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tavsifi ile, konuĢma diline pratik fayda sağlamayı amaçlamaktadır. Betimleyici,
çıkarımsal ve pragmatik yöntemlerden yararlanılmıĢ olan bu çalıĢmada, söylemin
mahiyeti ve görevi, düzeyleri ve vasıfları, bağlamları ve gereklilikleri, genel olarak
incelenmiĢtir. GiriĢ, üç bölüm, sonuç ve eklerden oluĢan çalıĢmada, birinci bölüm Arap
dili ile söylem dilinin özelliklerini, ikinci bölüm söylemin düzeylerini, üçüncü bölüm ise
söylemin bağlamlarını ele almaktadır. Ekler bölümünde verilen orijinal örnek metinler ile
anlatılanlar somutlaĢtırılmıĢtır. Üslupbilimin verilerinden yararlanmıĢ olan bu çalıĢmanın,
Arap dilini öğrenen ve konuĢanlara verimli iletiĢim kurma hususunda yararlı olması
umulmaktadır.
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ABSTRACT
Styles Of Discourse In Arabic, Its Levels and Contexts

This study aims to provide practical benefit to the spoken language, by describing
of the nature, types and contexts of discourse in the Arabic language. In this study that
used descriptive, inferential and pragmatic methods, the nature and function of the
discourse, its levels and characteristics, its contexts and requirements are generally
examined. In this study which consists of introduction, three chapters, conclusion and
appendices; the first part discussed the qualities of Arabic and discourse language, the
second part classed the levels of discourse, the third part briefly introduced the contexts of
discourse. Finally, by the original sample texts given in the appendices, what has been
described is embodied. By this study which has benefited from the data of the science of
linguistic stylistics, it is hoped that it will be useful for learning Arabic language and
effectively communicating for its speakers and non native speakers.
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1.

GİRİŞ

Dünya üzerinde en çok konuşulan dillerden olan Arapça, zengin kelime hazinesi ve
geniş kullanım yelpazesiyle, yaşayan diller arasında önemli bir yere sahiptir. Arap dili
özelinde dilin kullanım biçimlerini bilmek, dili; gerek anadili olarak konuşanlar gerekse
yabancı dil olarak öğrenenler için, dilin yerinde ve doğru kullanımını temin etmeye
götürecek bir ihtiyaçtır. Dilin, altyapısını teşkil eden ideoloji ile yapısal mantık ve
felsefesine ışık tutulduğu oranda, söylem şeklinde edime dönüşmesi makbul bir biçime
bürünecektir.
Dilbilimin ötesinde toplumsal bir pratik olan söylem, tek bir kelime ya da cümleden
ibaret olsa bile iletişimsel işleve sahiptir. Dilin kullanım şekillerini, birtakım değişkenlere
bağlı olarak sınıflandırma çabası, insanların kendilerini daha uygun bir üslupla ifade
edebilmelerine ve iletişimi doğru kanalize etmelerine yardımcı olacaktır. Dilin bireysel ve
toplumsal perspektiflere bürünmesiyle çeşitlenmesi, onu bir düzeyler silsilesinde
konumlandırmakta ve ona her düzey için belli başlı kriterler öngörmektedir.
Dilin yazılı olmayan sözlü işlevsel boyutuna, Arapçanın rabbânî ve seçilmiş bir dil
değil insanî ve seçkin bir dil oluşuna, söylemin sözlü bir ifade olmanın ötesinde, hayatın –
siyasî, kültürel, dinî vs.– tüm alanlarıyla doğrudan ilişki içerisinde bir eylem olduğuna
dikkat çekmek sosyolengüistik bir gerekliliktir. Kitabî değil lafzî boyutuyla ele alınan
söylem kavramı, söylemin dile getireni (mütekellim), dinleyeni (muhatap), otoritesi
(dayanağı) ve amacı (faydası) gibi birleşenleri ile bütünleşerek, dilin dil dışı unsurlara
uygun uygulama alanlarını ifade etmektedir.
Arapça, her dil gibi, içinde çeşitli üslupları barındıran ve her biri için farklı stilistik
biçimler sunan lisan zevkini haizdir. Dilin sağlıklı iletişime hizmet edebilmesi için bu
üslupları, konjonktüre uygun bir şekilde seçmek ve kullanmak gerekmektedir.
Söylemin çeşitlerini bilmek ve bağlamlarını göz önünde bulundurmak bu yüzden
önemlidir.
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1.1. Çalışmanın Sorunsalı ve Metotları
Dil öğreniminde konuşma becerisi dört temel yeterlilikten (dinleme, konuşma,
okuma, yazma) biridir. Elbette tekdüze bir edim olmayan konuşma faaliyetinin, birtakım
değişkenlere bağlı olarak, bu edimin bir çok çeşidi bulunmaktadır. Sözün mukteza-yı hâle
mutabık olması şeklinde tanımlanan belagat ilmi gereğince, modern üslupbilim
kuramlarından da yararlanılarak, içinde sarf edildiği ortama göre kabul gören üsluplar,
Arap dili nokta-i nazarından belirlenmeli ve bu üslupların parametreleri tespit edilmelidir.
Söylem kavramında kendini bulan, dilin işlevsel yönü, çeşitleri ve gereklilikleri
belirlenerek, Arap dilinin derinliğine ve güzelliğine yaraşır bir şekilde kullanılmasına
yardımcı olunmalıdır. Tüm bunları konu edinen bu çalışma, genelleyici yapısıyla literatüre
katkıda bulunma gayesi gütmektedir.
Kelimelerin, söylemin gerçekleştiği zaman ve mekâna uygun, kültürel kodlardan
uzaklaşmayan, konuşanı ya da alıcıyı rencide edecek tabirlerden ( )انًحظىر انهغىيuzak bir
ifade mekanizması ( )آنٍة انتعثٍرiçerisinde, Arap dili üzerindeki seyrini-değişimini takdim
etmek, bu çalışmanın ele aldığı başlıca meseledir. Dil öğreniminde azami özen
gösterilmesi gereken üslup konusu, söylemin hedef dilde kabul gördüğü şekliyle ve
ana dil sahiplerinin ( )أهم انهغةcevaz verdiği alternatifler çerçevesinde, Arap dili taliplerine
arz edilmelidir. “Her duruma uygun bir söz vardır” ( )نكم يقاو يقالmottosuyla ve “İnsanlara
akıllarının alabileceği şekilde hitap etmekle emrolundum” ( أيرت أٌ أخاطة انناس عهى قذر
)عقىنهى1 hadis-i şerifinden yola çıkarak söylemin çeşitliliğini incelemek, Arap dilinin
hakkını teslim etme uğrunda, ufuk açıcı bir girişim olacaktır. Böylece, dilin işlevselliğinin
yanı sıra güzelliğinin de hesaba katılmasının önü açılacaktır.
Bu çalışmada;
 Arapçanın ve söylem dilinin, bilahare söylem çeşitlerinin, siyak kavramının ve
çeşitlerinin tanıtılmasında “Betimsel Yöntem” (ً)انًنهج انىصف,
 Dilsel iletinin göndereni ile alıcısı ışığında, söylem çeşitlerinin iç yüzüne vâkıf olma
ve karakteristiklerini keşfetme hususunda “Çıkarımsal Yöntem” (ً)انًنهج االستذالن,

1

İsmail b. Muhammed el-Aclûnî, Keşfu’l-hafâ ve muzîlu’l-ilbâs ‘ammâ iştehera mine’l-ehâdîs ‘alâ
elsineti’n-nâs, (Şam: Mektebetu’l-ilmi’l-hadîs, h.1421) 1/226-227 (No: 592).
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 Söylemin üretiminde bağlamın hâkimiyetini ve buna bağlı olarak mütekellimin
ilgili dil düzeyini tercih etmesini ifade etmede “Edimbilimsel/Pragmatik Yöntem”
(ً)انًنهج انتذاون,
 Söylemlerin üretimi ile düzeyler arası geçişin sağlanmasında “Üretici Dönüşümsel
Yöntem” (ً )انًنهج انتىنٍذي انتحىٌهverilerinden yararlanılmıştır.
1.2. Çalışmanın Amacı ve Önemi
“Söylem dili çalışması” ( )دراسة نغة انخطابolarak bu çalışma, işlevsel ()وظٍفٍة, stilistik
( )أسهىتٍةve pragmatist ( )تذاونٍةbir çalışma olup, dilin bilinçli kullanımını, estetik kaygılarla
ifade biçimlerinin iyileştirilmesini amaçlamaktadır. “Söylem”e ait sosyal bir olgu olan
dilsel pragmatizm, dili sözsel eylemler ( )األفعال انكاليٍةolarak nitelendirir. Bu da şüphesiz
monoton olmayıp, ferdî ve içtimaî boyutta çeşitlilik gösterir. Bu çalışma, etki ve ikna
amacında olan belagat ilmine hizmet edecek bir üslupbilim çalışması olarak, dil
öğretiminde de ayrımına varılması gereken dil düzeylerine dikkat çekmeyi ve onların yerli
yerinde kullanımına farkındalık sağlamayı hedeflemektedir. Söylem şeklinde kendini bulan
dilin pratik yönünün çeşitli üsluplarla uygulama sahasında olması, dilin imkânlarının ilgili
alanda seferber edilmesi demek olup, dil öğreniminde rutinin dışına çıkmak anlamına
geldiğinden, nispeten zorlanılan hususlardandır. Bu sebeple, Arap dilinde söylem
çeşitliliğine vâkıf olmak; söylemlerin Arapçanın zenginliğine yaraşır bir şekilde
görevlendirilmesi için, öğrenimi ve öğretimi esnasında tek tip kullanımlar yerine, çeşitli
kullanım türlerini göz önünde bulundurmak demek olup, dilin sunduğu bir zenginlik
olmanın yanı sıra bir nevi gerekliliktir.
Aynı

zamanda

iletişimsel

()تىاصهٍة

olan

bu

çalışma,

dilbilim

kullanımı

( )عهى االستعًال انهغىيalanından yararlanarak yine ona katkı sağlamayı hedeflemektedir.
Bu sebeple tek bir söylem çeşidi üzerinde odaklanmayıp, çeşitli söylemleri peyderpey
takdim etmeyi, böylece söylemin çeşitleri arasındaki ittifak ve ihtilaf noktalarını genel ve
kuşatıcı bir şekilde ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Betimleyici yapısal bir çalışma olması sebebiyle; söylemin mahiyeti, çeşitleri,
değişkenleri ve bağlamları tavsif edici bir şekilde ele alınmıştır; tahlil ve tenkit amacı
güdülmemiştir. Bu çalışma bir söylem analizi çalışması olmayıp, deskriptif bir çalışma
olarak planlanmıştır. Söylemin yapısal anlamları (meânî ً)انًعان, bağlamlarıyla olan
3

ilişkisine göre şekillenmesi (beyân ٌ)انثٍا, güzelleştirici söz sanatlarıyla bezenmesi (bedî’
 )انثذٌعmeyanında direkt belagat ilmi kapsamına giren bu çalışma, dilin düzgün
etkinleştirilmesi hususunda bilinçlendirme çabasıyla ön plana çıkmaktadır.
Bu çalışmanın bir diğer önemi de, konusunu günlük hayattan ve onun -toplumsal,
kişisel, kültürel vb.- çeşitli alanlarından almasında ve dilin etkileşim boyutlarına işaret
etmesindedir. Hayatta insanları ihtiyaç ve hedeflerine ulaştıracak sayısız kontekst ve
bunların gereğince ifa edilmesini temin edecek söylemler vardır. Bu yüzden, söylemin
çeşitlerini ve bağlamlarını bilmek, insanlar ve toplumlar arası verimli iletişimi sağlamak
açısından önem arz etmektedir. Arap literatüründe söylem çeşitlerine ait her ne kadar bir
hayli spesifik çalışma mevcut olsa da, söylem düzeylerini tek bir çatı altında toplayan bir
çalışmaya rastlanmamış olması, Türkçede ise birkaç çalışma hariç Arap dilindeki “hitap”
kavramına yönelik bir çalışmayla karşılaşılmaması, bu çalışmanın önemini bir kat daha
artırmaktadır. Zira, herhangi bir söylem düzeyini başlı başına irdelemek bu çalışmanın
amacı olmayıp, farklı söylem düzeylerini bir arada sunmak ve dilsel kullanım çeşitliliğine
dikkat çekmek hedeflenmiştir. Böylece dil becerilerinde iyileştirmeye gidilmesi ve Arap
dilinin kullanımına doğrudan katkıda bulunmak umulmaktadır.
1.3. Kapsam ve Sınırlılıklar
Giriş, üç bölüm ve sonuçtan oluşan bu çalışma, “Ekler” bölümü ile, anlatılanları
somut veriler üzerinden takdim etmek amacıyla, Arap dilinde özgün örnek metinler ihtiva
etmektedir. Birinci bölüm; çalışmanın ana unsurlarını tanımlamakta, Arap dilinin
hususiyetlerini, söylem dilinin mahiyetini ve keyfiyetini etraflı ancak özlü bir şekilde
tavsif etmektedir. İkinci bölüm; söylem düzeylerini bir dil piramidi şeklinde yukarıdan
aşağıya doğru dört ana başlıkta ele almaktadır. Öncelikle Standart Arapça ()انعرتٍة انفصحى
ve buradan yola çıkan dilsel bölünme kavramlarının neliği ve nedenselliği; ardından
otoriter söylem, entelektüel söylem, halk söylemi, kendi içlerinde alt sınıflara ayrılarak
kısa ve öz bir şekilde incelenmektedir. Bu bölümdeki sınıflandırmalar, dilin sirkülasyonupragmatizmi ( )تذاونٍة انهغةistatistiklerinden yola çıkan dilsel kullanım ()االستعًال انهغىي
baz alınarak yapılmıştır. Çalışmanın yegâne amacı bu bölümün alt başlıklarındaki dil
düzeylerinin herhangi biri olmadığından, anılan düzeyler muhtasar olarak izah edilmiştir.
Bu düzeylerin birbirlerinden hangi ölçüt üzere ayrıldıklarını belirtmek için ise üçüncü
bölümde; söylemin bağlamları adı altında, bağlam kavramına ışık tutulduktan sonra,
4

