belâgat kitaplarındaki bilgileri hülâsa eder niteliktedir.  

4. Son kısımda konunun anlaşılması için gereken bir diğer husus üzerinde durmaya çalıştık. 

Müstakilen de faydalı olacağını düşündüğümüz için biraz tafsilatına girilen başlığın bizim için 

en mühim kısmı “kelime” ve “söz” ayrımına varılmasıdır. Kısaca belâgat “kelime” ile, retorik 

ise “söz” ile ilgilenir. Son raddede bahsettiğimiz çatışmanın da ana sebebi budur. 

1.BELÂGAT İLMİ HUDUTLARINDA RETORİĞİN YÜKSELİŞİ  

Süleyman Paşa Mebâni'l-inşâ3 (I-II, İstanbul 1288-1289) adlı eseriyle sanat alanındaki 

batılılaşma yönelişini nazariyeye de uygular. Mebâni'l-inşâ ile klasik anlayış kırılır ve Arapça, 

Farsça belagat kitaplarının yanında Fransızca “rhétorique" kitabı ve daha sonra diğer kitaplar 

yazarlara örneklik etmeye başlar. Arapça telifâttan "Meselü's-Sâir", "İzâhü'l-Meânî", 

Farsça'dan "Menâzirü'l-İnşâ" adlı eserler yanında Fransızca'dan da Émile Lefranc'ın "Traité 

Théorique et Pratique de Littérature"4 isimli eserinden de istifade eden Süleyman Paşa, 

bugünkü bilgimize göre bizde belâgat ve edebiyat nazariyâtı sahasında garp rhétorique'inden ilk 

faydalanmış müelliftir. Süleyman Hüsnü Paşa, asıl mesleği olan askerlik yanında eğitimle de 

yakından ilgilidir. Askerî müfredata kültürle ilgili derslerin konması ve Fransızca öğrenilmesi 

gibi düzenlemelerde bulunur. Birçok ıslahat ve reformun öncüsü olur. Süleyman Paşa, Mekteb-i 

Fünûn-ı Harbiyye'nin "kitâbet" hocasıdır. Bu hocalığı esnasında "lisanımız edebiyatına mahsus" 

bir kitaba ihtiyaç duyar. Hayatının gidişatı bu niyet kadar sarih değildir. Sultan Abdülaziz’in 

tahttan indirilmesi hadisesinde yer alması hayatını değiştirir.5 Tarihi değiştiren olayda rolü olan 

                                                 
3 Süleyman Paşa (1288-1289/ 1871- 1872): Mebâni'l-İnşa, I-II cild, İstanbul: Mekteb-i Fünûn-ı 

Harbiye-i Hazret-i Şâhâne Matbaası, 272, 290 s. 

4 https://archive.org/details/traitthoriqu01lefr (19.10.2013) 

5 Bu olay ona göre "vak'a-i hayriyye” (hayırlı olay) dir. Sarayı kontrol altına alıp Abdülaziz'i tahttan 

feragat etmeye davet eden kişi bizzat Süleyman Paşa’dır. Daha sonra Şehzade Murad'ı bizzat dairesinden 

alarak seraskerliğe götürür. 

Süleyman Hüsnü Paşa (1908): Hiss-i inkılab yahud Sultan Abdülaziz'in Hal'i ile Sultan Murad-ı 

Hamis'in Cülûsu, İstanbul: Tanîn Matbaası, s.59. 

Osmanlı tarihinin en utanç verici olaylarından biridir Sutan Abdülaziz’in katledilmesi. Konu hakkında 

birçok çalışma yapılmıştır; bu konumuzun dışında. Biz olayı kısaca özetleyip Süleyman Paşa’ya 

tesirinden bahsedeceğiz. Sultan Murad’ın akıl sağlığı yerinde olmadığı anlaşılınca tahta II.Abdülhamit 

geçer. Şüpheli olayla uzaktan yakından ilgili herkes defalarca sorgulanır. Neticede Abdülaziz'in 
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Paşa, edebiyatın da bükülme noktasındadır. Bu katil olayı, hiçbir şeyin aynı kalmayacağının en 

tesirli göstergesidir. Edebiyat da bu değişime direnemeyecektir haliyle. Askerî hüviyeti yanında 

bir de edebiyatçı cephesi bulunan Süleyman Paşa’nın bu eseri, oldukça zengin ve kapsam 

bakımından  daha geniştir. Terim karşılıkları tam oturmamış da olsa Batı retoriğinin birçok 

konusu Türk edebiyat nazariyesine kazandırılır. Mebâni'l-inşâ'da nesir de ağırlık kazanır ve 

kendisinden önce yazılmış kitaplardan çok ileride Türkçe örneklere yer verilir. Eserin girişinde 

genel bir değerlendirme yapar müellif. Kitabın içerdiği bilgiler herkese gerekli olmakla birlikte 

bilhassa memur kesimi için elzemdir, ona göre. Bu alanda bir eser yazmak zor olmakla birlikte 

Arapça’da ve Farsça’da bunun örnekleri zaten vardır; fakat bizim dilimizde (lisan-ı Osmânî) bu 

konuya eğilinmediği kanaatindedir; batılı anlayışın haricindeki eserleri eksik gördüğü aşikardır.6 

Mebâni'l-İnşâ’nın birinci cildinde dördüncü bölüm ile makale-i ûlâ'nın dışında eski belâgatle 

müşterek bir yön yoktur. Bu bakımdan bu cild, garp edebiyat nazariyatının Türkçeye ilk 

tatbikatıdır.7 Süleyman Paşa, ikinci ciltte önce sanâyi-i mâneviyye başlığı altında 40 civarında 

                                                                                                                                               
ölümünün intihar olmayıp katil olduğu kanaatine varılınca, ll. Abdülhamid "veli-i maktül" (katledilen 

kişinin vekili) sıfatıyla dava açmak zorunda kalır. Ölüm emrini veren Sultan Murat hakkındaki karar 

Şeyhülislam Uryanizade Ahmed Esad, Dahiliye Nazırı Mahmud Nedim, Tunuslu Hayreddin paşalarla 

Mahmud Celaleddin Paşa’dan oluşan bir heyetin kararına bırakılır. Heyet, 16 Nisan 1881 tarihinde, 

Sultan Murad’ın tutuklanıp yargılanmasına karar verir. Sonrasını yine istişare eder Sultan Abdülhamit; 

Başvekil Said Paşa, Şeyhülislam Uryanizade Ahmed Esad, Dahiliye Nazırı Mahmud Nedim ve Hariciye 

Nazırı Asım Paşa birlikte karar vereceklerdir. Onlar da derhal meseleyi tetkik edip cinayeti sabit görerek, 

mahkeme kurulmasına karar verirler. Olayla ilgisi olanlar bir ön soruşturmada ayıklanır, Malta Karakolu 

yanına bir büyük çadır kurularak halka açık bir yargılama yapılır. (14 Haziran 1881) Yıldız Mahkemesi 

olarak tarihe geçen ve 27 Haziran 1881'de Yıldız Sarayı içinde mahkemenin başkanlığına istinaf 

Mahkemesi Başkanı Ali Sürüri, ikinci başkanlığa aynı mahkemenin ikinci başkanı Hiristo Forides 

efendiler, müddeiumumiliğe Latif Bey, azalıklara da Alman mühtedisi Emin, Tevfik ve Hüseyin beylerle 

Takavur Efendi tayin edildiler. Mahkemenin âdil olması için çok dikkatli davranır Sultan Abdülhamit. 

Muhakeme üç gün içinde altı celsede biter; sanıklar için temyiz yolu açıktır. Mahkemenin kararına göre 

Pehlivan Mustafa, Hacı Mehmed ve Cezayirli Mustafa ile Mabeyinci Fahri Bey bilfiil taammüden 

öldürme olayına katıldıklarından dolayı; Midhat, Mahmud, Nûri paşalarla Binbaşı Necib ve Binbaşı 

Namık Paşazade Ali beyler de suç ortağı sayıldıklarından idama mahkum edilirler. Diğer işbirlikçiler 

çeşitli farklı cezalara çarptırılırlar. Mithat Paşa’nın temyize yaptığı itiraz incelenir ve reddedilir. Sultan 

Abdülhamit kan dökme taraftarı değildir. 20 Temmuz 1881 günü Yıldız Sarayı'nda yeni bir heyet 

oluşturur. 25 kişilik heyet mühim vazifelerdeki eski yeni askerlerden ve devlet adamlarından 

oluşmaktadır. Oy birliği sonucu 15 kişinin idamına, 10 kişinin cezalarının hafifletilmesine karar verir. 