bağlamın çeşitlerine genel olarak kısaca değinilmiştir. Bu çalışmanın amacı salt bağlam ve
çeşitleri olmadığından, söylem çeşitlerine temel oluşturacak belli başlı bağlam çeşitlerinin
verilmesiyle yetinilmiş, dil dışı bağlamlar başat bağlamlar ile sınırlandırılmıştır.
Üslup teorisinin terimlerinden olan “istihsan”, dilbilimsel değerlendirmelerde odak
noktası olarak kabul edilmektedir. Bir ibarenin doğru olması, güzel ve yerinde olması
anlamına gelmediğinden, doğru ya da yanlış olarak değil, iyi ya da kötü olarak
değerlendirebilecek, dilin felsefesi ve sosyolojisindeki genel kabullere dayanan, nispeten
göreceli bir derecelendirme, genelgeçer olmayacaktır. Bu çalışmada belirlenmiş olan
söylem biçimleri, mevcut dil teamülünde herkesin o şekilde kullandığı anlamına gelmediği
gibi, herkes tarafından kabul edilmesi ve mutlak olarak takip edilmesi gereken bir standart
da değildir. Ancak bu çalışma, üslupta “istihsan” prensibi gereğince, ifadelerin isabetli
olması gayesiyle, dilde en güzele varma çabasıdır.
1.4. Kaynaklar ve Konuyla İlgili Çalışmalar
Bu çalışmaya kaynaklık eden eserler çoğunlukla orijinal Arapça olup, konuyla ilgili
klasik ve modern bir çok yapıtın referansına başvurulmuştur. el-Ferâhidî (ö. 791/h. 170),
Câhız (ö. 868/h. 255), İbn Sînâ (ö. 1037/h. 427), Abdulkâhir el-Curcânî (ö. 1078/h. 471),
Zemahşerî (ö. 1143/h. 538), İbn Rüşd (ö. 1198/h. 595), Sekkâkî (ö. 1229/h. 626), Hatîb
el-Kazvînî (ö. 1338/h. 739) gibi alanın kadim temsilcileri üzerinden dilin nahiv ve belagat
temellerine işaret edilmiştir. Corcî Zeydân (ö. 1914), Emin el-Hûlî (ö. 1966), İbrahim Enîs
(ö. 1977), Şevki Dayf (ö. 2005), Nasr Hâmid Ebû Zeyd (ö. 2010), el-Câbirî (ö. 2010),
Temmâm Hassân (ö. 2011), Ahmed el-Mutevekkil gibi, modern dil felsefesine ışık tutan
Arap dilbilimcilerden de oldukça istifade edilmiştir. Bunların yanı sıra yabancı dillerden
Arapçaya çevrilmiş, Aristotales’ten (ö. M.Ö. 323) başlayarak Ferdinand de Saussure
(ö. 1913), Carl Brockelmann (ö. 1956), J. L. Austin (ö. 1960), Stephen Ullmann (ö. 1976),
Roland Barthes (ö. 1980), Michel Foucault (ö. 1984), John Searle, George Yule, Van Dijk
gibi gerek lisaniyat gerek söylem konusunda eserler vermiş Batılı dilbilimciler de göz ardı
edilmemiştir. Arap dilinde söylemi konu alan tek Türkçe çalışma olarak, Yusuf Karataş’a
ait “Söylembilim ve Arapça” adlı esere rastlanmıştır. O çalışmada daha çok yazılı, metinsel
boyutuyla ele alınan söylem, bu çalışmada sözlü, aktüel boyutuyla ele alınmıştır.
Kaynaklar burada zikredilenlerle sınırlı olmadığı gibi, kaynakçaya girmeyen ancak
konunun düşünsel eklemlenmesini temin eden eski yeni birçok eserden de yararlanılmıştır.
5

Söylem konusu ve çeşitleri, belirli bir söylem düzeyi özelinde ele alınan eserler
üzerinden teker teker çalışılmıştır. Söyleme temel teşkil eden anlambilim, edimbilim ve
üslupbilim eserlerinden faydalanılmıştır. Konuya ilişkin gerek Türkçe gerek Arapça olarak
yapılan çağdaş çalışmalar kapsamında lisansüstü tezler incelenmiş, güncel makale ve
bildirilere de müracaat edilmiştir.
1.5. Kavramsal Çerçeve
Bu çalışmada geçen başlıca terimlerin öncelikle kısaca tanıtılması, çalışmanın temel
unsurlarına ve kavramlarına ışık tutmak için yerinde olacaktır. Çalışmanın temel ögeleri ve
kavramları bölümler içerisinde ilgili başlıklarda ayrıntılı olarak işlendiğinden, burada
sadece başlangıç olarak kısaca tanımlarına değinilecektir. Bu çalışma, söylem kavramının
Arapça karşılığı olan “hitap” üzerinden ele alınmıştır. Ancak, ortaya konan bu çalışmanın
dili Türkçe olması sebebiyle, burada öncelikle kavramın “söylem” olarak açıklaması
verilecektir.
Söylem, konuşucu ile dinleyici arasında vuku bulan ve bu her iki tarafın birbirini
etkileyen çeşitli metin üretim ve algılama çerçeveleri içerisinde oluşan bir eylem
biçimidir. 2 “Söylem; uzamsal, zamansal ve kişiye bağlı değişkenler açısından
oluşturulmuş dilsel ve dildışı yapılardır. Konuşanın ürettiği dilsel edimdir ve cümle ötesi
bir yapıdır. Söylem, sadece dilsel bir ürün olmayıp, konuşanın dil dışı durumları da kattığı
bir anlam oluşturma edimidir.”3
Dilde, aynı durumu belirten birden fazla terim olamayacağından, söylem ile
karıştırılan kavramlar arasını ayırmak gerekmektedir. “Cümle”; dilbilgisi açısından bütün
bir yapı iken “söylem”; cümle veya cümlelerin bağlamlar içerisinde konumlandırılmış
hâlidir. Tek bir kelimeden de oluşabilen söylem, yine bağlam içinde yer alması ile
“sözcük”ten de ayrılır. “Dil” ise diğer bütün kavramları kapsayacak genişlikte bir
toplumsal gösterimler bütünüdür. Belirli bir topluluğun üyeleri tarafından ortaklaşa
paylaşılan bir sistem olan “dil” karşısında “söylem”, o sistemin sınırlı bir kullanımı
durumundadır. Sözcük, cümle vb. dilin öğeleri durağan özellikler gösterirken; söylem,
dilin bağlamlar içerisinde bireysel ve toplumsal kullanımı demek olup dizgesel ve
2
3

Şükriye Ruhi, “Söylem ve Birey”, Söylem Üzerine (Ankara: ODTÜ Yayıncılık, 2009), 22.
V. Doğan Günay, Söylem Çözümlemesi (İstanbul: Papatya Yayıncılık, 2013), 26-30.
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devingen bir yapıyı belirtir. Bu yüzden durağan olan ve sonuç olarak nitelenen yazılı
metinlerden de ayrılır. Zira söylem sonuç değil, süreçtir. “Metin” kavramı, yazılı bir dilsel
varlık olup, sözel özelliği ile öne çıkan söylemden farklıdır. Bir dilbilgisi birimi olan ve
yalnız dilsel bir düzenleme amaçlayan “cümle” karşısında “metin”, iletişimsel işlevi ile
bağlama dönük bir düzenlemedir. 4
Bu çalışmanın temelinde yer alan kuramlardan “sözeylem”, bir diğer terimle
“söz edimi”, edimsel eylemlerle oluşturulmuş söz veya cümleleri, bir yaptırıma işaret eden
sözcük ya da sözcükleri içerir. Çünkü konuşmakla sadece saptamalarda bulunulmaz;
konuşarak bir şeyler yapıp edilir. Konuşma; söz verme, hüküm verme, soru sorma, cevap
verme, dilekte bulunma, uyarma, haber verme, bahse girme, miras bırakma vb. fiilen
gerçekleşen eylemlerden ibarettir ve buradan yola çıkarak her söylem aslında bir eylemdir.
Sözeylemler, dil bilgisinde tanımlanan belirli büyüklüğe sahip bir birim ile eşleştirilemez.
Ancak dilin, bir eylem gerçekleştirmek amacıyla kullanılması özelliğini öne çıkarırlar.
Dilin sözel yüzü ve bağlamlarda kullanımı olan söylemin çözümlenmesinde kendini
gösteren “Edimbilim”, “konuşurken yapılan şey” anlamında söz edimlerini, söylemin
yegâne materyali olarak inceler. Dili, kullanım ve eylemler içerisinde açıklamayı
amaçlayan edimbilim, çeşitli düzeylerde bağlamlar üzerine ayakta durduğundan
“bağlambilim” olarak da tanımlanabilir. 5
Söylem denilince anmadan geçilemeyecek bir kavram olan “bağlam”, söylem için
başat öneme sahiptir ve dilsel birimin konuşulduğu durumu belirtir. Etkileşimsel
toplumdilbilim anlayışıyla örtüşür ve hem kişilerin sahip olduğu kültüre hem de
söyleme sebep olan sosyal durumlara dayanır. Bir öğenin bağlamı, o öğeyi genel ve özel
olarak çevreleyen herşeydir denilebilir. Sesbirim, biçimbirim, söz dizimi gibi dilsel
durumlardan müteşekkil bir sözel çevre ile kişisel, toplumsal, kültürel, durumsal
şartlardan mütevellit dil dışı özelliklerin tamamı bağlamı belirtir. Kişisel ve sosyal
farklılıklar sebebiyle bir iletinin sabit değişmez bir anlamı yoktur; aynı söylem farklı
bağlamlarda farklı anlamlar ifade edebilir. Söylem, bağlamlar olmadan üretilemez ve
4

Günay, Söylem Çözümlemesi, 32-41; Seyyare Duman, Söylem Araştırması (Eskişehir: Dorlion
Yayınları, 2018), 9-18.
5
John R. Searle, Söz Edimleri, çev. R. Levent Aysever (Ankara: Ayraç Yayınevi, 2000), 17-43;
Neslihan Kansu Yetkiner, Çeviribilim Edimbilim İlişkisi Üzerine (İzmir: İzmir Ekonomi Ünv. Yayınları,
2009), 1-12; Günay, Söylem Çözümlemesi, 137-144; Edibe Sözen, Söylem Belirsizlik Mübadele Bilgi
Güç ve Refleksivite (Ankara: Birleşik Yayınları, 2014), 25; J. L. Austin, Söylemek ve Yapmak, çev. R.
Levent Aysever (İstanbul: Metis Yayınları, 2017), 14,20.
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anlaşılamaz. Bağlam, söylemlerin izole edilmiş yapılar olmadığını anlamak için
önemlidir. 6
Söylemin bağlama göre şekil alması anlamında “söylem düzeyleri teorisi”, gücünü
toplumdaki çeşitlilikten alır. Zira toplum, bir söylem toplulukları ağıdır, bir söylemler
hiyerarşisidir. Birer eylem ve dil pratiği olan söylemler, aynı toplumda bile farklı
ideolojilere ve farklı anlatımlara dayanır. Söylemin bilimsel olarak inceleme konusu oluşu
ise, “konuşanlar kimlerdir ve nasıl konuşuyorlar?” gibi sorulara aranan cevaplarla meydana
çıkmıştır. O yüzden bu sorun türüne ilgi yeni değildir; “söylem analizi tarihsel olarak
retoriğin antikite dönemindeki altın çağlarına kadar geri götürülebilir ve günümüzün
retorik incelemeleriyle de bağlantıları kurulabilir.”7 Ancak söylem kavramına yönelik ilgi
her ne kadar adı konulmadan Antik Yunan sözbilim çalışmalarından bu yana mevcut ise de
terim olarak Batı’da kullanımı 20. yüzyılın ortalarına rastlar. 8 Özellikle son yüzyılda
kuramsal olarak ele alınan söylem çalışmalarında Arap dili de yerini alır. Örneğin
Mısır’daki konuşma dili, Arapça gazetelerin dili ve Kur’an dili arasındaki ayrıma
bakarak, söylemlerin çeşitlenmesi incelenip, aslında ayrılıkların ardında birliğin olduğu,
ayrışmaların temel nitelikli olmaktan çok biçemsel özellikler taşıdığı anlaşılabilir. Bu da
dilde en az çaba ve dizimsel tutumluluk prensiplerine dayandırılabilir. 9
Bu çalışma içerisinde geçen birtakım dilbilimsel ifadelerin tanımlarına da burada
kısaca yer vermek gerekmektedir:
 Standart Dil: Ölçünlü dil olarak, çeşitli yerel ya da toplumsal değişkenliklerin dışında
kalan ve dilsel bir topluluğun ortak paydası olarak görülen dildir. 10 Bir toplumda
lehçe ve ağızları, grup dillerini ve biçemlerini birleştiren dil dizgesi olup, ortak
dildir. 11
 Günlük Dil: Belli bir alana veya disipline yönelik uzmanlık gerektiren dillere karşıt
olarak, herkes tarafından anlaşılan, insanların günlük yaşantılarında duygularını,
6

Yetkiner, Çeviribilim Edimbilim, 25; Günay, Söylem Çözümlemesi, 38-39.
Sözen, Söylem, 10-13.
8
Günay, Söylem Çözümlemesi, 28-30.
9
Andre Martinet, İşlevsel Genel Dilbilim, çev. Berke Vardar (İstanbul: Multilingual, 1998), 182,201.
10
Berke Vardar, Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü (İstanbul: Multilingual, 2007), 153.
11
Kâmile İmer & Ahmet Kocaman & A. Sumru Özsoy, Dilbilim Sözlüğü (İstanbul: Boğaziçi Ünv.
Yayınevi, 2011), 198.
7
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düşüncelerini, ihtiyaçlarını ifade etmek için resmiyet dışı bir bağlamda kullandıkları,
dış gerçekliğe uygun düşen gündelik dildir.12
 Dil Düzeyi: “Toplumsal ölçütler açısından dilsel gerçekleşmelerin, çeşitli
kullanımların bağlandıkları düzlemlerin her biri. Bireyler içinde bulundukları
çevrelere göre, toplumsal ayrımlaşmanın sonucu olarak ortaya çıkan değişik dil
düzeylerinde yer alan kullanımlara başvururlar. Bu kullanımlar kimi durumlarda
istençli, kimi durumlarda istençdışı bir özellik taşır.”13
 Dilsel Topluluk: Aynı dili konuşan bireylerin oluşturduğu topluluktur. Böyle bir
topluluğun bireyleri arasında çeşitli etkenlere bağlı olarak seslere, sözcüklere ve söz
dizime ilişkin ayrılıklar görülebilir. 14
 Dilsel Çeşitlilik: Dilde varyasyon olarak da anılan bu durum, dilin standart şekli ile
yerel ağızlara kadar varan düzeylerindeki değişkenliktir. Dilin zaman, mekân ve
toplum değişkenlerine göre farklı biçimlere bürünme özelliğidir. 15
 Dilsel Sapma: Bir dili konuşan bireylerin, uydukları kuralların dışına çıkan her türlü
kullanımdır. 16
 Dilsel Resmetme: Dilsel ifadenin kendisi dışında bir şeyin yerini tutması, onu dilde
temsil etmesidir. Buna göre cümleler; olgu bağlamlarını, nesne durumlarını resmeden
dilsel tasarımlardır. 17
 Dilsel Yenileşim: Dilde gelişme ve ilerleme kaydedilmesine sebep olan bir yeniliktir.
Bir topluluğun, dilde yeni yöntem ve sözcüklerin kullanımını icat etmesiyle dilde
kabul gören bir yenileşme ve iyileşme olmasıdır. 18