Salt çoğunluğa rağmen Sultan II.Abdülhamit idamlıkları ömür boyu hapse mahkum eder.  

Diyebiliriz ki, bu dolaylı müdahil oluş onun mimlenmesine sebep olmuştur. İlkin müşirlik rütbesi ile 

Bosna-Hersek ordusu komutanlığına tayin edilerek İstanbul’dan uzaklaştırılır. Süleyman Hüsnü Paşa, bu 

rütbe ve tayinden hoşnut kalmamakla beraber padişahın güvenini kazanmak için çalışır. Nitekim başarılı 

da olur, ciddi askeri zaferler kazanır. Zekası ve cesareti ile Sultan’ın taktirini de kazanır. Şehzade Bayezid 

olayındaki gibi bir yanlış anlaşılma ile şimşekleri iyice üzerine çeker. Sonunda tutuklanır. Beş buçuk ay 

ve kırk sekiz oturum süren yargılanmadan sonra başarıları da dikkate alındığı için(!) askerlikten azledilir 

ve Bağdat’a sürgüne gönderilir.  

Detaylı bilgi için bkz: 

Küçük, Cevdet (1988): İslam Ansiklopedisi TDV, “ABDÜLAZİZ”, C.1, s.179-185; Aksun, Ziya Nur & 

Kılınç, Erol (2009): Darbe Kurbanı Abdülazîz Han: Zamanı, Hedefleri, Şehîd Edilişi, Artçı Darbeler Ve 

Yıldız Muhakemesi, İstanbul: Ötüken yay; Alpgüvenç, Can (2011): Sultan Abdülaziz Han ve Darbeci 

Paşalar, Kaynak Yayınları, İstanbul.  

6Mebâni'l-İnşa: C.I, s.3. 

7 Mesela ikinci fasılda Süleyman Paşa, Emile Lefranc'ın üslûbu "qualités générales du style" ve "qualités 

particulières du style" şeklinde kategorilendiren izahatından istifade etmiş ve Frenkçe "style" tabirini 

"kelâm" sözü ile karşılayarak onu, "havâss-ı kelâm"ı önce “havâss-ı umumîye" , "havâss-ı hususîye" diye 
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edebi sanat üzerinde durur. Bu bahis, o zamana kadarki Türkçe telifât içinde edebî sanatlar 

konusunda en zengin kadroyu teşkil etmektedir. Şiir, kafiye, vezin, aksâm-ı şiir bahislerinden 

sonra eserin son 150 sahifelik kısmını çeşitli edebî metinler, seçme parçalar meydana getirir. 

Mebâni'l-İnşâ münhasıran bir belâgat kitabı değildir. Bizde, edebiyat bilgilerini, çok geniş bir 

çerçeve içinde ele alan ilk kitap olmak hüviyetini taşıyan eser, örnekler bakımından da çok 

zengindir. Yukarıda belirttiğimiz gibi Avrupai edebiyat nazariyatı ilk defa onunla Türk 

edebiyatında tatbik sahasına girer. Mebâni'l- İnşâ da, Fransızca rhétorique kitabından da 

istifâde etmesine rağmen dağınıklıktan kurtulamamıştır.8 

2. MAX BLACK (1909-1988): FRİNGE OF APPLİCATİON ve FUZZY LOGİC 

Teorik felsefenin bir dalıdır matematik felsefesi. Russell, Wittgenstein, G.E. Moore ve F.P. 

Ramsey gibi o da analitik felsefe ile eşikten içeri atar kendini. 1923’te Russell tarafından 

başlatılan tartışmayı tekrar ele alır. Black’in tavrını şöyle de tanımlayabiliriz. Bilhassa Frege, 

Peirce ve Russell tarafından takip edilen (teşekkülüne çalışılan) felsefe’de ideal bir dil 

arayışından vazgeçer Black. Russell ve seleflerinin saf felsefi bir problem ve bilgi kuramı çatısı 

altında canlı canlı otopsisine çalıştıkları ve haliyle felsefeyi bu bakımdan bir “bilim” olarak 

(ilim değil) telakki etmeleri ihtiyacın “doğal bir dil” ile giderilmesini gerekli kılar. Yani normal 

dil felsefi bir ilgi kazanmıştır.9 “Belirsizlik” aynı zamanda kullanılmaz olanların kati 

kesinliğinde olmamalıdır. Yani üzerinde tatbik yapılan dil, günlük hayatın üstüne 

uygulanabilecek olmalıdır. Bu mesele önce Black (1937) tarafından, sonra da Waismann 

(1945) ve sonraları Wittgenstein (1953) tarafından ele alınır. Akabinde Keynes (1973), Quine 

(1980) ve Austin (1975) de konunun bazı olumlu yönlerini tartışırlar.10 

 “Vagueness- An exercise in logical analysis”11 adlı ve 1937 tarihli makalesinde iki amacı takip 

eder. İlkin semantik belirsizliğin olumlu yönlerini ele alır. Diğer taraftan da bunu istatistiksel 

analiz vasıtası ile kesin olarak tanımlamak gayesindedir. Black, sembollerin belirsizliği ve 

kapalılığını diğer dilsel işaretlerle açıklar. Aslında “belirsizlik” her yerde bulunabilir olmasına 

karşın bilhassa bilimsel formların kesinliğini işaret eder. (s.428) Başka bir deyişle tüm 

algılanabilir kalitedeki semboller belirsizdir. (s.434) Bu sebeple Black belirsizlik için ölçülebilir 

                                                                                                                                               
ikiye ayırmıştır. Daha sonra Recâîzâde Ekrem'in ise "style" kelimesini "üslûp" diye tercüme ettiğini 

görülür.   

8Acehan, Dr. Abdullah (2004): “Çok Yönlü Bir Kişi Olarak Süleyman Hüsnü Paşa”, Türk Dünyası 

Araştırmaları, Sayı: 152, İstanbul, Ekim, s.159-178. (Aslında buraya almaya lüzum görmediğimiz birçok 

konuda, oldukça açıklayıcı bir makale. 14 yıllık Bağdat sürgünü, Namık kemal ile mektuplaşmaları, kendi 

hataları hakkında eserlerinde söyledikleri vs. dönemin anlaşılması adına mühim detaylar içermektedir.) 

Onan, Necmettin Halil (1950): Namık Kemal’İn Talim-i Edebiyat Üzerine Bir Risalesi, MEB, s.XVIII.; 

Mardin, Şerif (2000): The Genesis of Young Ottoman Thought, A Study in the Modernization of Turkish 

Political İdeas, Princeton Ünv, s.214 (73.dipnot); Beydilli, Kemal (2010): İslam Ansiklopedisi TDV, 

“SÜLEYMAN HÜSNÜ PAŞA”, C.38, s.89-92; Yetiş, Prof. Dr. Kazım (1996): Tâlim-i Edebiyât’ın Retorik 

ve Edebiyat Nazariyâtı Sahasında Getirdiği Yenilikler, Atatürk Kültür, Ankara: Dil ve Tarih Yüksek 

Kurumu- Atatürk Kültür Merkezi yay:104, s.23-26. 

9 Williamson, T. (1994): Vagueness, London: Routledge, s.70. 

10 Dönnighaus, S.(2005): Die Vagheit der Sprache: Begriffgeschichte und Funktionbeschreibung anhand 

der tschechischen Wissenschaftssprache, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, s.50-51. 

11 Black, M. (1937): "Vagueness. An Exercise in Logical Analysis",  Philosophy of Science, C. 4, No. 4 

(Oct., 1937), ss. 427-455. 
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bir sembolizm ortaya koymayı hedefler. Zira olası sapmaları da klasik mantık içinde 

halledecektir. Bunun başarılması halinde bu Black’in nazarında eksik değerlendirilmekten 

kurtulmuş olacaktır. (s.429) Bu, minimum farkla birbirinden ayrılan nesnelerin aynı kavram 

altına alınmasını mümkün kılacaktır. (s.432) Böylece insanların muğlak ifadelerle iletişim 

kurması da (hatta sorunsuz olarak) mümkün olacaktır. (s.440)  

Genel belirsizlik ve muğlak (ambiguity) belirsizlik arasında fark vardır ona göre.12 Burada 

tabii Russell’in “birden çoğa rabıtası” üstüne de bir eleştiri söz konusudur. Genel bir sembolde 

kullanım belirsiz olabilir; zira birçok noktaya denk düşmesi algının/sembolün mümkündür. 

(Birden çoğa burada mümkün) Ancak, bir muğlak sembolde aynı fonetik formu ifade eden 

alternatif anlamlar vardır. (s.430)  

Bilimsel teori ve ampirik yorumla(n)ması arasında “kesin bir ilişki” yokturu ima eder Black. 

(s.429) Dünyadaki kendil oluşum yani ontolojik belirsizlik; başka bir deyişle “metamuğlak” 

oluştur temel dayanak. Bu ifadeyi de açalım. Belirsizlik meselesi iki farklı bakış açısından 

yorumlanır Black tarafından:  

a.Nesnel biçim için şu örneği verir. Bir portakal ve bir tenis topu, (her iki anlamda da) ele alınır. 

Nedir bunlar? Mükemmel esaslarının hasarlı kopyaları. İdeal form da geometrinin konusudur. 

Hasarlı/kusurlu form idealize edilir; dil dışı nesnelerin ontolojik belirsizliğinden hareketle 

özetlenir. Yani topun ve portakalın yuvarlak olduğunu sanırız. 

b.Diğer taraftan basitleştirilmiş ve kusurlu bir versiyon belli bir fiziksel nesneler sınıfının 

mensupları arasındaki mekansal ilişki vesilesi ile görünür. (s.427)  

Black söz konusu olunca her cümleyi çift dikiş gitmek gerekiyor. Bu maddeleri de kısaca izah 

edelim. İlkinde fiziksel nesnelerin perspektifi hatalıdır. Yani geometrik anlam da “kesin” 

değildir. Sebep ne? Sebep perspektif. Diğerinde geometrik anlayış belirsizdir. Yani kesin bir 

mekansal ölçü elde edilemeyeceği için belirsizlik vardır. İlkinde (a) belirsizlik epistemik şartlara 

bağlıdır; diğerinde ise ontolojik. (Sanırım mesela tam bu noktada hem özetleniyor hem de 

düğümleniyor) Düğümlenme ise şu şekildedir: Epistemik ve ontolojik belirsizliği karşı karşıya 

getirmek tavrı; bu ikisinin birlikte yürüyebileceğinin öne sürülmesi durumunda geri çekilir. Bu 

perspektife bir problematik olarak yaklaşıldığında “bilimsel teori ve onun kullanımı arasında, 

aralarında köprü kurulması gereken; ancak köprü kurulamayacak bir boşluk” vardır. (s.428)  

Fringe of application13: Belli bir sembolün kullanılıp kullanılmadığı belirsiz olan; kapalılık 

ihtiva eden durumu; yani gri sahaya bu adı verir Black. (s.430) Black bunun için “chair” 

kelimesini örnek verir. Bu sorites belirsizliği “sandalye müzesi”nde gayet net gözlemlenebilir 

ona göre.  Binlerce sandalyenin türlü türlü farkı olmasına rağmen hepsi “sandalye” adı altında 

anılır. (s.433) Peki “sandalye” ile “sandalye olmamak” (sandalyelikten çıkmak) arasındaki sınır 

nerede belirlenir?  Tüm sandalyelerin çok uzun bir sıra halinde dizilmesi ile hangisinin 

diğerinden ne kadar “saldalyelik” ifade ettiği açısından ayırımı bizi Black’in gri alanına 

sürükler. Sınırın tespiti mümkün değilse (ki değil) en iyisi gri alana itmektir her şeyi. Zaten 

burada da üst düzey bir kapalılık vuku bulmaktadır. (s.434)  Black’in temel ayırımını bir daha 

                                                 
12 Trueit, D. (ed.) (2012): Pragmatism, Post-modernizm and Complexity Theory,  Taylor & Francis, 

s.183. 

13 Merrill, S.B. (1998): Defining Personhood: Toward the Ethics of Quality in Clinical Care, 

Amsterdam: Value, s.47-48 



 

The Journal of Academic Social Science, Yıl: 3, Sayı: 14, Haziran 2015, s. 330-348 

 

337 

 

Belâgat Anlayışının Süleyman Paşa ile Yaşadığı Değişimin “Söz” ve 

“Kelime” Arasındaki Fark Üzerinden Max Black Algısında Sonlandırılan 

"İdeal Dil" ile Mukayesesi 

 

 

 

 

 

hatırlayalım: “belirsizlik”, “muğlaklık” ve “genellik” arasında ayrım yapar; Russell’in 

tasavvurunu reddeder. Nedir bu reddedilen tasavvur? Belirsizlik bir ilişki tabanlıdır; bir ifade 

içine birden çok (fazlaca) içerik sıralanabilir. Yani der ki Russell; genellik ve belirsizlik 

birbirinden ayırt edilemez. “Language and Philosophy”sinden belirttiği üzere Black’e göre 

belirsizlik, “sınırların belirsiz hale gelmesi”dir. (1949, s.28) Bu belirsizlik alternatif bir dilsel 

kesinlik aracı (kesinlik sağlayıcı dilsel bir araç) yardımıyla yok edilemez; her durumda 

“muğlaklık” kalacaktır. Sandalyenin işlevini “oturmaya imkan vermeli ve bir/tek kişilik olmalı” 

biçiminde karşılayabiliriz; bu sınırın çizilmesi arzusuna kısmen cevap verir. Buraya kadar bir 

sorun yok. Belirsizlik ise bir sandalyenin ne zaman sandalye sayılıp ne zaman sayılmayacağının 

yargılanması ile başlar ki cevap “rastgele” olacaktır.14   

Black, belirsiz sembolün, semboller vasıtası ile yüksek bir kesinlik seviyesine 

eriştirilebileceğine inanır. Örnek olarak da renklerin dalga boyu vasıtası ile tanımlanmasını 

gösterir.15 Belirsiz sembolün dilde oynayacağı bir rolü vardır; bu başka bir kesinlik arz eden 

sembolün başka seviyede oynadığından daha iyi olacak değildir. (s.429) 

Black’e göre “ belirsizlik” derecelendirmenin göstergesidir ve kurgulanmış dilsel ortaklığın 

(herkesin aynı dili konuşmasına atıfla) gözlemlenebilir dilsel davranışlarını tutarsız kılar.  

Belirsizlik, bilişsel sürece ait olarak kişisel değildir; bilakis belirsizlik derecesinin ölçülebilir 

olması üzerinden dil kullanımının istatistiksel analizi ile tanımlanabilir. (s.430) 

Belirsiz bir sembol kullanıldığı zaman, belirsizlik mevzuların nesnel bir özelliği olmalıdır. 

(s.440) Black’i farklı kılan yönü bu noktada bir daha vurgulayalım. Konuların belirsizliğini 

objektif bir istatistiksel analizden geçirmeyi başarmak ister. Daha net ifade etmeye çalışalım: 

Black belirsizlik ifade eden bir sembolün uzantılarını; yani belirsizlik sınırını kesin olarak 

belirlemek ister. (s.430) Belirsizliğin ölçülebilir sembolizmini ortaya koymak için pratiğe dayalı 

bir yöntem geliştirir. Aslında bir nevi sağlamayı delil olarak; dayanak olarak alır. Buna 

“consistency profiles” adını verir. Bir yahut daha fazla tipik konuşmacının sembolleri kullanımı 

esnasındaki belirsizlik derecelerinin muayenesi/ölçümü bunu sağlayacaktır. (s.442)16 

Doğal dildeki belirsizliğin sistemli tanımlanması üzerine ilk defa ciddi teşebbüste bulunan 

Black’tir. O belirsizlik kavramını matematik içinde sunar. 1937 tarihli bulanık mantığın 

temelleri (Fuzzy Logic17) 60’lı yıllarda ancak dikkat çeker. Ancak bu mesele üzerine kafa 

                                                 
14  “Take the word "Chair." When one says chair, one thinks vaguely of an average chair. But collect 

individual instances; think of armchairs and reading-chairs and dining-room chairs, and kitchen chairs, 

chairs that pass into benches, chairs that cross the boundary and become settees, dentist's chairs, thrones, 

opera stalls, seats of all sorts, those miraculous fungoid growths that cumber the floor of the Arts and 