12

Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü (İstanbul: Paradigma, 1999), 390; İmer & Kocaman & Özsoy,
Dilbilim Sözlüğü, 145.
13
Vardar, Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, 76.
14
Vardar, Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, 77.
15
Vardar, Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, 68.
16
Vardar, Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, 164.
17
Atakan Altınörs, Dil Felsefesi Sözlüğü (İstanbul: Paradigma, 2000), 65-66.
18
Şükrü Halûk Akalın, Innovation, “İnovasyon: Yenileşim”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi (Ankara:
2007), Cilt XCIII, Sayı 666, 485-486.
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 Dilsel Bölünme: Ölçünlü dilden farklılaşmış, nispeten uzaklaşmış "alt kullanım",
anadilin konuşulduğu toplumda bireylerin ölçünlü dile en yakın kullanımı "üst
kullanım" ve bu iki kullanım arasında yer alan değişken olan "orta kullanım"
şeklinde dilin, dillere ve diyalektlere ayrılması durumudur.19
 Dilsel Kısıtlamalar: Dilde tabu olarak da anılan bu kavram, bir toplumda kutsal,
tehlikeli, ayıp veya kötü olarak kabullenilmiş olguları anlatmada başvurulan zorunlu
kullanımlardır. Yalnızca duruma uygunluk ve incelik sebebiyle de kullanılabilir.
"Hastalık" yerine "rahatsızlık", "tuvalete gitmek" yerine "el yıkamaya gitmek" gibi
kullanımlar örnek olarak verilebilir.20
 Dilsel Tutumluluk İlkesi: İletişimde gereksiz dil kullanımından uzak durmayı, salt
gerekli ayrımları gözetmeyi amaçlayan ilkedir. 21 Anlatılmak istenen şeyin mümkün
olan en az sayıda sözcük kullanarak söylenmesini gerektirir. 22
 Dilde En Az Çaba Yasası: "Belli bir amacın gerçekleştirilmesi için dilsel üretimde
harcanan çabayı en aza indirmek ilkesi” olarak dilde yalınlaştırıcı bir etki yapar. 23
"En az çaba ile en fazla iş" şeklinde formüle edilen tutum, iletişim alanında da
geçerli bir ilkedir. Ses benzeşmeleri, hece yutma, eksilti gibi durumlar, bu yasanın
sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.24
 Dilde Çağrışımsallık: Dilde en az çaba yasası ile tutumluluk ilkesinin gerektirdiği bir
özellik olarak, söylenmiş olandan fazlasını iletmektir. Söylenmeyen şeye dair bir
anıştırmadır. Örneğin; "Adam Arap ama sarışın" denildiğinde, Arapların genellikle
sarışın olmadığının uylaşımsal olarak kabul gördüğü îma edilmektedir.25
 Dilde Postyapısalcılık: Dile özne merkezli anlayışı reddeden, metin merkezli
yaklaşımdır. Her metnin ardında bir yapının bulunduğunu öne sürerek okuyucunun
19

İmer & Kocaman & Özsoy, Dilbilim Sözlüğü, 22, 198, 255.
İmer & Kocaman & Özsoy, Dilbilim Sözlüğü, 236.
21
İmer & Kocaman & Özsoy, Dilbilim Sözlüğü, 244.
22
Altınörs, Dil Felsefesi Sözlüğü, 79.
23
Vardar, Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, 92; İmer & Kocaman & Özsoy, Dilbilim Sözlüğü,
116.
24
Altınörs, Dil Felsefesi Sözlüğü, 29, 79.
25
Altınörs, Dil Felsefesi Sözlüğü, 6.
20
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önemini hiçe sayan yapısalcı görüşün aksine postyapısalcı görüş, okuyucuyu
merkeze alır. Metnin anlamını yazarın değil okuyucunun belirlediğini savunur.
Postyapısalcılık, yazarın etkinliğini sıfırlayan yapısalcı görüşü genişleterek metni ve
okuyucuyu ön plana çıkarır. 26
 Dilde Nedensellik İlkesi: Biri olmadan diğerinin ortaya çıkamayacağı iki dilsel olay
arasındaki ilişkidir. Aynı koşullar altında, neden adı verilen birincisi ortaya
çıktığında, sonuç adı verilen ikincisinin de kaçınılmaz olarak birincisini izlediğini
ifade eder.27
 Dilde Ereksellik İlkesi: Nedensellik ilkesini dengeleyen ilkedir, amaçlılıktır. Dilde
hiçbir şeyin boşuna olmayıp, mutlaka bir amacın parçası olarak ortaya çıktığını
ifade eder.28
 Dilde Sentagmatik Düzlem: Bir cümlede, dizimde, anlambirimde birbirini izleyen ve
aynı düzeye bağlanan birimler arasında kurulan yatay bağıntı, dizimsel bağıntı29
düzlemidir. Örneğin: “Ahmet okula gidiyor” cümlesinde “Ahmet” ile “git-mek”,
“okul-a” ile “git-mek” arasında söz dizimsel bağıntı vardır.
 Dilde Paradigmatik Düzlem: Değiştirme yoluyla birbirinin yerini alabilen ve aynı
düzeye bağlanan birimler arasında kurulan dikey bağıntı, dizisel bağıntı 30
düzlemidir. Örneğin: “Ahmet okula gidiyor” cümlesinde “Ahmet” yerine “Ayşe, o,
vs.”, “okula” yerine “eve, işe vs.”, “gidiyor” yerine “gider, koşuyor vs.” arasında
dizisel bağıntı vardır.
 Dilin Meta Modeli: Belirli dil düzeylerini, özel dilleri vs. incelemede kullanılan ve
bu inceleme sonucu oluşan üst dildir. Ayrıca, doğal dil kullanımında bir bildiriye
açıklık getirmek için yapılan tanım da dilsel bir öğeye, bir söyleme dair açıklama
yapma durumları da üst dil işlevine aittir. 31

26

Cevizci, Felsefe Sözlüğü, 705; Sözen, Söylem, 51-52.
Cevizci, Felsefe Sözlüğü, 618.
28
Cevizci, Felsefe Sözlüğü, 44.
29
Vardar, Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, 80.
30
Vardar, Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, 80.
31
Altınörs, Dil Felsefesi Sözlüğü, 81; Vardar, Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, 210.
27
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 Dil Oyunları: Alışılandan farklı kural ve uzlaşımlarla yönetilen, özgül kullanım
türlerinde ve özgül toplumsal bağlamlarda gerçekleşen dilsel pratiklerdir. 32
Bu çalışmanın Arap dili ve belagati alanında olması sebebiyle, söylemin üreticisi ile
kendisine yöneltildiği kişi için, çalışma boyunca çoğunlukla “mütekellim-muhatap”
terimleri kullanılmıştır. Bu yüzden, bunun yerine genel dil bilimde kullanılan
“konuşucu-dinleyici”, “verici-alıcı” terimleri pek tercih edilmemiştir. Yine aynı sebeple
ve kavramların daha isabetli olması amacıyla, Arap dilinin standart formunu ifade eden
düzeyi, “Fusha Arapça” şeklinde motamot bir ifade yerine, kelimenin ism-i tafdil yapısı
vurgulanarak “En fasih Arapça” olarak anılmıştır. Bu adlandırmanın altında, Arap diline
ait düzeylerin hepsinin aslında fasih olduğu ancak standart Arapçanın “en fasih” olduğu
kanısı yatmaktadır. Bu çalışmada ele alınan kavramların, ilgili bölümler içerisindeki
açıklamalarla ve örneklerle daha anlaşılır olacağı umulmaktadır.

32

Cevizci, Felsefe Sözlüğü, 238.

12

2.

BİRİNCİ BÖLÜM – ÇALIŞMANIN TEMEL ÖGELERİ

Arap dilindeki “söylem” kavramının ele alındığı bu çalışmada, öncelikle Arap dilinin
tanımlanmasına ve mahiyetine çeşitli açılardan ışık tutulmasına gereksinim duyulmuştur.
Tarihi, yapısı ve yetkinliği itibarıyla Arapçanın iyi tanınması, Arapça söylemlerin doğru
anlaşılmasına götürecektir. Söyleme temel teşkil eden dilin, özellikleri kavrandığı oranda
söylemleri de anlaşılır olacaktır. Bu yüzden evvela dil olarak Arapçanın tarifi, ardından
Arapçaya ait söylem kavramının tanıtılması, yerinde olacaktır. Söyleme dair her dilde
ortak olabilecek özellikler mevcutsa da söylemin özellikle söz konusu dile ait olarak
öne çıkan hususları ele alınacaktır.
2.1. Arap Dili ve Özellikleri
Arapça, Sami dil ailesine mensup, dünya üzerinde yaygın, yaşayan bir dildir. Arap
toplumlarında ana dil olarak ve Arap olmayan toplumlarda ibadet dili ya da Araplarla
iletişim dili olarak toplam yaklaşık beş yüz milyon kişi ile en çok konuşulan dillerdendir.
Afro-Asyatik dillerin, tarihî olarak en yenisi olmakla beraber, gruptaki diğer dillere
(İbranice, Aramice, Berberice, Habeşçe, Kıptice vs.) kendini bağlayan ortak özellikleri
vardır. Sadece Hami-Sami dillerinin değil, Ârî (Hint-İran) dil grubunun da orijinidir.
Arapların bu dili ne zaman kullanmaya başladığı tam olarak belli olmayıp, bu konuda tüm
bilinen; Arap lehçelerinin kendisinden türediği iki dilin olduğudur: Güney (Yemen) ve
Kuzey (Hicaz) dilleri. Yemen Kahtanî dili (Sebe, Himyer dilleri vs.), Hicaz Adnanî
dilinden fonetik, morfolojik, etimolojik ve stilistik açıdan ayrılır. M.Ö. ortaya çıkmış ve
asırlarca günlük iletişim dili olarak yaşamış Yemen dilinden günümüze ancak epigraflar
kalmıştır. Hicaz dili ise; İslâmiyet‟ten önce yok olmuş ve günümüze sadece epigrafları
ulaşmış olan nesli tükenmiş dil ( )اُِـح اُثائذجile Standart Arapça adıyla yaşayan dil ()اُِـح اُثاهٍح
olarak ikiye ayrılır. Standart Arapça (‟)اُؼشتٍح اُلصحىnın ortaya çıktığı bölgenin dili, Arap
lehçeleri arasında ilk sıraya oturan Kureyş kabilesinin etrafında toplanmaktadır. Standart
Arapça, tek başına Kureyş kabilesinin dili değil, birçok Arap kabilesinin kombine dilidir.
İslâmiyet‟ten önce yetişmiş ve yıldızı parlamış bu Hicaz dili, kendi içinde kaynaşıp
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sosyalleşerek gelişmiş, Arapların Araplıklarını ve dilde berraklıklarını temsil ederek
yükseldikleri, Cahilî Arap edebiyatında ve Kur‟an-ı Kerim‟de görülen durumuna
ulaşmıştır. Böylece farklı kabilelere mensup olsalar da tüm Arapların anlaştığı uzlaştırıcı
ortak bir Arapça belirlenmiştir.1
Arap kabilelerinin dilleri, dalları farklı kökleri aynı olup, günlük kullanımda
birbirinden farklılık arz etmekteydi. Her kabilenin konuştuğu kendi dili olsa da şiir ve
hitabet meclislerinde kendini gösteren; duygusal tepkime ve müzikal doygunluk hissi
uyandıran ideal bir dil oluşmuştu. Tüm Arap lehçelerini potasında eriten Kureyş lehçesi,
lehçeler arasında en az hata payı olan ve ifadede en fasih olanı idi. Ayrıca Araplar kendi
yarımadalarında komşu medeniyetlerden soyutlanmış değillerdi; bilakis ticarî-siyasî vb.
sebeplerle komşu ülkelerle daima irtibat içindeydiler. Böylece civar bölgelerde dil, şiir
üzerinden Kureyş lehçesinin taşıyıcısı olarak yayılmaktaydı. Nihayet Arapçanın geçirdiği
tüm aşamalar, aklî ve naklî delillerle Arapçayı disipline etti. Çıkış yeri çöl olan bu bedevi
dili, kendi uygarlığının yanı sıra İbrani, Fars ve Hint uygarlıklarıyla da etkileşim içerisinde,
medenileşmeyi başardı. Böylece Arapça; dilin köklü güzellikleriyle bezenmiş, birleştirici
ve üstün formuna ulaştı.2
Arapça; apaçık, 3 kendine özgü yapısıyla diğer dillerden ayrılır. İslam beldelerinin
övünç kaynağı olup, İslamî çağrının doktrinleri ile yayılmıştır. Bu hususta, lehçeleri
birleştirip, Arapçayı tefrikadan ve dağılmaktan koruyan, şümullü yapısıyla onları
birleştirip biçimlendiren Kur‟an-ı Kerim‟in hakkını teslim etmek gerekir. Bununla beraber,
dinî duygusallığa kapılarak Arapçanın diğer dillere üstünlüğünü ()كعَ اُِـح اُؼشتٍح
savunmak ve onu kutsal bir dil kabul etmek; dil olgusunun rabbanî-ilahî değil, insanî1