Crafts exhibition, and you will perceive what a lax bundle in fact is this simple straightforward term. In 

co-operation with an intelligent joiner I would undertake to defeat any definition of chair or chairishness 

that you gave me...” Wells, H. G. (1908): First and Last Things. A Confession of Faith and Rule of Life, 

London, s.16.  

http://www.readbookonline.net/read/10539/25590/ 

15 Visible spectrum/ Lichtspektrum 

16 Kluck, Nora (2014): der Wert der Vagheit, de Gruyter, 51-56. 

17  Zadeh, L. A. & Kacprzyk, J. (1992): Fuzzy logic for the management of uncertainty, Wiley-

Interscience.; Nguyen, H.T. & Walker, E.A. (2006): A First Course in Fuzzy Logic, Third Edition, 

Chapman & Hall/ CRC. 
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yoranların çoğunlukla yaptığı gibi semantik-mantık dahilinde değil de gösterge bilimsel 

(semiotik) bir çerçevedir ortaya konan.18 

Onun hareket noktası (çıkış da diyebiliriz bakışının orijinalliğine atıfla) kesinlik arz eden 

matematik, geometri, astronomi, termodinamik ve genetik gibi bilimler ve fizik ve kimya gibi 

deneysel disiplinlendir aynı zamanda. Mükemmel nesne üzerine kurulur teori ve kesin 

matematik modelleri içinde ampirik fenomenler elde edilir. Bunlar bilimsel ön koşulları 

edinebilmek için epistemik kesinliklerden ve muğlaklıktan soyutlanabilir. Böylece takriben 

gerçekliğe denklik yakalanırken “kesinlik hassasiyeti” kenara itilmiş olur. Hülasa, Black şunu 

vurguluyor: matematiksel ölçüm yöntemleri de belirsizlikten azade değildir. (s.429) Bunu 

nereye bağlar peki Black? Epistemik; yani algısal ve ölçümle ilgili belirsizliklere bağlar. 

Ölçümler vasıtası ile insan üstüne kurgulanan fenomen, olay ve hakikatler işin teknik kısmı ile 

bağlantılıdır ki bu da “epistemik belirsizlik” içinde değerlendirildiğinde 1-1 bağlantısına uygun 

değildir. Yani kuşkusuz kesin ölçüm verileri ve hükümler tasavvur etmeye uygun değildir. Öyle 

ki bu tüm bilimsel disiplinlerde mevcuttur.19 Black’in tavrında şunu da görürüz. Epistemik 

koşullara bağlılık belirsizliği kapalılıktan/muğlaklıktan (salt anlamda) ayrı tutulmaz. 

Russell ile çakışan; aslında Russell’i hedef alan bir yan görüşü de izah edelim. “İçeriğin ifade 

kısımları/parçaları ile yeniden oluşturulması” şeklinde nitelediği sembolizm ile Russell genel bir 

belirsizlik üzerinde durur; ve tabi bu genel nazar doğal dile de sirayet eder. Black ise 

belirsizliğin yansımaları ile birbirine dolanan yollardan uzaklaşmaya çalışır. Tabi bu uzaklaşma 

(kaçış değil) hemen akla sorites prensibini getirir. Sorites sorunsalları üzerine devamen 

düşünmek absürtlüğü beraberinde getireceği gibi, problemin yetersiz analizine de sebep 

olacaktır. Ve en mühim cümlelerinden birini zikreder Black: Klasik mantığın kullanımı dilsel 

belirsizliği çözmek için yeterli bir araç olmalıdır. Tabi tamamlayıcı olarak ilave eder; belirsizlik 

dilin tahrifi/ bozulması anlamına gelmez. ( s.429) En azından sondan geriye doğru daha 

anlamlıdır Black. 

3. BELÂGAT MÜLKÜNÜN EFENDİLERİ 

Şeyh Ahmed el-Bardahî’nin Kitâbü Câmiʿ-i Envâʿü'l-Edebi’l-Fârisî20 adlı kitabının (yazılış 

tarihi 907/1502) “fi's-Sanâyii’l-edebiyye mine'l-arûz ve’t-ta'miye’’ başlıklı beşinci bölümü bazı 

edebî sanatlar ile şiir nevileri, edebiyat terimleri, aruz ve muamma hakkında birtakım bilgiler 

vermektedir. Akkoyunlular zamanında yaşayan müellifin eseri konusunda Türkçe yazıldığı 

                                                                                                                                               
Çok anlamlılığı muhtevi mantık, daha uygun görünmektedir; en makulü de iki ya da üç değil sınırsız ve 

çok sayıda gerçeklik değeri kabul etmektir. İşte bunun için en uygun örnek Zadah’in “fuzzy logic”sidir. 

Her iki temel değerlendirme değeri olan “doğru” ve “yanlış” gerçeklik derecelerinin çeşitliliğine göre 

yani kesinliğe tekabül edişine göre konumlandırılır.   

Bkz: Zadeh, L.A. (1965): “Fuzzy Sets”, in Information and Control 8, s.338-353.  

18 Ruzzenenti, S. (2013):"Präzise, doch ungenau" – Tradurre il saggio, Berlin: Frank& Time, s.XVIII. 

19 “But the indeterminacy which is characteristic of vagueness is present also in all scientific 

measurement” (s.429) 

20 Şeyh Ahmed el-Bardahî el-Ȃmidî: Kitâbü Câmiʿ-i Envâʿü'l-Edebi’l-Fârisî, Fatih Millet Kütüphanesi, 

Ali Emir yazmaları lügat bölümü nr.39, 227 yaprak. 
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bilinebilen ilk kitaptır; bir sözlük niteliğindedir ve örnekleri Farsça, Arapça ve Türkçe 

metinlerden derlenmiştir.21  

Aradan geçen 478 yılın bilhassa (son raddeye ulaşana kadar) 1871'den 1980'e kadarki 109 yıllık 

kısmı en sancılı olanıdır. Netice itibarıyla hâlâ batılı retorik anlayışı ile çok ciddi farklar 

barındıran belâgat anlayışı kanaatimizde bizdeki olgunluğuna Kaya Bilgegil ile erişir. Elbette bu 

olgunluktan kastımız adaptasyon başarısıdır.  

Kaya Bilgegil’in Edebiyat Bilgi ve Teorileri I: Belâgat22 (Ankara 1980) adlı eserini kısaca 

değerlendirelim. Bir ilim adamı olarak çok yönlülüğü ve disiplinler arası çalışma algısının 

kudreti ile dikkat çeken Bilgegil batıyı Fransa penceresinden tanıyan aydın tipinin idealize 

olmuş şeklidir. Yani kökü âtide olmakla birlikte batıdan edindikleri ile kendi kültürünün 

tekâmülüne katkıda bulunabilmiş ender âlimlerdendir. 23 

1951'de Paris Sorbonne Üniversitesi Mukayeseli Edebiyat Kürsüsü'nde "Lamartine'de İstanbul" 

konusu üzerine hazırladığı "doctorat d'universite" ile edebiyat doktoru unvanını alır. 1966'da 

yeni Türk edebiyatı doçenti olarak Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne tayin 

edilir. 1970'te profesörlüğe yükselir. 24 

Eserin içeriği hakkında kısaca bilgi verelim.  

Önce, "Edebiyat Kelimesi ve Türkçe'de Aldığı Manalara Umumi Bir Bakış" başlığı altında 

kelimenin kökeni ve temel anlamları üzerinde durulur. Giriş bölümünde, "Ahlâk ve Dille İlgili 

Bir Edebiyât Anlayışı"25 ve "Edebiyâtı Ahlâka Bağlamayan Görüş"26 başlıkları altında yine 

edebiyâtın terim anlamı üzerinde durulur.   

Sonraki mevzular 3 kitaba ayrılır: 

 "Birinci Kitab"ın ilk bölümü "Belâgat"e ayrılır. (s.21-25), ikici bölümde "Fesâhat" ele alınır.27, 

Üçüncü bölüm "Meʽânî" için müellif belâgatin mühim dallarından biridir dese de, en mühimi 

gibi telakki edilip epeyi tafsilatlı ele alınmıştır. Bu bölüm 8 alt kısımdan oluşur.28  

                                                 
21 Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten, TDK, 1987, s.368; Artun, Erman& Yetiş, Kâzım (2006): 

Belâgattan Retoriğe, Kitabevi, s.59 und 300; Birinci Millî Türkoloji Kongresi: İstanbul, 6-9 Şubat 1978- 

tebliğler, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü ve Kervan Yayınları, 1980, s.4-5; Tekin, Arslan 

(1995): Edebiyatımızda İsimler ve Terimler, Ötüken yay., s.96. 