Ebu‟l-Huseyin Ahmed İbn Fâris, es-Sâhibî fî fıkhi’l-lugati’l-‘arabiyye ve mesâilihâ ve sunenu’l-‘arab fî
kelâmihâ (Beyrut: Daru‟l-kutubi‟l-„ilmiyye, 1997), 27; Şekîb Arslan, el-Kavlu’l-Fasl fî reddi’l-‘âmmî ile’lasl (Lübnan: ed-Dâru‟t-tekaddumiyye, 2008), 15; Carl Brockelmann, Fıkhu’l-lugâti’s-sâmiye, çev. Ramazan
Abduttevvâb (Riyad: Riyad Ünv., 1977), 27; Subhî Sâlih, Dirâsât fî fıkhi’l-luga (Beyrut: Dâru‟l-ilm, 1960),
347; Ramazan Abduttevvab, Fusûl fî fıkhi’l-‘arabiyye (Kahire: Mektebe el-Hancı, 1999), 82; Hâtim Sâlih edDâmin, Fıkhu’l-luga (Kahire: Dâru‟l-âfâki‟l-„arabiyye, 2007), 40,51; Muhammed el-Ûrâgî, Lisân-u
hadârati’l-Kur’ân (Ribat: Dâru‟l-emân, 2010), 52,143; Hâlid Na„îm eş-Şenâvî, Fıkhul’l-lugâti’l-‘urûbiyye ve
hasâisu’l-‘arabiyye (Irak: Dâru‟l-cenûb, 2013), 77-79; Halîm Hammâd ed-Delîmî, el-Hediyye fî fıkhi’llugati’l-‘arabiyye (Ürdün: Dâr-u Gaydâ, 2013), 150,210; Muhammed Ahmed Abdulhâdi Ramazan, fi’lLugati’l-‘arabiyye feyzu’l-hâtır (İskenderiye: Merkezu‟l-iskenderiye, 2013), 4; Abdulmecîd et-Tayyib Ömer,
Menziletu’l-lugati’l-‘arabiyye beyne’l-lugâti’l-muâsıra (Suudi Arabistan: Merkezu‟l-bahsi‟l-„ilmî, h.1437),
62-64.
2
Kârim es-Seyyid Ganîm, el-Lugatu’l-‘arabiyye ve’s-sahvetu’l-‘ilmiyyetu’l-hadîse (Kahire: Mektebe İbn
Sina, 1989), 53; Mahmûd Muhammed „Amâra, el-Hitâbe beyne’n-nazariyye ve’t-tatbîk (Kahire:
Mektebetu‟l-îmân, 1997), 25; eş-Şenâvî, Fıkhul’l-lugât, 79-81; Ömer, Menziletu’l-lugati’l-‘arabiyye, 63.
3
en-Nahl 16/103 (Açık seçik Arapça ٍٖ)ُغإ ػشتً ٓث.
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ictimaî bir olgu olması sebebiyle makul gözükmemektedir. Zira dünya üzerindeki her dilin
kendine özgü özellikleri ve güzellikleri vardır; her bir dil eşsiz, üstün ve kendi içerisinde
eksiksizdir. Kur‟an-ı Kerim‟in Arapça inmiş olması ve Arapçanın Müslümanlar için ibadet
dili olması, onu mübarek ve en üstün dil yapmaz. Zaten her peygamber, kavminin diliyle
gönderilmiştir 4; o hâlde Tevrat, İncil, Zebur, İbrahim ve Musa (a.s.)‟ın Sayfaları‟nın
indirildiği İbranice ve Süryanice de vahiy gelen diller olarak Arapçaya eş değerdir. Ne var
ki, diller arasında üstünlük yarışı yoktur; bu son derece göreceli bir konudur.5
Arapça; lafızlarını, kiplerini, üsluplarını tarih boyunca korumuş olma hünerine
sahiptir. Vahiy döneminde olgunluğunun zirvesine ulaşmış; gramatik ve retorik itibarıyla
istikrara kavuşmuştur. Kur‟an-ı Kerim üzerinden sebat bulduktan sonra, onu değiştirmenin
imkânı yoktur. Bu özelliğiyle Arapça; uzun ömürlü, yapısı sağlam, kökeni sabit nadir
dillerdendir. Asırlar geçmesine rağmen, nesiller boyunca halef selef, aynı dil ile irtibat
kurmaktadır. Burada belirtmek gerekir ki sebat, donukluk ve yerinde saymak anlamına
gelmemektedir. Bilakis Arapça, sabit bir çerçevede, her dönem ve bölgeye uygun
esnekliğiyle, gelişimini sürdürmekte, globallik vasfını korumaktadır. Keza, Lübnan
Hristiyanlarının modern sözlük telifinde öncü ve dildeki gelişmelerin takipçisi olmaları,
Müslüman olmayan Arap toplumların da dinî etkenler olmaksızın Arapçayla ilgilendiğini
göstermektedir.6
Arapça, günden güne gelişmekte olan canlı bir dildir. Dilde ilerleme sürecinin;
fonetik, morfolojik, gramatik, semantik boyutlarda genişleme ve daralma şeklinde esneklik
payı vardır. Dilsel gelişme ( )اُرطىس اُِـىيanlamına gelen; bir kelimenin sözlük anlamının
başka bir anlama dönüşmesi (  )اُرحىٍ اُِـىيbuna işaret etmektedir. Arapçanın bükümlü bir
dil olması da; gelişmekte olan, canlı, esnek tabiatına delalet etmektedir. Bu doğasıyla,
mevcut kelimelere modern anlamlar türetebilir. Hatta dilde kelimeleri “kalıba dökme
(ً ”)اُغثي اُواُثolgusu, monoton ve donuk bir yapıya ait gibi gözükse de, bazı yönlerden

4

İbrahim 14/4 (İstisnasız her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açık açık anlatsın.).
İbn Hazm, el-İhkâm fî usûli’l-ahkâm, tah. Ahmed Muhammed Şâkir (Beyrut: Dâru‟l-âfâki‟l-cedîde, 1979),
1/33-35; Abdusselâm Binabd el-Âlî, Beyne Beyn (Mağrip: Dâr-u Topkal, 1996), 10-11; Hâdî Nehr, el-Esâs fî
fıkhi’l-lugati’l-‘arabiyye ve urûmetihâ (Ürdün: Dâru‟l-fikr, 2002), 320; Ömer, Menziletu’l-lugati’l-‘arabiyye,
80; Kadriye Hökelekli, İşkâliyye tercemeti’t-terâkîbi’l-lugaviyye beyne’l-‘arabiyye ve’t-turkiyye (Ürdün:
Ürdün Ünv. Yüksek lisans tezi, 2016), 8.
6
„Amâra, el-Hitâbe, 23-25; Nehr, el-Esâs, 122; „Avdetullah Meni„ el-Kîsî, el-‘Arabiyyetu’l-fushâ
murûnetuhâ ve ‘aklâniyyetuhâ ve esbâb hulûdihâ (Ürdün: Dâru‟l-bidâye, 2008), 91; Ahmed Hâşim esSâmerrâî, el-Lehecâtu’l-‘Arabiyye ve’s-serâi’l-lugâvî (Ürdün: Dâr-u Dicle, 2014), 5; Muhammed Abduşşâfi
el-Kûsî, Abkariyyetu’l-lugati’l-‘arabiyye (Mağrip: Isesco, 2016), 28,64.
5
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dilin gelişmesine ve ilerlemesine yardım eder. Örneğin; Arapçada günümüzde araba
anlamına gelen “ ”اُغٍاسجkelimesi, arabanın icadından önce “seyir hâlinde olmak”
anlamında, gezegen kelimesini karşılamaktaydı. İşte Arapça, güncel ihtiyaçlar üzerine,
yeni kelimeler ortaya koymak yerine, mevcut kelimelerin güncellenmiş anlamlarını
kullanıma koyar. Bu esnada eski anlam ile yeni anlam arasında bir alaka, kelimenin
kökünde, merkezi anlamda saklı kalır. İslamî ıstılah da bu şekilde; kullanılmakta olan
kelimelerin bilinen anlamlarının yanı sıra dinî bir terime dönüştürülmesiyle (örn: ،اُصالج
 وؿٍشها، اُلشائط، )اُؼذجoluşmuştur. Arapça, bu şekilde dilsel güncellenmeyi gerçekleştirerek
gelişme yasasına tâbi olur. Ayrıca başka dillerden iktibas ederek de bünyesinde yeni
kelimelere yer açar. Her ne kadar içerisine yabancı kelimeler ve eksantrik üsluplar sızsa da
dilin dayanıklı yapısı direnir ve türetme ()االشروام, ekleme ()اإلُحام, birleştirme ()اُ٘حد,
çeviri ()اُرشجٔح, Arapçalaştırma ( )اُرؼشٌةgibi mekanizmalarıyla köklü kalıplarını korur.
Nitekim Arapça; geleneksel, kültürel, düşünsel nitelikleriyle sağlam bir altyapıya sahiptir.7
Arapçanın zenginliğinin artmasının sırrı, üremesine ( )اُرىٍُذ اُِـىيsebebiyet veren
doğasında saklıdır. Bu üreme; kökten türeme ()االشروام, bilinmeyenin bilinene hamledilmesi
()اُوٍاط, sözün bir delil üzere anlamı dışında kullanılması ()أُجاص, Arapçalaştırma ()اُرؼشٌة,
kelimedeki harflerin yer değiştirmesi ()هِة, kelimedeki harfin kelimede olmayan bir harfle
değiştirilmesi (ٍ)اإلتذا, iki ya da daha çok kelimenin birleşerek bir kelime oluşturması
( )اُ٘حدgibi çeşitli şekillerde gerçekleşir. Arapça, çekimli ()أُرصشكح, bükümlü ()االشرواهٍح,
sentetik ( )اُرأٍُلٍحbir dil olarak; usulen kelimelerin içine ilave ()إدساج, ardına ilave ()إُحام
ve cümledeki yerine göre sentezlenmesi (ٌٍَ )ذشile kendini gösterir. Arapçanın tüm bu
kendini geliştirme yöntemleri, Arapların dilsel geleneklerindendir.8
Arapça, başlı başına bir orijinalitedir; yaratıcılığını gün yüzüne çıkaran, dışa
vurumcu vasıflara sahiptir. Tabirlerindeki incelik ve mükemmellikle ifade aracı olmaya
değer bir dildir. Çağrışımsal ( )إٌحائٍحve dışa vurumcu/ekspresyonist ( )ٓؼثّشجbir dil olarak,

7

Corcî Zeydân, el-Lugatu’l-‘arabiyye kâin hayy (Kahire: Müessese Hindâvî, 2016), 35-36; Sâlih, Dirâsât,
329; Rimon Tahân, el-Uslûbiyyetu’l-‘arabiyye (Beyrut: Dâru‟l-kitâbi‟l-lubnânî, 1981), 146; İsmail Ahmed
„Amâyira, Hasâisu’l-‘Arabiyye fi’l-ef‘âl ve’l-esmâ’ (Ürdün: Dâr-u Hanîn, 1992), 20; Sâlim Alevî, Şecâ‘atu’l‘Arabiyye (Cezayir: Dâru‟l-âfâk, 2006), 69-71; el-Kîsî, el-‘Arabiyyetu’l-fushâ, 91,211; Suhâ Fethî Na‟ce,
Âfâku’d-dersi’l-lugavî fi’l-‘arabiyye (Ürdün: Âlemu‟l-kutubi‟l-hadîs, 2014), 13-16; Ömer, Menziletu’llugati’l-‘arabiyye, 179; Hökelekli, İşkaliyye, 11.
8
İbn Fâris, es-Sâhibî, 153-154; İbrahim Enîs, min Esrâri’l-luga (Kahire: Mektebetu‟l-enclû el-Mısriyye,
1966), 7; Ganîm, el-Lugatu’l-‘arabiyye, 50; Abdulgaffâr Hâmid Hilâl, el-‘Arabiyye hasâisuhâ ve simâtuhâ
(Kahire: byy, 1995), 203,469; ed-Dâmin, Fıkhu’l-luga, 106-109; Ali b. Hamd el-Fârisî, el-Esâlîbu’ttahlîliyye fi’l-‘arabiyyeti’l-fasîhati’l-muâsıra (Umman: Nizva Ünv., 2017), 40.
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kastedilen anlamların altında içkin/zımnî anlamlar telkin eder. Örneğin; belirli mübarek
günleri ifade eden “ ”اُؼٍذkelimesi, aslında belirlenmiş ( )اُرؼٍٍذve tekrar eden ( )اإلػادجgünler
olduğunu da zımnen çağrıştırır. Ancak bu dolaylı anlamlar, kelimenin başka dillerdeki
tercümelerinde (örn: bayram) görülmez. Çevrilen dildeki kelimeler, Arapça anlamları tam
olarak karşılamaz. Bu da bir yönden Arapçanın, muhatabını aynısını getirmekten âciz
bırakan ()ٓؼجضج
oluşuna delalettir. Bir diğer örnek; yıl anlamına gelen “ّ ”اُؼاve “”اُغ٘ح
ِ
kelimeleri görünüşte aynı olguya işaret etmelerine rağmen, ilki iyilik ve mutluluk, ikincisi
meşakkat ve verimsizlik durumlarını simgeler. Kelimelerden öte, hatta her bir harfin
sembolik anlamı ( )دالُح سٓضٌحve grafiksel değeri ( )هٍٔح تٍاٍٗحvardır. Mesela; “ ”حharfi,
“ اُحشٌن، اُحوذ، اُحشاسج، ”اُحةvb. kelimelerdeki gibi keskinlik ve sıcaklık ilham eder.
Harflerin anlamlara delaleti tartışmalı bir konu olmakla beraber, bu özelliği taşıdıkları
ihtimali dahi anmaya değerdir. Görüldüğü gibi Arapça; son derece hassas bir dil olarak,
sözcüklerindeki nüansları ve tabirlerindeki titizliği korur, geniş anlamlar ifade etmez,
bilakis gösterge belirtilmek istenen anlam kadardır (ٍ)اُذاٍ ػِى هذس أُذُى. Bir kelime birden
çok anlam taşıdığından, çok kelimeye ihtiyaç duymaz, faydasız fazlalık taşımaz, doldurma
/haşiv kabul etmez. Çünkü; “yapıda artış anlamda artış” ()صٌادج كً أُث٘ى صٌادج كً أُؼ٘ى
kâidesince tek bir harf bile anlamı değiştirir. Arapça; son derece özlü ()ٓىجضج,
yoğun ()ٌٓثلح
ِ
ve tutumlu ( )اهرصادٌحbir dildir. 9
Arapça, bağlama tutsak bir dil olup, sisteminde sabit bir anlam yoktur; söylemin
durumlarına bağlı birçok anlam vardır. Anlam; sözün, içinde söylendiği bağlama göre
değişir ve belirlenir. Dilsel ve dil dışı bağlamlar kapsamında belirlenen anlamlar,
Arapçanın zengin varlığını ve malzemesinin çokluğunu gösterir. Bu yüzden, bağlamların
dilde göz ardı edilemez bir önemi vardır. 10 Zira Arapça; dışa vurum kapasitesi, kelime
hazinesinin genişliği, anlamlarının çeşitliliği, kaynaklarının bolluğu ile diğer dillerden
ayrılır. Bu yüzden eş anlamlılık olgusuna geçit vermez; aynı nesneye ya da duruma işaret
etseler de eş anlamlı gibi görünen kelimeler arasında tam bir örtüşme yoktur, köklerinden
gelen nüanslar vardır. Anlam birliğine sahip olduğu zannedilen kelimeler, haddizâtında
farklıdırlar; biri isim diğeri lakap ya da sıfat olabilir veya kelimeler farklı dillere ya da
lehçelere ait olabilir. Çünkü dilde esas olan; bir lafzın bir anlam için konmuş
( )وظغ اُِلع اُىاحذ ُٔؼ٘ى واحذolmasıdır. Bu sebeple, eş anlamlı gözükseler de her kelimenin