22 Bilgegil, M. Kaya (1980): Edebiyat Bilgi ve Teorileri I, Belâgât,  Atatürk Üniversitesi Yayınları: 571, 

Edebiyat Fakültesi Yayınları: 95, Ders Kitapları Serisi: 8, Ankara: Sevinç Matbaası, s.21.  

23 Hoca'nın âlimlik yönü için şu yazı okunmaya değerdir: Aktaş, Prof.Dr. Şerif (1987): Prof. Dr. Kaya 

Bilgegil Hakkında Geç Kalmış Bir Yazı, Türk Dili, C.LIV, S.432, Ankara, s.311-314.  

24 Okay, M.Orhan (1992): İslam Ansiklopedisi TDV, “BİLGEGİL, Mehmet Kaya”, C.6, s.156-157; 

Okay, M.Orhan (1987): Prof. Dr. Kaya Bilgegil İçin, Türk Dili, C.LIV, S.431, Ankara, s.263-265. 

25 "Kelimesinin Menşei ve Türkçeye Girmeden Önce Geçirdiği Safhalar" (s.1-3), "Kelimenin Türkçedeki 

Mâcerâsı" (s.3-12) Bu kısımda bilhassa Tanzimat dönemi aydınlarının fikirleri zikredilir.  

26 Geçiş Safhası (s.12-14), Edebiyâtın Ahlâkla İlgisizliğini İleri Sürerek Onu Güzel San’atlar İçinde Ele 

Alan Görüş (s.14-17), Edebiyât Aleyhdârı Bir Yazar Üzerinde Kısa Duruş (s.17), Edebiyâtı Milli Zevkin 

Tecellîsi Sayan Bir Duruş (s.17-18), Yahyâ Kemâl'in Görüşü (s.18), İki Yeni Mânâ (s.18-19). Bu kısmın 

sonunda edebiyatın Türkçe'deki 6 anlamı sıralanır.  

27 Fransızca "Éloquence" ifadesine denk gelen "fesâhat" bunu bozan hallerin sıralanması ile izah edilir: 

1.Harflerde Tenâfür (Kelimelerde Tenâfür ve Terkiblerde tenâfür) s.25-27; 2.İsim Tamlamalarında 

Zincirleme (Türkçe isim tamlamalarında ve Farsça isim tamlamalarında) s.27-28; 3. Fiilimsiler, Edat ve 
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"İkinci Kitap" "Beyân" ile başlar. Beyân, 4 alt başlıkta ele alınır.29 Sonrasında ikinci bölümde, 

Analoji (Temâsil) İlgisiyle Kurulan Mecâzlar, 4 çeşide ayrılır. 30  

"Üçüncü Kitap", "Bediʽ" ilmine tahsis edilir. Bu bölüm de kendi içinde üç ana başlığa ayrılır: 

"Mana ile İlgili Sanatlar"31, "Lafızla İlgili Sanatlar"32  ve " Bediʽin Mülhâkları".33  

Eser, yeni harflerle yazılmış olup bütün eski belâgat kitaplarındaki bilgileri hülâsa eder 

niteliktedir. Eserde, belâgatin "retorik"  ile irtibatı sadece bazı başlıklarda Fransızca karşılıkların 

verilmesi ve bazen de kısa izahatlarla ile sınırlı kalmıştır.   

Belâgatin, Fransızca üzerinden öğrenilen retorik ile birleşimini en sağlam şekilde Ekrem'e kadar 

götürülebilir. O zamandan bu esere kadar geçen 103 seneyi, sürecin vardığı son noktada 

Edebiyat Bilgi ve Teorileri olmak üzere değerlendirmek bizi pek de olumlu olmayan bir tablo 

ile karşı karşıya bırakabilir. Bu netice yahut hüküm, "Edebiyat Bilgi ve Teorileri" aleyhine bir 

hüküm olmamakla birlikte kast edilen batılılaşma sürecinde şiir ve edebiyatın takip ettiği yolun 

teori ile paralellik arz etmemiş olmasıdır. Tanzimat, Servet-i Fünun ve nispeten Fecr-i Ati süreci 

ile Divan kültüründen ayrılan edebiyatımız artık nazım değil nesir edebiyatı olmak gayesiyle 

harekete geçmiştir. Bugün dünyada da en çok satılan kitaplar "roman"lardır ki bu türü nesrin 

kalesi addedebiliriz. Şirin milli olmak, yahut çevrilmesindeki zorluk bir tarafa bizim bu 

değişime ayak uydurma mecburiyetimiz giderek şiirin kan kaybetmesinde de etkili olmuştur. Şu 

halde yaklaşık 600 yıllık bir nazım kültürünün geride bırakılması, şiirin yerine nesrin konulması 

                                                                                                                                               
Bağlaçlarda Zincirlemeler (Fiilimsilerde zincirleme ve Edât ve bağlaçlarda zincirlemeler) s.28; 4. 

Niteleyici Kümelerde Zincirleme s.28-29; 5. Tekrar Sıklığı (Kesret-i tekrâr)s.29; 6. Lüknet s.29-31 

Bu altı madde "Seslerin Yorucu Vasıfta Olması" kapsamında değerlendirilir. Ardından "Mânâya Ait 

Kusurlar" sıralanır: 7. Garâbet s.31-35; 8. Kıyâsa muhalefet s.35-38; 9.Za'f-ı te'lif s.38-40; 10.Ta‘kid s.40-

43; 11.İmlâsızlık s.43 

28 1.Bu alt bölümde "yükleme" yani isnâd ele alınır. s.44-45; 2.Haber (Bildirme) İsnâdı s.46-48; 3.Dilek 

İsnâdı (İnşâ İsnadı)s.48-56; 4.Yüklem (Müsned) s.56-70; 5.Bu bölüm kendi içinde 4 alt başlığa ayrılır. 

Özne ve Sözde Özne (Müsnedünileyh) s.70, Müsnedünileyhin Gösterdiği Hâller s.70-87, Müsned 

(Yüklem), Müsnedünileyh (Özne ve Sözde Özne) Üzerinde Tamamlayıcı Bilgiler s.87-89, Cümlenin 

Tamamlayıcı Rükünleri (Öğeleri) s.89-98., 6.Daratlma (Kars/ Restriction)s.99-103, 7.Bağlama ve 

Dağıtma (Vasıl ve Fasıl) s.104-108; 8.Kelâmın Birleştirilme ve Bağlanma Tarzları. (Sebk Usûlü ve Nisbî 

Umûr olmak üzere iki kısma ayrılır) s.109-118. 

291.Lafzın Mânâya Delaleti s.126-127; 2.Hakikat s.127-129; 3.Mecâz (Trope)s.129-134; 4.Kinâye s.134 

30 Bu kısım günümüz edebi sanatlar anlayışı için temel bilgileri içerir. 

1.Teşbih (Benzetme, Comparaison) s.134-153; 2.İstiâre (Métaphore) s.154-168 ; 3.Mürsel Mecâz 

(Métonymie) s.169-174; 4.Kinâye (Allusion) ve Taʽrîz (İnsinuation) s.174-179. 

31 Mânâ ile İlgili Sanatlar beş alt bölümde değerlendirilir. 

1.Düşünceye Bağlı San’atlar s.183-224; 2.İhtiraslara Bağlı San’atlar s.224-266; 3.Bilgiye Bağlı San’atlar 

s.266-276; 4.Yapıya Bağlı Mânâ San’atları s.276-300; 5.Diğer Birkaç Mana Sanatı s.300-306 

32 Lafızla İlgili Sanatlar 8 kısımdır. 

1.Cinâs s.307-326; 2.İştikâk s.326-328; 3.Reddü'l-acüz ale’s-sadr s.328-330; 4.Kalb s.330-331; 5.Akis 

s.331-333; 6.Tedvir s.333-334.; 7.Seci ve Ona Bağlı San’atlar s.334-337; 8.Lafza Bağlı Sayılması 

Gereken İki Sanat s.341-342. 

33 Bediʽin Mülhâkları üç alt bölümde incelenir. 

1.Faydalı ve Usulle İlgili Mülhaklar s.342-345; 2.Mütevassıt Mülhaklar ve Târih Sanatı s.345-358; 3.Zâid 

Mülhaklar (Harflerin Şekil ve Düzenlerine Bağlı Hünerler) s.358-360 
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gibi bir netice doğurdu ise bilhassa şiir için geçerli olan "belâgat" ilminin geçerliliğini yitirmesi 

de kaçınılmazdır. Şiir kültürü "Garip" akımı ile kendi içinde kuralları olduğu inkar 

edilemeyecek bir kuralsızlığa resmen adım attığı ve sonraki süreçte bunun aksi (ciddi) bir 

harekette bulunulmadığı için belagat ilmi, ikinci kez kendi içine çekilmek durumunda kalmıştır. 

Şu halde Kaya Bilgegil'in kitabı yeni şiiri ve edebiyatı anlamak için okunması gereken bir kitap 

değil, Divan şiiri ve kültürünün uzantıları ile idrakine yardımcı bir araçtır.  

O halde günümüzde terk edilen belâgat algısı mahdut bir alanda yazılan "Edebi Sanatlar" 

kitapları ile sınırlıdır. Çoğunluğu birbirinin örneklere kadar tekrarı sayılabilecek bu kitaplar34 

içinde elbette çok emek sarf edilmiş kıymetli eserler mevcuttur. Fakat buradaki eleştiri belâgatin 

"edebi sanatlar" gibi mahdut bir alana sıkıştırılması ve retorik ile hemhal edilememesidir. 

Bugünkü anlamda "edebi sanatlar"ın algısı üzerine yapılacak bir değerlendirme bilhassa lise 

çağındaki öğrenciler için pek de manidar bir netice vermeyecektir. Zira edinilecek bilgi belâgat, 

meʽâni ve bediʽ bir bütün olarak algılanması gerektiği için, eksiktir ve daha vahimi dilsel 

başkalaşım (yozlaşma da deniyor) sebebiyle bu sanatlardan edinilen bilgilerin yeni eserler 

üzerinde tatbik imkanı çok sınırlıdır.  

4. SÖZ, SÖZCÜK, LAKIRTI, LAF, LAFIZ, KAVİL, KELİME, KELÂM 

Temel meselenin idraki için gereken bir diğer donanım da başlıkta izah edilen “ifade”lerin 

birbirinden farklı olduğu idrak etmektir. 

Dilde eş anlamlılık yoktur. Bunun var olduğunu düşünmek "eş anlamlılık çatısı altına 

alınma"nın kelimelerde ciddi (ve vahim) daralmalara sebep olur.35 Bugün "fakir" ve "yoksul" 

arasında zerre kadar fark görmemenin, “umut ve ümit”, “hakim ve yargıç”, “zaman ve vakit”, 

“asır ve yüzyıl”, “ciddi ve ağırbaşlı”, “gökyüzü ve sema”, “düzyazı ve nesir”, “aferin ve bravo”, 

“problem ve sorun” gibi yüzlerce kelimeyi eş anlamlı saymanın temel sebebi bu algı 

daralmasından başka bir şey değildir.  

“Dilde Belirsizlik ve Eş Anlamlılık” isimli kitapta kullandığımız ayıklama yöntemlerini çok daha 

karmaşık gibi görünen bir dizi kelime için kullanalım. Meselenin sıralı hali: 

Söz, sözcük, lakırtı, laf, lafız, kavil, kelime, kelâm. 

Bunlardan "lakırtı, lafız, kavil" nispeten az kullanıldıkları için farkları söyleyip dikkati diğer 

kelimelerdeki karmaşayı çözmek için yoğunlaştıralım.  

SÖZ VE SÖZCÜK RABITASI 

Söz, "bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi"dir. Sözcük ve kelime ile; hatta 

lakırtı, kelam, laf, kavil ile eş anlamlı kabul edilir. Bir veya birkaç heceden oluşan ve anlamı 

olan ses birliğidir ayı zamanda. 

                                                 
34 Teşbih için verilen "Ali aslan gibi düşmanın üstüne atıldı." örneğinin takriben 2300 yıllık olduğu 

düşünülürse ne demek istediğimiz anlaşılır: Rhetorik: III/4 
"Benzetme de bir eğretilemedir; tek fark zayıf olmasıdır: Atıldı düşmanın üzerine bir arslan gibi, diye söz 

ederse bu bir benzetmedir; 'aslan atladı' diye söz ederse, bir eğretilemedir- burada, her ikisi de cesur olduklarına 

göre, 'aslan' adını Akhilleus'a aktarmış oluyor. Benzetmeler koşukta olduğu kadar düzyazıda da yararlıdır; ama 

şiirin doğasına özgü oldukları için düzyazı fazla sık kullanılmamalıdır. Tıpkı eğretilemeler nasıl kullanıyorsa 

öyle kullanılmalıdır, çünkü yukarıda söylenilen fark dışında tamamen aynı şeydirler." (1406b-20) 
35 İlgili konuyu mümkün olduğu kadar teknik detayları ve 600’ün üzerinde misal ile izah etmekey çalıştık: 

DUMAN, Mehmet Akif (2015): Dilde Belirsizlik ve Eş Anlamlılık, İstanbul: Litera Kitap. (kitap 

11.04.2015 itibarıyla henüz basım aşamasında olup yıl içinde çıkacaktır) 
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Bir konuyu yazılı veya sözlü olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi de söz olabilir:  "Yer yer 

birçok türküde rastladığımız beylik sözler de vardı içinde. (B. R. Eyüboğlu) O halde söz, 

"kelime"den farklıdır; daha geniştir sahası.  

Kesinlik kazanmayan haber, söylenti: ortalıkta bir söz dolaşıyor. Burada söz yerine "sözcük" 

gelebilir mi? Gelemez. "Lafız, kavil, kelime, kelâm" da burada "söz" kelimesine alternatif 

olamaz. "Laf dolaşıyor" denebilir, yahut "lakırtı". O vakit ortalıkta dolaşan söz "bayağı" 

oluverir. Ortalıkta dolaşan söz belki de "falancanın terfisidir." Bu haberi (havadis değil) laf 

dolaşıyor şeklinde nitelemek karşı tavır almaktır. Hülasa, daha bir misalde bile "söz" kelimesi 

yerine bu kadar alternatiften tam oturanı olmazken nasıl eş anlamlılıktan bahsedeceğiz? 

Bir işi yapacağını kesin olarak vadetmedir "söz vermek". Söz vermek mühimdir; söz namustur. 

Sözcük vermek, lakırtı vermek, laf vermek (bambaşka bir anlama gelir), lafız vermek, kavil 

vermek, kelime vermek, kelâm vermek? Bu kullanım da tek ve "söz"e özgüdür. 

Müzik parçalarının yazılı metni, güftedir aynı zamanda "söz": şarkının sözleri çok anlamlı. Eğer 

şarkının kelimeleri anlamlı dersek "mana"sını kast etmeyiz. Diğer kullanımlar zaten uyuşmaz. 

Söz ile birçok atasözü, deyim ve birleşik fiil yapılmıştır: söz açmak, söz almak, söz anlamaz, 

söz anlatmak, söz anlayan beri gelsin, söz altında kalmamak,  söz aramızda, söz atmak, söz 

ayağa düşmek, söz bir Allah bir, söz çakmak, söz çıkarmak, söz çıkmak, söz dinlemek (veya 

tutmak), söz düşmemek, söz düşürmek, söz etmek, (birine veya bir şeye) söz geçirmek, (birine) 

söz gelmek, (birine) söz getirmek, söz götürmek, söz götürmez, söz gümüşse sükût altındır, söz 

işitmek, söz kaldıramamak, söz kesmek, söz olmak, söz sözü açmak, söz taşımak,  söz tutmak, 

söz vermek, söz yetiştirmek, sözde kalmak, sözden anlamak, söze atılmak, söze başlamak, söze 

boğmak, söze dalmak, söze karışmak, söze son vermek, söze yatmak, sözü açılmak, sözü 

ağzına tıkamak, sözü ağzında bırakmak, sözü ağzında gevelemek,  sözü ağzında kalmak, sözü 

ağzından almak, sözü bağlamak, sözü (veya sözünü) çevirmek, sözü dağıtmak, sözü 

dolandırmak, sözü döndürüp dolaştırmak, sözü edilmek, sözü geçmek, sözü kesmek, sözü kısa 

kesmek, sözü mü olur?, sözü sohbeti yerinde, sözü tartmak, sözü uzatmak, sözüm meclisten 

dışarı, sözüm yabana, sözün ardı boşa çıkmak, sözünde durmak, sözünden çıkmamak, 

sözünden dönmek, sözüne gelmek, sözüne sadık kalmak, sözünü bağlamak, sözünü (veya 

sözünüzü) balla kestim (veya kesiyorum), sözünü bilmek, sözünü bilmemek, sözünü 

esirgememek (veya sakınmamak), sözünü etmek, sözünü geri almak, sözünü kesmek, (birinin) 

sözünü tutmak, sözünü tutmak, sözünü yabana atmamak, sözünü yedirmek, sözünü yemek, 

sözünün eri vs. 