9

Nehr, el-Esâs, 126; ed-Dâmin, Fıkhu’l-luga, 70; Muhammed Mişbâl, el-Belâga ve’l-usûl (Mağrip:
Afrikiyya eş-şark, 2007), 62; el-Kûsî, Abkariyye, 61,149.
10
Hökelekli, İşkâliyye, 10.
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her bölgede, her dönemde kullanılması hoş karşılanmaz; her biri kendi bağlamında
mânidardır. 11
Ses bilimi ( )ػِْ اُصىذٍاخaçısından; Arapçada yirmi sekiz sessiz harf vardır. Sesli
harfler; uzun sesler için üç adet harf (ي،و،)ا, kısa sesler için ise üç adet hareke (َِ -َ-َ) ile
sağlanır. Arapça, Afro-Asyatik diğer diller gibi, bu gruba has birtakım sesler ile öne
çıkar ki bunlar; boğaz harfleri (هـ،خ،ح،ؽ،ع،)أ, peltek harfler (ظ،ر،)ز, başka dillerde
neredeyse benzeri bulunmayan harflerdir (ظ،غ،ض،)ص. Üst perdeden, vurgulu bir dil
(ٍْ )ُـح اُرعخٍْ واُرلخolması itibarıyla, bazı harflerin mahrecinde seslerin gırtlaktan yüksek
tonda olmasını gerektirir. Hatta “dad ( ”)ضharfinin, dünya dilleri arasında, sadece
kendisine ait olması sebebiyle “dad dili ( ”)ُـح اُعادolarak da anılır. Yahut aynı kelimenin
zıt anlamları içermesi (örn: hem gece hem gündüz anlamına gelen “ٌْ ”اُصشkelimesi)
demek

olan,

diller

arasında

yalnızca

Arapçaya

özgü

“kontrast/ezdad

olgusu”

(األظذاد/ )ظاهشج اُرعادsebebiyle de “dad dili” olarak anılmış olması muhtemeldir.
Arapçanın sesletim sisteminin ayrıcalığı meyanında, onun, başka alfabelerde benzeri
bulunmayan, harfleri arasındaki müzikal armoni ile seçildiği söylenebilir. Keza cümleleri
de belirli melodik kalıplar üzerinden düzenlenir. Ses birimlerinin seçkinliğine binaen,
engin kelime hazinesine ve sözlük servetine sahiptir. Bu özelliklerine nazaran, lehçelerinde
bile kullanılan söz sanatlarıyla şiir dili olarak adlandırılır. Aslen, müzikal ve sanatsal
kökleriyle, şiirimsi bir düzen üzerinde var olmuştur. Öyle ki, şiirde ya da nesirde,
konuşanını, ritmik bir beceriye sevk eder. Zira Arapça konuşmanın gerektirdiği telaffuz
şekilleri -Arapça en geniş alfabeye sahip dil olmamasına rağmen- dillerin fonemleri
arasında en geniş ses aralığıdır. Arapça harflerin fonetik özellikleri, işitildiğinde harfin
karakterinin ayırt edilecek şekilde tonlulaşmasını tekit eder. Arapça sesler asırlardır
muhkemliğini korumakta olup, lehçelerde peyda olan fonetik deformasyona rağmen,
nutkun ideal formunda bir değişiklik olmamıştır. Her harfin, kelimedeki yerine göre
değişmeyen bir sesi vardır. İki mahreçte bir harf çakışmayacağı gibi, iki harfe birden
uygulanan bir mahreç de yoktur. Başka dillerde olan, mahreçleri birbirine yakın harflerin
karışması durumu -harfler doğru telaffuz edildiği takdirde- mevcut değildir. Arapçanın,
söylendiği gibi yazılır oluşu, imlasını ve diktesini kolaylaştıran bir unsurdur. 12
11

Ebû Hilâl el-Askerî, el-Furûku’l-Lugaviyye, tah. Muhammed İbrahim Selîm (Kahire: Dâru‟l-„ilm ve‟ssekâfe, 1997), 22-28; Sâlih, Dirâsât, 292-296; Abduttevvâb, Fusûl, 308-316.
12
Nâyif Mahmûd Ma„rûf, Hasâisu’l-‘arabiyye ve tarâik tedrâsihâ (Beyrut: Dâru‟n-nefâis, 1985), 47-49;
Corcî Zeydân, el-Felsefetu’l-lugaviyye ve’l-elfâzu’l-‘arabiyye târîhu’l-lugati’l-‘arabiyye (Beyrut: Dâru‟lhadâse, 1987), 227; Amâyira, Hasâisu’l-‘Arabiyye, 21-23; Temmâm Hassân, el-Lugatu’l-‘arabiyye ma‘nâhâ
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Biçim bilimi ( )ػِْ اُصشفaçısından; Afro-Asyatik dillerde, dilsel veriler, üç ve dört
harfli mücerret köklerden ve onlara ön ek ve/veya son ek şeklinde bitişen zait harflerle
türemiş sözcüklerden oluşur. Çekimli bir dil olan Arapçada, sözcüklere eklenen harflerle
kelime üretimi, “iştikak” ( )االشروامve “kıyas” ( )اُوٍاطyoluyla yapılır. İştikak; Arapçanın en
önemli özelliklerinden olup, kıyasa dayanarak bir kelimeden başka kelimeler çıkarma,
lafızdan lafız üretme işlemidir. “Naht” kavramı ise kelime üretiminde dilsel indirgemeyi
temsil eder. Harekeler; “damme ()ظٔح, fetha ()كرحح, kesra ( ”)ًغشجile, kelimede etkenedilgen, özne-nesne gibi değişikliklere sebebiyet vererek yeni bir kelime oluşturulur.
Arapçanın çekimsel tabiatı gereği isimler üç kıstasa göre tasnif edilir: cinsiyet (eril-dişil),
sayı (tekil-ikil-çoğul), söz dizimsel durum (ref„-nasb-cer). Söz dizimsel durumu gösteren
“i‟râb” ( )اإلػشابkavramı, lafızların cümle içerisindeki gramatik görevlerini tayin aracı
olarak, Arapçanın korumakta olduğu alamet-i farikasıdır. Aslında i‟râb; insanın kendini
i‟râb etmesi, açıklaması, dışa vurması demek olup, iyi bilinmediği takdirde dilin fasihliği
halk diline evrilir. Bu yüzden Arapların dahi üstesinden gelmekte zorlandığı bir husustur. 13
Zira Arapçanın, bağlamın delaletine dayanan yeterliliğinden güç almasıyla, i‟râb olgusu
konuşma dilinde gözardı edilir. Ancak, anlamın tam ifade edilmesinde ve mütekellimin
fark yaratmasında hayati değeri vardır. Çünkü, i‟râbın vazifesi sadece kelimelerin son
harekelerini belirlemek olmayıp, “âmil teorisi” (َٓ )ٗظشٌح اُؼاile kelimenin başında ve
ortasında da kendini gösterir. İ‟râb, lafzî bir çözüm olmanın ötesinde, anlamla arasındaki
güçlü bağı pekiştirir. İ‟râbtan öte, çekimli kipler ( )اُصٍؾ اُصشكٍحüzerine var olan Arapça,
matematiksel formüller gibi kâidelerle tutarlılığını ispat eder.14
Söz dizimi ( )ػِْ اُ٘حىaçısından; Arapçada yapı ile anlam arasındaki denge dikkat
çekicidir, lafızlar ile delaletleri arasında güçlü bir etkileşim vardır. Arap dilbilgisi
sisteminde, anlamların hareketliliği ile yapıların sabitliği sebebiyle, sözel ifade biçimleri
ve mebnâhâ (Mağrip: Dâru‟s-sekâfe, 1994), 264-265; Kemal Beşer, Dirâsât fî ‘ilmi’l-luga (Kahire: Dâr-u
Garîb, 1998), 193,202; Nehr, el-Esâs, 125; Abdullatif Abdulkadir Ebûbekr, Ta‘lîmu’l-lugati’l-‘arabiyye elutur ve’l-icrâ‘ât (Umman: Mektebe ed-Dâmirî, 2003), 17; Mahmûd Hicâzî, „İlmu’l-lugati’l-‘arabiyye
(Kahire: Dâru‟s-sekâfe, 2005), 199; Husni Abdulcelil Yusuf, el-Lugatu’l-‘arabiyye beyne’l-asâle ve’lmuâsıra (İskenderiye: Dâru‟l-vefâ, 2007), 44,83; Abbas Mahmûd el-Akkâd, el-Lugatu’ş-şâ‘ira (Kahire:
Müessese Hindâvî, 2013), 11,33; eş-Şenâvî, Fıkhul’l-lugât, 84; ed-Delîmî, el-Hediyye, 84; el-Kûsî,
„Abkariyye, 32,77; Muhammed Ahmed Şehhâte Huseyin, el-‘Arabiyye beyne’l-ilhâmiyye ve’l-huviyye
(İskenderiye: Dâru‟l-kutub ve‟d-dirâsâti‟l-„arabiyye, 2018), 57.
13
Mâzin el-Mubarek, Nahve va‘yin lugavi (Beyrut: Muessesetu‟r-risâle, 1979), 106; Abduttevvâb, Fusûl, 80;
ed-Dâmin, Fıkhu’l-luga, 91; eş-Şenâvî, Fıkhul’l-lugât, 86,244; Hökelekli, İşkâliyye, 9-10.
14
İbn Fâris, es-Sâhibî, 43; Sâlih, Dirâsât, 328; Enîs, min Esrâri’l-luga, 71; Ma„rûf, Hasâisu’l-‘arabiyye, 40;
Amâyira, Hasâisu’l-‘Arabiyye, 21; Nehr, el-Esâs, 124; ed-Dâmin, Fıkhu’l-luga, 67; Amr Hâtır Abdulganî
Vehdân, Turâs fıkhi’l-luga fi’l-‘arabiyye (İskenderiye: Müessese Horus ed-duveliyye, 2010), 149-150; Ömer,
Menziletu’l-lugati’l-‘arabiyye, 214-215.
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sınırlıdır. Cümle bilgisine ilişkin; haber-inşa, ispat-nefiy, tekit-talep, emir-nehiy, istifhamşart vs. birtakım meseleler üzerinde duran Arap sentaksı, anlamların imkân verdiği ölçüde
ve estetik gayelerle, takdim-tehir gibi esnekliklere de yer açar. Arap söz diziminde rabt,
nasp, cezm edatları ile zamirlerin kullanım sıklığı sebebiyle Arapça bağlantı dili (َ)ُـح اُىص
olarak da anılır. Söz dizimsel bağlantı, Sami dillerinin karakteristiklerinden olup,
neredeyse onsuz bir cümle başlamaz. Bu durum daha çok Arapçadan başka bir dile çeviri
işleminde kendini gösterir; başka diller için üslupta zayıflık sayılacak bağlaçlar, Arapça
için olmazsa olmaz unsurlardır. Bu özellikten yola çıkarak, Arapçada ara cümleler de
oldukça kullanılır. 15
Cümle oluşumu için özne ile yüklemin birbirine dayanması anlamına gelen, rasyonel
bir esas üzere varolan “isnad” kavramı Arapçanın kendine özgü meziyetlerindendir.
Arapçada haber cümleleri; bünyesi ve terkibinin doğası gereği başka dillerde olan bildirme
eki ya da ek fiile gereksinim duymaz. İsnad; müsned ve müsned ileyh arasında, yazılı ya da
sözlü bir bağ olmaksızın, aklî ve mantıkî bir alaka kurar. Örneğin; “Ahmet cesurdur
 ”أحٔذ شجاعcümlesinde aslında söylenen “Ahmet cesur” olsa da, bildirme eki (-dır/-dir/dur/-dür vs.) yerine, özne ile yüklem arasında zihinsel bir bağ vardır; “”أحٔذ هى شجاع
denilmesine cevaz verilmez. Burada isim cümlesi ile fiil cümlesi arasındaki zımnî
yapılarına dair önemli bir ayrıma değinmek gerekir; isim cümlesinde sürerlik ve
vasıflanma, fiil cümlesinde ise geçicilik ve yenilenme sezilir. Örneğin; “”أحٔذ راهة
cümlesinden eylemin sürekliliği ve öznenin vasfı hâline geldiği, “ ”أحٔذ رهةcümlesinden
ise eylemin anlık oluşu zımnen anlaşılır. Arapça; cümleyi oluşturan ögeler: isim, fiil, harf
üzerinden, ifade çeşitlerinin çokluğunun yanı sıra, fiil kalıplarının çeşitliliği ile de öne
çıkar. Keza sözlük bilimi ve söz dağarcığı en geniş dillerdendir. Bu yüzden ifadeler
arasındaki nüanslara rağmen Arapçada bir kavramı, bir durumu, bir duyguyu ifade
etmenin çokça alternatifi vardır.16
Arapça, kendisine çeşitli açılardan yakın (İbranice, Farsça, Türkçe vb.) ya da uzak
(İngilizce, Fransızca vb.) dillerle temas hâlinde olmaktan geri kalmamıştır. Başka
dillerden kelimeler aldığı gibi, başka dillere kelimeler verme hususunda da cömert
15