Söz bu kadar mühimdir: "söz var iş bitirir; söz var, baş yitirir" Kalın yazılmış kullanımlarda 

kelimenin ne kadar büyük bir kudretle mecaz yükünü sırtlandığını görmek mümkün. Evlenecek 

iki insanın birbirlerine söz vermesi, "söz kesmek" olarak nitelenir. Bozulursa bu antlaşma; o 

zaman "söz atılır". 

"+cık, +cik, +cuk, +cük" çok kullanılan bir isimden isi yapım ekidir. Eklediği ismi küçültür, 

yahut isme acıma anlamı yükler. "Ayşe+cik, tepe+cik, azı+cık, küçü(k)+cük vs." Söz kelimesini 

küçültüp aynı anlama geldiğini söylemek garabeti bir tarafa "sözcük"ü kullanımını genişletmek 

zaten mümkün değildir. Bilhassa dil bilgisi sahasında anlamlı alt bütünleridir sözcükler. 

Takriben "kelime"dir.  
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KELİME FARKI- SÖZCÜK AYRIMI 

"Kelime", sözlükte "yaralamak, tesir etmek" anlamına gelen kelm kökünden türetilmiş bir isim 

olup nahivde "bir manaya delalet eden lafız" demektir. Kelimenin "söz"den çok daha farklı 

olduğunu tekrar izaha gerek yok. Sözcük ve kelime yakınlığını irdeleyelim. 

Kelime, "anlamlı ses veya ses birliği"dir. Ama tam da bu noktada sözün yüce bir dağ, yahut 

büyük bir şehir olduğunu sözcüğün de evler olduğunu düşünürsek bize mahalle yahut sokak için 

bir niteleme gerekir. Kelime, ikisi arasındadır. Bizim günlük kullanımımızda bu detay 

unutulmuş olsa da kelime-i şahâdet yahut kelime-i tevhid “birer kelime” değildir. Lisanü'l' 

Arab, "klm" maddesinden mühim bir detay vardır. Bugünkü yanılgıyı ciddi anlamda 

aydınlatmak üzere sırf sözcük değil; alfabedeki harflerin her birine yahut bütün bir kaside yahut 

hutbe de kelam olarak adlandırılabilir. 

Kelime sözcük farkını daha öze indirgersek "kelime" ruhu olan bir varlık, "sözcük" ise nesne 

gibidir. Kur'an'da üç yerde Hz. İsa 'nın "Allah'tan bir kelime" olduğu ifade edilmiştir.36 

Kelime tasavvufî manada daha izah edicidir. Görünen âlemdeki varlıkların her biri İlahî isimdir. 

Ancak bu varlıkların her biri en mükemmel, kâmil halde insanda tecellî ettiği için insan bu 

manada "bir kelime"dir. Dolayısı ile insan-ı kamil olan peygamberlerin ve velilerin 

hakikatlerine; özellikle de Hz. Peygamber'in hakikatine kelime denir.37  

"Kelime hazinesi" vardır, "sözcük dağarcığı". Ne kadar da aradaki farkı belirten bir kullanım. 

Kelimeler tartarak konuşulur, sözcükler tartılmaz. "Kelimenin tam anlamıyla" diye başlanan 

cümlenin kesinliği "sözcüğün tam anlamıyla" şeklinde başlarsa anlam daralır. "Kelimesi 

kelimesine" bir konuşmayı aktaran kişi hiç şüphesiz "sözcüğü sözcüğüne" o konuşmayı 

kaydetmeyecektir. 

KELİME- KELÂM-  KELÂMULLAH 

Sözcükler, kelimeler ve nihayet söz en âlî halini "kelâm"da bulur. Kelâm müstesna sözlerdir:  

“Mecliste arif ol kelâmı dinle / El iki söylerse sen birin söyle.” (Karacaoğlan) 

En son raddede sadece tek başına "Kelâm" yahut hassaten kelâm-Ullâh, Kur'ân-ı Kerîm 

demektir. Ayrıca "başta Tanrı'nın varlığı, birliği, peygamberlik ve ahiret olmak üzere 

İslamiyet’in ana ilkelerini konu edinen bilim"dir. Kelâm, Allah'a nispet edilen sübûtî sıfatlardan 

da biridir. 

                                                 
36 Al-i imran 3/39, 45; en-Nisa 4/171. 

Hz. İsa, Allah'ın "kün" (ol) emri neticesinde mucizevi bir şekilde doğduğu için onun "kelimetullah" 

şeklinde nitelendirilmesi muhtemeldir.( Taberî, Camiu'l- Beyan an Tevili Ayi'l- Kuran, III, 269-271).  

Elmalılı Muhammed Hamdi Hz. İsa'nın kelime oluşunu şöyle izah eder: Telaffuz olunan anlamlı sesler 

ve yazıların yanında aleme bakıldığında görme duyusu ile zihinde bir tesir meydana getirerek cüz'"i veya 

külli bir anlama delalet eden belli varlıklara da kelime denilebilir. (Yazır, Elmalılı Hamdi: Hak Dini, C.I, 

s.1101- 1102) 

Bkz: Sinanoğlu, M. (2002): TDV İslam Ansiklopedisi, "Kelime" Maddesi, C.25, s.212-214; Uzun, M. 

(2000): TDV İslam Ansiklopedisi, "İsa" Maddesi, C.22, s.473-475. 

37 Mesela Fususü'l- Hikem'in bölüm başlıklarında kelime bu anlamda kullanılır: Muhyiddin İbnü'l –

Arabî (2010): Fususü'l- Hikem, çev: Ahmed Avni Konuk, M.Ü. İlahiyat Fak. Yay. 
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Sözlükte "maddi ve manevi açıdan etkilemek, yaralamak" anlamındaki kelm kökünden masdar 

ismi olan kelâm "konuşma, söz söyleme, sözlü etkiyi algılama" manasına gelir. Dini manada ise 

Allah'ın konuşma yetkinliğine sahip olduğunu bildirir. Kur'an'da Allah'ın melekler, İblis ve 

peygamberlerle konuştuğu ve tükenmeyen kelimelerinin bulunduğu belirtilir. Hz. Musa ile 

konuşması, elçi göndererek konuşması da bu sıfatı destekler.38 

LAF ve LAKIRTI 

Söz ve sözcük farkı, söz ve kelime ayrımı ve bilhassa sözcük kelime ilişkisi kavranmış olarak 

sair kelimelerin idraki çok daha kolay olacaktır.  

Söz ne kadar yukarıda durursa, laf da o kadar zeminde durur. En dipteki manalar için değilse de 

bilhassa "sonuçsuz, yararı olmayan söz" anlamında kullanılır: Söyledikleri hep laftan ibaret. 

Cümleyi "laf" dışında başka bir ifade ile karşılamak mümkün değil. 

Genel manada konu anlamına da gelir: "Lafı değiştirmek", mevzuyu değiştirmek demektir. 

Oysa sözü değiştir, kelimeyi değiştir, kelâmı değiştir, lakırtıyı değiştir vs. bu anlamlara gelmez.  

Laf bu manada avamın her türlü kullanımını da karşılar. Yani "ism-i Azam" gibi bir kudrete 

dahi anahtar olan unsur elbette kademe kademe, derece derece olacaktır.  Laf açmak, lafı 

ağzında kalmak, lafı ağzına tıkamak, laf anlamaz, laf aramızda, laf atmak, laf altında kalmamak 

gibi kullanımlar bu manada çok yaygındır. Bir kişi lam cambazı olabilir. Bu işe yarar bir özellik 

olsa da katiyen bir meziyet değildir. Birinin hakkında "laf çıkması" rezil olmak ile eş değerdir. 