Enîs, min Esrâri’l-luga, 310; Ömer, Menziletu’l-lugati’l-‘arabiyye, 180-183.
Ziyâuddîn İbnulesîr, el-Meselu’s-sâir fî edebi’l-kâtib ve’ş-şâ‘ir (Kahire: Dâr-u Nahda Mısır, bty), 2/234;
el-Mubarek, Nahve va‘yin lugavî, 68; Amâyira, Hasâisu’l-‘Arabiyye, 25; Ebubekr, Ta‘lîmu’l-lugati’l‘arabiyye, 21; Yusuf, el-Lugatu’l-‘arabiyye, 86,107; Ömer, Menziletu’l-lugati’l-‘arabiyye, 259; el-Kûsî,
Abkariyye, 61,68.
16
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olmuştur. Zira Arapça; diller arasında karşılıklı etkileşim, ödünç alma ve verme şeklinde
kendini gösteren sosyolengüistik kanuna tâbi olmaktadır. Yabancı dilden girmiş
kelimelerin, Arapçanın canlılığına ve esnekliğine işaret eden, kabul edilebilir bir konumu
vardır. Arapça, bazı yabancı lafızları olduğu gibi kabul eder (örn: banka, opera, albüm vs.
 وؿٍشها،ّ أُثى، أوتشا،)ت٘ي. Bu durum daha çok ilmî terimlerde (örn: enzim, jelatin, adrenalin vs.
 وؿٍشها،ٍُٖ أدسٌ٘ا،ٍٖ جٍالذ،ٌْ )أٗضya da lehçelere giren kelimelerde (örn: hanım, oda, sınıf,
otobüs vs.  وؿٍشها، تاص، ًالط، أوظح،ْٗ )هاgörülür. Bu kelimeleri dil hazmeder ve zamanla
yadırganmaz olur, ya da kaynak dilde otantik karşılıkları bulunur ve tercih edilir. Aynı
kavramı farklı kelimelerle ifade edecek şekilde, çeviri esnasında kavramların taklit
edilmesi demek olan “izdüşüm” (ّ )االسذغاde, (örn: gökdelen, uçak gemisi, havai fişek vs.
 وؿٍشها، أُؼاب ٗاسٌح، حآِح غائشاخ، )ٗاغحح عحابArapçalaştırma eseridir. Nitekim dil,
nedensellik ilkesi ( )هاٗىٕ اُغثثٍحile değil, ereksellik ilkesi ( )هاٗىٕ اُـائٍحile hareket eder;
çünkü ilki, dili anlaşılmaz ve soyutlanmış, ikincisi ise gelişime açık kılar. Nitekim ihtiyaç
hâlinde yabancı dilden kelime iktibası Arapçaya zarar vermez, bilakis onu zinde tutar,
kendi içinden alternatifler geliştirmesi yönünde motive eder.17
Arapça; kelimenin zor telaffuz edilen ()ذ٘اكش, gramere aykırı ()ظؼق اُرأٍُق, kompleks
( )ذؼوٍذolmaması anlamına gelen “fesahat” ve sözün fesahatiyle beraber söylendiği konum
ve duruma uygun olması anlamına gelen “belagat” ile nitelendirilir. Belagat; sözün
anlambilimsel boyutu (ًٗ)ػِْ أُؼا, lafzın açıklığa kavuşturulması ve değişik ifade biçimleri
için gerekli usul ve kâidelerin incelenmesi (ٕ)ػِْ اُثٍا, söylemin güzelleştirilmesi ()ػِْ اُثذٌغ
ile ilgilenir. Arapçanın bel kemiği bu iki vasıf, onu ayakta tutan ana unsurlardır. Hatta
Araplar, ilimlerin tedvininden ve belagat terminolojisi oluşmadan önce de, sözün ne derece
fasih ve beliğ olduğunu, sezgisel lisan zevki ile içgüdüsel olarak anlıyorlardı. Sözün,
ortama yaraşır bir üslupla bezenmiş olması, Arapçanın hassasiyeti gereğidir. Üslupçuluk,
Arap dilinde riayet edilen, eskiden gelen bir prensiptir.18
Her dilin belli başlı düzeyleri vardır: edebiyatın konusu olan ağdalı dil, ilmî ve resmî
söylemlerin malzemesi olan süslemesiz sade dil, dilbilgisine takılmayan halk dili.
Arapçada halk diline ait çeşitli lehçeler Cahiliye döneminden günümüze kadar varlığını
17

Sâlih, Dirâsât, 348; Enîs, min Esrâri’l-luga, 96,109; Zeydân, el-Felsefetu’l-lugaviyye, 241; Ganîm, elLugatu’l-‘arabiyye, 64-67; Nehr, el-Esâs, 258; ed-Dâmin, Fıkhu’l-luga, 106; Zeydân, el-Lugatu’l-‘arabiyye,
53-55.
18
Ömer, Menziletu’l-lugati’l-‘arabiyye, 221,261; Sa„d Lehzârî, ed-Dersu’l-belâgî el-‘arabî beyne’ssimyâiyyât ve tahlîli’l-hitâb (Beyrut: Menşûrât Dıfâf, 2017), 27.
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sürdürmektedir. Dilsel yenileşim ( )االترٌاس اُِـىيgerçekleştiren; Kureyş, Temim, Tay vb.
her kabilenin bir dili vardı. Günümüzde de, Arap ülkelerindeki dilsel farklılıklardan öte,
aynı bölgede bile lehçe farklılıkları bulunmaktadır. Dilde, halk dili ( )اُِـح اُؼآٍحolgusu
gayet normal, hatta gereklidir. Zira halkın halk dili konuşması; şiir, hutbe, vaaz vb.
ortamlarında en fasih Arapçayı anlamalarına engel değildir. Ancak şiirlerde, edebî
eserlerde, hitabetlerde kullanılan dil, her Arab‟ın konuşabileceği bir dil olmayıp; kusursuz,
örnek, üstün bir dildir. Halk seviyesinin üzerinde olduğundan “en fasih Arapça” konuşan
takdir edilip, methedilip, kendisine hürmet edilir. Bu da en fasih Arapçanın, Araplar
tarafından içgüdüsel ve doğal olarak konuşulan dil, ana dil olmadığına, okul sıralarında
öğrenildiğine delalet etmektedir. Ne var ki hâlâ en fasih Arapça, ortak ve ideal dil olarak
varlığını sürdürmektedir. Bu en fasih dilden ortaya çıkıp gelişen ve ona çok da uzak
düşmeyen diğer fasih düzeyler, lehçeler ise kendi mecralarında var olmaya devam
etmektedir. En fasih dil ile lehçeler ayrımı, az ya da çok her dilde olağan durumdur,
yalnızca Arapçaya ait bir mesele değildir. 19
Arapçanın; dilsel davranışları ( )اُغِىى اُِـىيyöneten, türü ne olursa olsun sözlü
aktiviteyi yönlendiren genel değer yargıları ( )اُوٍْ اُِـىٌحvardır. Bunlar kısaca;20
 İ‟râb ()اإلػشاب: Kelimenin harekesinin (örn: ٓغاء/ ٓغا ٌء،ٓغرٌ٘ش/ )ٓغرٌِ٘شve görevinin
(örn: ٍِٖٔأُؼ/ٕ )أُؼِٔىbelirlenmesi.
 İfade ()اإلكادج: İ‟râbın belirlendiği amaç, sözün söylenmedeki faydası.
 Beyan (ٕ)اُثٍا: Sözün açık ve anlaşılır olması.
 Vuzuh ()اُىظىح: Sözün net ve şeffaf olması. Standart Arapçanın dil sistemi;
birbirine benzemeyen, kolay ayırt edilebilen seslerin bir arada olduğu kelimeleri
önceler. Zira, kelimedeki harflerin ya da cümledeki kelimelerin birbiriyle uyuşmaz
ve kulak tırmalar oluşu Arap dil zevkine ters düşer.
 Ayrım ()ٓ٘غ اُِثظ: Cinsiyet, sayı ve cümledeki görevi itibarıyla kelimelerin ayırt
edilmesi, karışıklığın önlenmesi. Karışma durumundan emin olunması hâlinde bu
ayrımlar kullanılmaz. Örneğin, yalnızca kadınlara ait sıfatlarda ( ، ٓشظغ، غاُن،َٓحا
 )وؿٍشهاdişillik ekine gerek görülmez.
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Sâlih, Dirâsât, 360; Enîs, min Esrâri’l-luga, 21; Abduttevvâb, Fusûl, 80,95; Yusuf, el-Lugatu’l-‘arabiyye,
120-121; eş-Şenâvî, Fıkhul’l-lugât, 180.
20
Ebû Osman Ömer b. Bahr el-Câhız, el-Beyân ve’t-tebyîn, tah. Dervîş Cuveydî (Beyrut: el-Mektebetu‟l„asriyye, 2008), 1/56; Florian Coulmas, el-Luga ve’l-iktisâd, çev. Ahmed „Avaz (Kuveyt: Âlemu‟l-ma„rife,
2000), 281; Hâlid b. Ahmed el-Gâmidî, Nazariyyetu’l-‘urfi’l-lugavî (Beyrut: Muessesetu‟l-intişâri‟l-„arabî,
2015), 53,63.
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 Kısaltma ()االخرصاس: Dilde tutumluluk. Dilde “En az çaba yasası” (َ)ٓثذأ اُجهذ األه
gereği, çabuk anlaşmayı sağlayacak ölçüde, kısaca dile kolay gelenin tercih
edilmesidir. Çünkü dilde esas olan pratikliktir, pragmatik işlevselliktir. Keza
Arapça tam bir îcaz dilidir. Bazı isim ve fiilleri birbiri ya da zamirler içerisinde
saklama gücüne dayanarak kelimelerde tasarruf ve kısaltmaya gider. Örneğin,
“ ”أهال وعهالderken asıl kastedilen “ ”حِِد أهال وٗضُد عهالdir, ancak sözün gelişinden
anlaşıldığı için, “bilinenin hazf edilmesi caizdir” ( )حزف ٓا ٌؼِْ جائضkâidesince fiiller
düşer. Kaldı ki dilde tutumluluk ilkesi ölçütünce ve ismin fiile göre delaletinin
hafifliği sebebiyle isimler fiillere tercih edilir. Çünkü fiiller; içerikleri ve
gereksinimleri (mef‟ul, iki mef‟ul, hâl, mastar vb.) itibarıyla dile ağır gelirler ve
konuşmayı ağırlaştırması nedeniyle tercih edilmezler.21
 Hususiyet ()اُخصىصٍح: Arapça; normları açısından umumiyet ve evrensellik arz etse
de diğer dil ve kültürlerden ayrılan seçkin ve hususi vasıflara sahiptir. Aslında bu
ikili yapısıyla, kendini uluslararası platformda erimekten korumakta ve global
dillerden sayılmaktadır.22
Arapça; kıyasa dayanan, standartları olan düzenli bir dildir. Bu düzen; sabit,
birbiriyle dayanışma içinde, birbirine bağımlı kurallar üzerinde var olur. Bu düzende;
kurallarındaki istisnalar, şaz kullanım için cevazlar kolaylık içindir; kuralların ve
istisnaların çokluğu Arapçanın zorluğu anlamına gelmeyebilir. Standart kalıplarda
ifadesini bulan Arapça dil dizgisi, aslî kurallardan türeyen fer‟î kuralları da kapsar.
Fer‟î kurallara sebebiyet veren istisnaî durumlar, bazen süreklilik arz eder ve kıyasa
konu olur, bazen de şiir icabı zaruret hâli gibi kıyas dışı kalır. Arapçanın; kurallar ve
istisnalar ileri sürmek, yeni ifade imkânları sunmak, esnekliğini aşan kullanımlar
üretmek hususundaki cesareti, özündeki potansiyeli gösterir. Arapçanın tüm özellikleri,
onun yaratıcılığına ve diğer dillerden ayrılan kabiliyetlerine delalet eder. Burada
değinmek gerekir ki Arapça köklü geçmişi ve parlak geleceği ile sadece Araplara
tahsis edilmiş değildir; Arap olmayanlar tarafından da çeşitli hedeflerle ilgi odağıdır.
Bu yüzden dünyanın birçok ülkesinde, dil merkezlerinde, okullarda ya da üniversitelerde
Arapça öğretilmeye devam etmektedir. 23
21

İbn Mâlik, Metnu’l-elfiyye (Beyrut: el-Mektebetu‟ş-şa„biyye, bty), 10; el-Mubârek, Nahve va‘yin lugavî,
75; Ganîm, el-Lugatu’l-‘arabiyye, 47; Muhammed Keşşâş, el-İktisâdu’l-lugavî (Beyrut: el-Mektebetu‟l„asriyye, 2011), 39,47; el-Afîf el-Ahdar, Islâhu’l-‘arabiyye (Beyrut: Menşûrâtu‟l-cumel, 2014), 31.
22
Hassân, el-Lugatu’l-‘arabiyye, 264-265; Amâra, el-Hitâbe, 21.
23
Sâlih, Dirâsât, 356; Tahân, el-Uslûbiyyetu’l-‘arabiyye, 145; Ma„rûf, Hasâisu’l-‘arabiyye, 40,49; Mişbâl,
el-Belâga ve’l-usûl, 63,113; el-Ûrâgî, Lisân-u hadârati’l-Kur’ân, 140.
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Şüphesiz Arapça, sahip olduğu ayrıcalıklar ile güçlü bir dildir. Gücü ve itibarı, başka
dillerle temasta bulunması, yaşayan dillerin önde gelenlerinden olması, kendisine
uluslararası bir statü kazandırmıştır. Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından dünya
çapında altıncı resmî dil olarak kabul edilmiştir. UNESCO tarafından ilan edildiği 18
Aralık 2012‟den itibaren bu tarih her yıl, “Dünya Arapça Günü” olarak kutlanmaya
devam edilmektedir. Arapça, İslam medeniyetinin en önemli dili olarak saygın konumunu
korumaktadır.24
2.2. Söylem Dili ve Özellikleri
“Söylem” olarak Türkçeye çevrilen “hitap  ”خطابkelimesi, h-t-b kökünden, sözlükte;
“söze başvurmak” (ّ)ٓشاجؼح اٌُال, “hitap etti” ise, “güzel bir konuşma yaptı” demek olup,
konuşarak yüzleşmek (ّ )أُىاجهح تاٌُالanlamına gelmektedir.25 Hitap, aslen konuşmacı ile
dinleyici arasında, yani en az iki kişi arasında geçen bir sözdür; sözün, anlaşılması kastıyla
başkasına yöneltilmesidir. Terim olarak ise; dinleyiciyi faydasına olacak işe rağbet
ettirmek amacıyla genelgeçer sunuşlardan oluşan bir örneksemedir. Hitap kelimesinin
karşıt anlamı “cevap” olup, hitap ederek söyleşmenin amacı dışa vurulur. Sözlük anlamı,
bu kelimenin, salt şifahî olduğunu göstermektedir. Arap lügatine hitap sözcüğü ilk olarak
Kur‟an‟dan girmiştir; bu sözcüğün geçtiği en eski belge Kur‟an-ı Kerim‟dir. 26.
Kur‟an‟da asıl dilsel-anlamsal çerçevesinde kullanılmış olup, sonradan usul alimleri
tarafından geniş bir kavramsal düzeni kapsayacak şekilde geliştirilmiştir. 27 Böylece;
şiir olsun nesir olsun dinî-siyasî-edebî vb. birçok alanı kapsayan bir kavram hâline
gelmiştir. Sözün hitap olarak adlandırılması üç ana unsurun varlığını gerektirir: İlki;
24