Sanki o kişiyi çekiştiren insanlar kirli bir sakız gibi lafı nesneleştirip çiğnemektedir. Bazı makul 

düşünenler "laf değil" deyip bu dedikoduyu duymayabilir. Ama laf dokundurmadan da edemez 

işi gücü başkaları olanlar.  

Boş konuşmak o kadar cazip gelir ki bazılarına; laf lafı açar. Azarlanmak laf işitmektir, boş 

konuşmak laf öğütmek; laf sokmak hele en bayağı hallerindendir konuşmanın. Laf taşımak ise 

başlı başına bir erdemsizliktir; laf taşıyan insan laf da yetiştirir, lafa da karışır en olmadık yerde 

ve hatta lafını bilmez biridir. 

Lakırtı ise "lafın" bir tabaka olduğu düşünülürse dipte biriken tortu gibidir. Neredeyse 

tamamen "boş söz, dedikodu, boş konuşma, önemsiz laf" anlamlarına gelir. "Biz burada 

lakırtıya başlayalı iki dakika ya oldu ya olmadı." (P. Safa.) 

"Komite başkanı nihayet lakırtıyı kesti." cümlesi bırakın nitelik bakımından değersiz bir 

konuşma yapıldığını, hatta başkan için hakaret içerir.  

Çok lakırtı söyleyen, sükûtu olmayıp daima lakırtı bulan demektir "lakırtıcı". (lakırtıcı bir 

çocuk; koca karılar çok lakırtıcı olur.)39 Lakırtı ile leylek anlamındaki "laklak" (ki gagasını 

birbirine vurarak çıkardığı sesten hareketle) arasında alaka olması muhtemeldir.40 

 

 

                                                 
38 Yavuz, Y. Ş.(2002): TDV İslam Ansiklopedisi, "Kelâm" Maddesi, C.25, s.194-203. 

39 Şemsettin Sami: Kâmûs-ı Türkî, 1243 b. 

40 Dmitriyev, N. K. (2013): "Lakırtı Kelimesinin kökeni", çev: Risbek Alimov, Türk Dili-Dil ve Edebiyat 

Dergisi, Cilt: CV, Sayı: 742, Ekim 2013, s.73-75. Sertkaya, O. F. (2013): "Lakırtı Kelimesinin 

Etimolojisi Üzerine", TÜRK DİLİ-Dil ve Edebiyat Dergisi, Cilt: CV, Sayı: 742, Ekim 2013. 
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LAFIZLAR ÂLEMİ 

Lafz kelimesi melfuz'dan (atılan şey) ism-i mef'ul manasında "atmak, ağızdaki bir şeyi dışarı 

atmak, çıkarmak" demektir. İnsan ağzından çıkan anlamlı- anlamsız ses ve ses grupları ile onları 

ifade eden harf ve harf gruplarının oluşturduğu remizlere lafız denir. Bu da "lafız"ın alanını 

azami derecede genişletir. En iyi ayrım bu "ağızdan çıkan şeyleri" anlamlı ve anlamsız olarak 

ayırmaktır. Bu sesler anlamlı ise anlamın kudretine göre kelâm, kelime ve sözcük arasında gelir 

giderler. Geri kalanlar için mühim bir hususu belirtelim. Tamamıyla bir düzensizlik her 

halükarda "lafzın" dışındadır. Dolayısı ile "lafız", dil hareketiyle birlikte belli bir kesim ve 

düzenle ağızdan çıkan hava hareketine denilmektedir.41 

Lafız bir noktada da lisanı külliyen ilgilendiren bir konunun temelindedir. Zihinde canlanan 

yahut zihin dışında var olan şeyler (imgeler) lafızların delaleti ile olur. Yani "masa" dendiği 

anda civarda bir masa olmasa da bunun zihindeki kemikleşmiş sureti "lafzın" gücünü gösterir. 

Kelime ile nesne arasındaki ilişki tabiat taklitleri için geçerlidir; ancak birçok nesneye farklı 

lisanlarda bambaşka adlar (isim değil) verilmesi "ilgi" konusunu zayıflatır. 

Başka bir açıdan bakalım. Lafız eğer vaz olunduğu anlama delalet ediyorsa "hakikat" olmalıdır. 

Başka bir anlama delalet ediyorsa mecaz42 sayılabilir. Yahut "doğrudan delalet ettiği bu 

manadan sonra bu mananın da başka bir manaya delaleti" yani delaletin katmanları mecaz 

olabilir.43 Bu vesile ile "kelâm"ın mana kapsamında mı yoksa "lafız" kapsamında mı ele 

alınması gerekliliğinin mühim bir tartışma konusu olduğunu belirtelim. Mana'nın fikir ve 

temaya; lafzın ise üsluba daha yakın durduğu görüşü daha yaygındır.44 Lafız daha ziyade 

yaratılmışlık içerir; ve sözlük anlamındaki "atmak" alakasından imtina ile Kur'an için "lafız" 

yahut "lafzatullah" denmez de "kelamullah" demek tercih edilir.45 

 

KAVİL 

Sözün özel bir çeşididir. Sözü bir şehre teşbih etmiştik. Kelimeyi ise oradaki semt yahut 

mahallelere. Sözcükler ise haneler olmalıdır; ki sayıları fazladır, daha küçüktürler. Kavil de bir 

çeşit sözdür; sâkinlerinin saygın insanlar olduğu, mühim işlerin görüldüğü, herkesin elini 

kolunu sallayarak içeri giremeyeceği bir devlet binası olmalıdır “kavil”. Kullanım alanı sınırlı 

olmakla beraber daha ziyade “sözleşme, anlaşma” anlamlarında kullanılır: kavlimiz böyle mi 

idi? ey güzel seninle bir kavledelim / bu kavlin üstüne dönmemesine. 

                                                 
41 İbn Sina (1333): Mehâricü'l- hurûf, çev. ve yay. Pervîz Nâtil Hânleri, Tahran, s. 32 

42 Bkz:  Rummânî: en'Nüket fî i'câzi'l-Kur'ân, Kahire, ts. Bu risale, Cürcani'nin "Delailü'l-i'caz ve er-

Risaletu'ş-şâfiye" isimli  kitabı ve Hattabî'nin "Beyanü i'cazi'l- Kur'an"ı ile birlikte "Selâsü resâil fi'l-

i'caz" ismiyle Mısır'da Darü'l-Meârif tarafından yayınlanmıştır. Ebû Hilâl el-‘Askerî (1320): Kitâbu’s-

Sınâ‘ateyn: el-kitâbe ve’ş-şi‘r, İstanbul: Matba‘atu Mahmûd Bey,  Ayrıca bkz: Öznurhan, H. (2006): 

"Ebû Hilâl El-‘Askerî’ye Göre Lafız ve Anlam", Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 14, s. 

141-157. 

43 Abdülkahir el Cürcani (2008): Sözdizimi ve Anlambilim (Dela'ilü'l-i'caz), çev: Osman Güman, 

İstanbul: Litera. 

44 Şensoy, S. (2003): TDV İslam Ansiklopedisi, "Lafız" Maddesi, C.27, s.42-44; Görgün, Tahsin (2003): 

TDV İslam Ansiklopedisi, "Lafız" Maddesi, C.27, s.44-47. 

45 Abdüllatif İbn Melek (1292):  Şerhu'l-Menar fi Usul-i İbn Melek, İstanbul, s.9. 
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SONUÇ 

Belâgatin 478 yıllık serüveninde "mazmunlar" üstüne kurulu bir medeniyet inşa edildiği inkar 

edilemez. Bu medeniyetin sınırları içinde kalanların sayısı surların dibinde bekleyen yahut 

surlardan haberdar olmayanlara göre oldukça azdır. Zaten Divan Şiiri için katmerlenen en 

kallavi eleştiri "halktan kopuk olması" değil midir? 

Eğer ki ilgi, alaka, hüner, çaba ve gösteriş "söz" üstüne değil de "kelime" üstüne çöreklenirse o 

zaman dilin dengesi bozulur. Yıllarca sınırlı bir alanda kelimelerden saraylar inşa eden Divan 

şairlerinin yaptığı aslında "ideal dil"i aramaktan başka bir şey değildir. Mükemmelin ödediği 

bedel (ki Black kısmında bunu zaten anlattık) teslimiyet yahut kabulleniş olmazsa "fayda" 

edinmek de mümkün olmaz. 
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