el-Ûrâgî, Lisan-u hadârati’l-Kur’ân, 139; Ramazan, fi’l-Lugati’l-‘arabiyye, 4; Ömer, Menziletu’l-lugati’l‘arabiyye, 79; el-Kûsî, Abkariyye, 140,155.
25
el-Ferâhidî, Kitâbu’l-‘Ayn, tah. Abdulhamîd Hindâvî (Beyrut: Dâru‟l-kutubi‟l-„ilmiyye, 2003), 1/419;
İsmail b. Abbâd es-Sâhib, el-Muhît fi’l-luga, tah. Muhammed Hasan Âli Yâsîn (Beyrut: Âlemu‟l-kutub,
1994), 4/293; ez-Zemahşerî, Esâsu’l-belâga, tah. Muhammed Bâsil (Beyrut: Dâru‟l-kutubi‟l-„ilmiyye, 1998),
1/255; Cemaleddîn İbn Manzûr, Lisânu’l-‘arab, tah. Abdullah Ali el-Kebîr vd. (Kahire: Dâru‟l-meârif, bty),
1194; Muhammed Murtazâ el-Huseynî ez-Zebîdî, Tâcu’l-‘arûs min cevâhiri’l-kâmûs, tah. Ali Hilâlî
(Kuveyt: Matbaa Hukûmeti‟l-Kuveyt, 2004), 2/375; Muhammed Huseyin el-Huseynî el-Celâlî, Telhîsu’zzeheb min lisâni’l-‘arab (Ürdün: Aştâr li‟l-istismârâti‟s-sekâfiyye, 2014), 1/539.
26
Sa„d Suresi 38/20,23; Nebe Suresi 78/37.
27
Ali b. Muhammed es-Seyyid eş-Şerîf el-Curcânî, Mu‘cemu’t-ta‘rîfât, tah. Muhammed Sıddîk el-Minşâvî
(Kahire: Dâru‟l-fazîle, 2004), 87; İbn Ma„sûm el-Medenî, et-Tırâzu’l-evvel, tah. Muessese Âli‟l-beyt
(Meşhed: el-Mektebetu‟l-vataniyyetu‟l-îrâniyye, h.1426), 1/447; Muhammed Ali et-Tehânevî, Mevsû‘a
keşşâfi’l-ıstılâhâti’l-funûn ve’l-ulûm, çev. Abdullah el-Hâlidî, tah. Ali Dehrûc (Beyrut: Mektebe Lübnan,
1996), 1/749; Abdunnebî b. Abdurrasûl el-Ahmed Nekrî, Dustûru’l-‘ulemâ ev câmi‘u’l-‘ulûm fî ıstılâhâti’lfunûn (Beyrut: Dâru‟l-kutubi‟l-„ilmiyye, 2000), 2/61; Butrus el-Bustânî, Muhîtu’l-muhît (Beyrut: Mektebe
Lübnan, 1987), 240; Abdurrahman el-Hâc, el-Hitâbu’s-siyâsî fi’l-Kur’ân (Beyrut: eş-Şebeketu‟l-„arabiyye,
2012), 20; Hâlid b. Suleyman el-Kûsî, es-Sultatu’r-remziyye fi’l-hitâbi’s-siyâsî el-‘arabî el-muâsır (Kahire:
Mektebe Zehra eş-şark, 2016), 105; Hasan el-Mustafavî, et-Tahkîk fî kelimâti’l-Kur’âni’l-Kerîm (Kahire:
Merkez Neşr Âsâri‟l-„allâme el-Mustafavî, bty), 3/91.
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konuşmanın, içinde gerçekleştiği ortam, ikincisi; sözü yönelten, mesajı ileten mütekellim,
üçüncüsü; sözün alıcısı muhatap. İlkin sözün söylendiği ortamın önemli oluşu, sözün
alıcısını ve vericisini yönlendirdiği içindir. Zaten hitabın faydası, “her duruma uygun bir
söz vardır” mottosundan yola çıkılarak duruma uygunluğundadır. Bu yüzden sözün
mütekellimden muhataba yöneltilişi kasıtlı bir yöneltme olup, söylemin ilk özelliği olarak
niyetlilik göze çarpar; kasıtsız dile gelen sözcükler söylem kapsamında değerlendirilmez. 28
Hitap, aslen Arapça bir kavramdır. Arap kültürü gerek lafız ile mâna ilişkisi
bakımından gerek insan ilişkilerindeki stratejik misyonu bakımından, bu kavramı elverişli
ve yeterli bularak kuramsal olarak ortaya koymuştur. Hitap, klasik ve modern dilbilimsel
ve felsefî çalışmalarda önemli kavramlardan biridir ve her zamanın getirisine adapte
olmak için her dönemde kendini yenilemektedir. Arapça söylem sistemi, görünüşte
mütekellimin söylediği; görünmeyen iç yüzünde ise sözün ifadesinin alınma işleminden
sonra ne söylediğidir ki, bu işlem her söylem çeşidi için dilsel ve dil dışı mekanizmalar
aracılığıyla söylemin sessizliğinden çıkartılıp özünün infilak etmesidir. Zira söylem,
söylediğinin dışında anlamlar barındırma gücünü içinde taşır. Arap kültüründe söylem
sistemi, Arapçanın lafızlara gösterdiği önem üzerinden otorite uygulayan, bir disipline
etme işlemidir. Zira Arapça, anlam pahasına lafza öncelik verir; lafız beden, mâna ruh
mesabesindedir; mâna eksiksiz, lafız kusurlu olduğunda bu durum Arapçanın edebî mizacı
aleyhine bir eksiklik, yetersizlik ve kabahattir. Çünkü anlam insanların doğasında
mevcuttur ve fıtraten nesneleri, duyguları bilmede âlim ile câhil eşittir, iş lafzın
kalitesindedir. “Amaç, aracı haklı kılar ( ”)اُـاٌح ذثشس اُىعٍِحhükmünce, söylemin amacı
haddizâtında bir bilgi içeriği taşımak değildir; taşıdığı bilgi ancak ideolojik görevini
yerine getirmek için bir araçtır. Çünkü söylemin ideolojik bir konumu vardır, tarafsız
değildir. Arapların nazarında lafzın mânaya üstünlüğü müsellemdir; bu yüzden sözün
dizgisinin güzelliğine,

kalıbının düzgünlüğüne,

bileşimlerinin doğruluğuna

özen

göstermişlerdir. Ancak lafız ne kadar beliğ olursa olsun, sözün değeri sadece mütekellimin
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Ebû Hilal el-Askerî, es-Sınâ‘ateyn, tah. Ali Muhammed el-Becâvî & Muhammed Ebulfazl İbrahim (Mısır:
Dâru‟l-fikri‟l-„arabî, bty), 141; İbn Sînâ, eş-Şifâ el-mantık el-hitâbe, tah. Muhammed Selim Sâlim (Kahire:
el-Matbaatu‟l-Âmiriyye, 1954), 55; Abdusselam el-Mesdî, el-Uslûbiyye ve’l-uslûb (Tunus: ed-Dâru‟l„arabiyye li‟l-kitâb, 1982), 61; Anne Reboul & Jacques Moeschler, el-Kâmûsu’l-mevsû‘î li’t-tedâvuliyye, çev.
İzzeddin el-Mecdûb vd. (Tunus: Dâr-u Sinatra, 2010), 87; Numân Abdussemî Mutevellî, Sunâiyyetu’l-belâga
ve’l-uslûb (Mısır: Dâru‟l-„ilm ve‟l-îmân, 2014); 26; İbrahim Ahmed Şuveyhıt & Abdulkâdir Mer„î Halil,
“Faddu‟ş-şerâketi‟l-mefâhimiyye beyne‟n-nass ve‟l-hitâb”, Mecelle Dirâsât 43/4 (Ürdün: 2016), 1804;
Lehzârî, ed-Dersu’l-belâgî el-arabî, 137,199; Abdussettar el-Cami„î, Tahlîlu’l-hitâbi’l-edebî (Ürdün:
Âlemu‟l-kutubi‟l-hadîs, 2018), 5; Bâsim Hayrî Hıdır, el-Hıcâc ve tevcîhu’l-hitâb (Ürdün: Dâr-u safâ, 2019),
57-58.
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ona yüklediği anlamda değil, alıcının söze verdiği değerdedir, çünkü aynı söylemi farklı
alıcılar farklı algılayabilir.29
Söylemi nitelendiren birtakım önemli ölçütler vardır:
 Niyetlilik ()اُوصذٌح: Söylem ile amaçlanan faydaya götürür.
 Sosyallik ()االجرٔاػٍح: Söylemin bağlamlarını belirler.
 Öznellik ()اُزاذٍح: Mütekellimin ve muhatabın şahsiyetine göre şekillenir.
 Dinamiklik ()اُحشًٍح: Söylemi bağımlı ve bağımsız sıralı cümleler hâlinde aktive eder.
 İletişimsellik ()اُرىاصٍِح: Karşılıklı etkileşimi sağlar.
Bu vasıflarla söylem, metinden ayırt edilir. Konuşma söylemin, yazma ise metnin
özelliği olur. Metin, söylemin iç düzeniyle sınırlıyken, söylem çok daha kapsamlıdır.
Metin, söylemin arka planını ya da zeminini temsil eder, söylem metnin edimsel ve sosyal
uygulaması olur. Metin, gerçekleştirilen bir varlık iken söylem onun hareketli yüzü ve
etkileşim sahasıdır, dışa vurumdur ve yoruma açıktır. Söylem, bu özellikleriyle sözden ve
metinden daha fazlasıdır. Söylem, hareketlilik vasfı ile düzeyleri arasında geçişe izin
verir; aynı söylem içinde birden çok söylem tarzı bulunabilir. Söylemin doğası, sabit ve
tekdüze değildir. Söylem, iletişim dili olduğundan dilin pratik gerçekliğini temsil eder.
Söz ile işi bir araya getirmesi başlıca özelliği olur.30 Zira dil, söylem uğruna yaratılmıştır
ve söylem; dilsel biçim kuşanmış hâlde boy gösteren kavramlar arasındaki bağdan
ileri gelir.31
Sözel aktivitenin sürerliğine katkıda bulunması açısından, söylemin kuralları dört ana
başlıkta özetlenebilir: 32
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İbn Reşîk el-Kayravânî, Kitâbu’l-‘umde, şerh. Afîf Nâyif Hâtûm (Beyrut: Dâr-u Sâdır, 2003), 111-113;
Muhammed el-Câbirî, Bunyetu’l-‘akli’l-‘arabi (Beyrut: Merkez Dirâsâti‟l-vıhdeti‟l-„arabiyye, 1986), 79;
Muhtar el-Feccâri, Hitâbu’l-‘akl ‘inde’l-‘arab (Tunus: el-Matbaatu‟l-mısriyye, 1993), 56-63; Diane
Macdonell, Mukaddime fî nazariyyati’l-hitâb, çev. İzzeddin İsmail (Kahire: el-Mektebetu‟l-akâdîmiyye,
2001), 124; Abdullah Abdullâvî, Hafriyyâtu’l-hitâbi’t-târîhî el-‘arabî (Beyrut: Dâru‟r-ravâfidi‟s-sekâfiyye,
2012), 56; el-Kûsî, es-Sultatu’r-remziyye, 105.
30
el-Ezher ez-Zennâd, Nesîcu’n-nass (Beyrut: el-Merkezu‟s-sekâfî el-„arabî, 1993), 15; el-Feccârî, Hitâbu’l‘akl, 22; Muhammed eş-Şâvûş, Usûl tahlîli’l-hitâb fi’n-nazariyyeti’n-nahviyyeti’l-‘arabiyye (Tunus: elMuessesetu‟l-„arabiyye, 2001), 2/928-932; Ahmed el-Mutevekkil, Kadâyâ el-lugati’l-‘arabiyye fi’llisâniyyati’l-vazîfiyye (Ribat: Dâru‟l-emân, 2001), 20-22; Abdulhâdî b. Zâfir eş-Şehrî, İstirâtîciyyâtu’l-hitâb
(Beyrut: Dâru‟l-kitâbi‟l-cedîd, 2004), 34; Muhammed el-Ahdar es-Subeyhî, Medhal ilâ ‘ilmi’n-nass ve
mecâlât tatbîkihi (Beyrut: ed-Dâru‟l-„arabiyye, 2008), 73; Şuveyhıt & Halil, “Faddu‟ş-şerâke”, Mecelle
Dirâsât 43/4, 1804-1808.
31
Ferdinand de Saussure, Genel Dilbilim Yazıları, çev. Savaş Kılıç, (İstanbul: İthaki, 2014), 271.
32
Hamû el-Hâc Zehebiyye, Lisâniyyâtu’t-telaffuz ve tedâvuliyyetu’l-hitâb (Cezayir: Dâru‟l-emel, 2012), 190;
Halîfe Bûcâdî, fi’l-Lisâniyyâti’t-tedâvuliyye mea‘ muhâvele te’sîliyye fi’d-dersi’l-‘arabî el-kadîm (Cezayir:
Beytu‟l-hikme, 2012), 65; Patrick Charaudeau & Dominique Maingueneau, Mu‘cem tahlîli’l-hitâb, çev.
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 Nicelik ()أٌٍُح: Söylemin, türüne göre kifayet miktarı olmasını ifade eden bildirme
ilkesi ( )هاٗىٕ اإلخثاسgereğince; konuşanın, sözü uzatmadan, söylemi gerçekleştirecek
yeterli miktarda bilgi vermesidir.
 Nitelik ()اٌٍُلٍح: Söylemin gerçekçi ve güvenilir olması için doğruluk ilkesi
( )هاٗىٕ اُصذمgereğince, konuşanın, doğru sözlü ve isabetli olması, yalan ve
kandırmadan uzak durmasıdır.
 Bağıntı ()اُؼالهح: Söylemin fayda sağlama ilkesi (  )هاٗىٕ اإلكادجgereğince, içinde geçtiği
ortama yaraşır, muhatap ve makam ile bağlantılı olmasıdır.
 Tarz ()اُجهح: Söylemin metodik olma ilkesi ( )هاٗىٕ أُ٘هجٍحgereğince, mütekellimin
belirsizlikten ve karmaşıklıktan kaçınarak söyleminde açık ve net olması, kendi
tarzını ve üslubunu ortaya koymasıdır.
Bu kuralların tümü, genel olarak her söylem türü içindir. Ne var ki her söylem
türünde her kural aynı oranda kendini göstermeyebilir. Örneğin edebî ya da felsefî
söylemde, nicelik itibarıyla sözün gereğinden fazla uzun olması söz konusu olabilir. Yine
de

bu

kurallar

umumiyetle

yürürlüktedir,

daha

doğrusu

yürürlükte

olması

varsayılmaktadır. Çünkü ihlal edilmesi ya da hafife alınması mümkündür; her konuşanın
bu kurallara riayet etmediği bir realitedir. Kimi, nicelik kuralına ters olarak, söylemin
gerekli miktarı ile yetinmeyip sözü uzatır; kimi, nitelik kuralına ters olarak muhatabını
kandırır; kimi, bağıntı ilkesine ters olarak, söylemin ortamını veya muhatabı ya da
hâzırunu dikkate almaz ve konuşması saçmalamaya varır; kimi tarz kuralına dikkat
etmeyerek kendisine veya içinde bulunduğu ortama yakışmayan üsluplar sergiler; yani
söylemin kurallarını göz ardı ederek, dilde keyfince tasarruf hakkı varmış gibi davranır.
Bu yüzden bu kurallar ancak söylemin ideal formunu ifade etmekte olup, söylemlere dair
yozlaşmış gerçekliği takdim etmemektedir. Kaldı ki bu kurallar aynı zamanda âdab-ı
muaşereti gözeten ahlakî kâideler olduğundan, çoğunlukla evrensel usuller olmakla
beraber, kültürden kültüre nispeten değişiklik gösterebilmektedir.
Faydacılık, dillerin ortak özelliği olmakla beraber, söylemin, uğrunda sevk edildiği
fayda, söylemin ilkelerindendir. Hatta söylemin kuralları bu ilke etrafında döner
denilebilir. Çünkü söylem, alıcının istifade edeceği alanı baz alır. Söylemin amacını
gerçekleştirebilmesi için tarafların birinin ya da hepsinin faydalanacağı sonuçlar
doğurması gerekir. Böylece taraflar arasında, üzerinde zımnen uzlaşıya varılmış, beklenen
Abdulkâdir el-Muheyrî & Hammâdî Sammûd (Tunus: Dâr-u Sinatra, 2013), 346,358; Abdülhamit Çakır,
Söylem Analizi Ne Demek İstiyorsun? (Konya: Palet Yayınları, 2014), 61-62.
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fayda hasıl olur. Tarafların umduğunu elde edemediği bir söylem, kurallarından en az
birini ihlal etmiş demektir, bu da iletişimin kesintiye uğraması sonucunu doğurur. O hâlde
söylemin faydası, konuşanın muhatapta etki bırakması ve ikna edici olmasıdır. Bu da
söylemin muhatabın düzeyine uygun olma ve beklentilerine cevap verme boyutuna
bağlıdır. 33
Söylem bir teori olarak, postyapısalcılık felsefesinden yola çıkar. Bu teori söylemin,
anlamda sosyal bir dünya kurduğunu, anlamın dilde aslolan istikrarsızlığı takip ettiğini ve
anlamın tek bir biçimde sabit kalmasının mümkün olmadığını savunur. Zira söylem içe
dönük bir varlık değildir, çeşitleriyle temas hâlinde, sürekli değişim ve dönüşüm
durumundadır. Her söylem çeşidi, dildeki anlamları kendi lafızlarıyla saptamak ve kendi
üslubuyla var olmak adına bir diğeriyle uyuşmazlık içerisinde olabilir. Elbette söylem,
tecrit edilmiş bir vâkıa olmadığı için, başka söylemlerle olumlu ya da olumsuz etkileşime
girmesi, çelişme ve muhalefet hâlinde olması da normaldir. 34
Arap dili oldukça yaygın bir konsepte sahiptir; dillerin çoğunluğunda olduğu gibi,
çok sayıda tarz ve üslupları vardır; zaman, mekân, eğitim düzeyi, sosyal statü, durumlar,
bağlamlar vs. birçok değişkene dayanarak tasnif etmek mümkündür. Her dilsel stilin, bir
diğerinden ayrılan, kendine göre sözcükleri, sesleri, ifade şekilleri ve kuralları vardır.
Arapça, zaman değişkenine göre Klasik Arapça-Modern Arapça olarak ayrılır. Modern
Arapça da Standart Arapçadan öte, mekân değişkenine göre kabataslak bir tasnifle; Şam
Arapçası, Körfez Arapçası, Mağrip Arapçası olarak ayrılır. Sonra bu tasnif edilen diller de
kendi içerisinde, eğitim öğretim düzeyi ve toplumsal kategorilere göre ayrılır. Bu demektir
ki, aydın biri ile eğitimsiz birinin söylemleri bir olmaz. Sokakta konuşulan dil ile resmî bir
kurumda konuşulan dil, veya şiir meclisinde konuşulan dil ile bilimsel bir toplantıda
konuşulan dil bir olmaz. Şarkıda geçen kelimelerle basın bildirisinde kullanılan kelimeler
bir olmaz. Hepsi, dilin düzeylerinin birbirinden ayırt edilmesini, bu da lisanî yetinin
keskinleşmesini gerektirir.
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Arap dili belagatinde ilk adım, konumların çeşitliliğini ( )ذ٘ىع أُوآاخtanımaktır. Bu
açıdan söylemin uygulama sahaları ile konumlar arasında pek bir fark yoktur. İletişimin
başarıya ulaşması için birçok alternatif içinden isabetli bir seçim yapılması gerekmektedir.
Zira Arapçanın kullanım alanında çeşitli seviyeleri vardır: Paradigmatik düzlemde,
“geleneksel dil” ve “modern dil” olarak iki seviyesi; sentagmatik düzlemde ise idari dil,
entelektüel dil, halk dili gibi birçok seviyesi vardır. O halde dilin söylem boyutunda üç
ana vak‟a vardır: En fasih dil ile lehçeler ayrımı, ilmî-edebî dil ayrımı, muhataba göre hitap
ayrımı. Modern Arapçada, ilim-sanat-halk dilleri düzey düzey birbirinden ayrılmakta
olup, sadece farklı Arap ülkelerinde değil, aynı bölgede bile yer yer değişebilmektedir.
Aynı dil düzeyi, kendi içerisinde de değişiklik göstermektedir; örneğin medyatik dilde
basın bülteni, haberler, beyanatlar, röportajlar, reklamlar vs. birbirinden ayrıdır, her birinin
kendi kelimeleri ve özellikleri vardır. 35
Şüphesiz, söylem dili ile konumu arasında bir uyum ve tutarlık gerekir. Bunun için
de mütekellimin, sözün vaktini, yerini ve muhatabının olanaklarını bilmesi gerekmektedir.
Mütekellim, konunun tam olarak anlaşılması için ayrıntıyla anlatması gereken yerde kısa
kesmemeli; bıkkınlık ve bezginlik yaratmamak için de îcaz ile anlatması gereken yerde
ayrıntıya girerek ıtnâb yapmamalıdır. Halka hitap eden söylemlerde uzmanlık alanına ait
spesifik sözcükler kullanmamalı, amirlerine de sokak diliyle hitap etmemelidir. Söylemin,
her muhatap için uygun olan miktarı ve şekliyle hakkını vermelidir. Bu gerçekliğe işareten
bir hadis-i nebevîde, “Biz peygamberler, insanların konumlarına göre muamele etmekle ve
akıllarının alacağı şekilde konuşmakla emrolunduk” ( ْٗحٖ ٓؼاشش األٗثٍاء أٓشٗا إٔ ٗ٘ضٍ اُ٘اط ٓ٘اصُه
ْ )وٌِّْٗ اُ٘اط ػِى ػوىُهbuyurulmaktadır. 36
Tanık gösterme ()االعرشهاد, söylem içinde söylemdir. Başka söylemlere ait sözlerin
tanıklığına gereksinim duymak, kesin delil olması ve ikna edici işlevi sebebiyledir.
Kur‟an-ı Kerim‟den, hadisi şeriflerden, sahabelerin, önderlerin veya tanınmış kişilerin
sözlerinden, şiirlerden vs. alıntı yapılması, aynı zamanda belagatte bedî ilmi kapsamında
istişhad ve ihticac adlı edebî sanat gereğincedir. Bu vesileyle mütekellim, söylemin
35
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taktiksel erkine dayanarak söylemini güçlendirmek, güvenilirliğini artırmak ve otoritesini
tekit etmek ister. Bu yüzden kanıt olarak söyleme eklenen bir diğer söylem, esas söyleme
bir nevi rasyonellik ve objektiflik kattığı için tercih edilir. 37
Söylemin mahiyeti ve keyfiyetinin incelenme ve tartışma konusu olması, dildeki
değişime ayak uydurmakla beraber, dil sosyolojisi, dil psikolojisi gibi alanların da güncel
meselelerinden olmasındandır. Toplumsal etkileşim şekilleri çerçevesinde, söylemi
üretenler ve alıcıları olarak toplumdaki fertlerin söylemi şekillendirmedeki önemine
binaen, sosyal ve bireysel faktörler dikkate alınarak dilin kullanım alanları belirlenir.
Söylem, kendinden önceki mevcut söylemsel yapılardan yararlanarak her dönemde kendi
güncel şeklini ortaya koyar.38
Kavramlarda gizli bulunan anlam, şifahî olarak ifade edilen söylemler üzerinden
ortaya çıkar; ana fikri aşarak zımnî/içkin anlama kapı açar. Kelimedeki dolaylı anlamın
deşifre edilmesi, sözün bağlamında olmayan bir anlamın ona isnat edilmesi değildir.
Sadece, söylemin bünyesinde bulunan potansiyel anlamın keşfedilmesidir. Mütekellimin
niyetini ya da aklındakini okumak da değildir, zaten mütekellim aslında o dolaylı anlamları
hiç kastetmemiş de olabilir. Ancak söylemin, söyleyenin kastı ve niyetini hesaba katmayan
anlamlar üretme gücü vardır. Çünkü dilin kanunları, kişinin iradesinden bağımsız bulunur,
yani sözü söyleyen kastetsin veya kastetmesin söyleminin sahip olduğu anlamlar ortaya
çıkar ve muhatapta etki bırakır. Zira genel olarak söylem tahlil edilir, özel olarak niyetler
tahlil edilmez. Bu husus, söylem hakkında belirtilmesi gereken bir ayrımdır.39
Kendi başına var olan, iletişimsel bir birim ortaya koyan, dilsel ifadeler üreten her
lafız söylem sayılır. Bu yüzden söylem tam bir metinden ibaret olabilir, ya da bir cümle,
hatta bir kelime olabilir. O hâlde; konferans bir söylemdir, tartışma bir söylemdir, diyalog
bir söylemdir, birine seslenmek bile bir söylemdir. Formüle etmek gerekirse;
“lafız+bağlam=söylem”dir. Söylem; dilin, kendisini çevreleyen koşulların içerisinde
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konumlandırılmış hâlidir. Dil ötesi bir ifade biçimi olup dilin meta modelidir. Dil
hiyerarşisinde amaçlanan aşamayı atayan da bu formülasyon ile söylemdir. 40
Söylem dili, konuşmanın doğal dil yapısı üzerinde odaklanır ve kuşatıcı bir ifadeyle,
iletişim-etkileşim alanıdır. Basit bir diyalogdan resmî bir söyleme kadar her çeşidinin
doğasına göre, âdeta kanunlaşmış birtakım cümleler ile kendini belirler. Her çeşidinin
kendi özelliklerinin ötesinde, söylem diline ait olmaları hasebiyle ortak özellikleri de
vardır. Nihayetinde her söylem çeşidi -birbirini tamamlayan bir dayanışma ile- aynı çatı
altında toplanır. Bu yüzden söylem dilini tek bir cümlede tanımlamak mümkün olmayıp,
her tanım onu farklı bir açıdan tanıtacaktır.41
Geleneksel olarak söylem; dil kullanımının, dile dayanan ve ondan yararlanan ana
alanıdır. Ancak söylemde tutumluluk ya da savurganlık kavramlarına ait hükümler dile
değil kelama, kelimelere döner. Bu da söylemin hacminin belirlenmesinde, dildeki
paylaşımın söylemin hedefi çerçevesinde, gerektiği kadar bilgi verir olmasını gerektirir.
Söylemde tekrara ve uzatmaya düşmemek aynı zamanda Arapçadaki “sözün iyisi az ve öz
olandır” (ٍّ  )خٍش اٌُالّ ٓا ه َّ ودvecizesi gereğincedir. Ancak dilde “en az çaba yasası”na
uymak ile söylemin netliği arasında denge kurmak gerekir; söylemin kısa ve öz olması,
açık ve anlaşılır olmasına engel olmayacak, söylemi karmaşık ve eksik bırakmayacak
derecede olmalıdır. Söylemin; zamirler, hazf olgusu ya da diğer dilde tutumluluk üslupları
ile kısaltılması, söylemin kasıtlı ve bilinçli doğası ile uyuşur. Söylem, dilin fer‟î
sistemlerinin yapısal esaslarının, biçimsel nitelikler ve belagat eğilimlerine dayanılarak
gerçekleştirilmesidir. Burada, söylemin iş birlikçi doğası ortaya çıkmaktadır. Zira
söylemin, dilde tutumluluk ilkesi ışığında görevini gerçekleştirmesi muhatabın iş birliğine
bağlıdır; bu da muhatabın durumunu göz önünde bulundurmak ve ona göre söylemde
kısaltmaya gitmek demektir. Çünkü bu prensibin tatbik edilmesinde ya da edilememesinde
başlıca etken muhatap ve onun kişisel durumu ile anlık kavrama gücüdür. Mütekellim ile
muhatabın iş birliği anlamında muhataba göre hitap etmek, söylemin amacını
gerçekleştirecek dilsel eylemi daha aktif ve dinamik, daha az çaba ve zahmet gerektiren
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bir hâlde takdim eder. Çünkü Arap dili, nispeten daha basit şekillerde iletişim ihtiyacını
karşılayacak gerekli ifade gücüne sahiptir.42
Dil, sadece bilgi aktaran bir kanal olmayıp, kişisel ve toplumsal kimlik teşkil eden bir
üretim aracıdır. Bu da söylemde gerçekleşen değişikliklerin, toplumu ve dünyayı
değiştirme gücüne işaret eder. Söylem düzeyleri arasındaki uzlaşmazlık, toplumsal
gerçekliği değiştirmede ve yeniden üretmede ortaktır. Zira söylemde, bir karakter
oluşturulur ve dil, şahsiyet üzerinden konuşur; kişi, dilinin ve kültürünün aracı olur.
Böylece, söylemin gerçekliği sadece muhatapla irtibata geçmek ve konuşma ilişkisi
kurmak değil, çıkarıma dayanan bir ilişki gerçekleştirmektir. Söylem, delil getirme
(ihticac) ve bir kanaat üzere dışa vurum gerçekleştirme durumundadır. Mütekellimin iddia
makamına karşın, muhatap itiraz makamındadır. Muhatap; çeşitli sebeplere binaen,
söyleme karşı gelme, katılmama, ikna olmama, sözlü eylemin gereğini yerine getirmeme
gibi muhalif konumunu korur.43
Reşit ve sağduyu sahibi bir kimsenin, her şeyi her yerde herhangi bir münasebetle
söylemeye hakkı olmadığını ifade etmek gerekir. Bazı konuların ancak bazı şekillerde
söylenmesi mâkul olur. Her durumun kendine özgü genelgeçeri, her konunun kendine
göre bir saygınlığı ve öncelik hakkı vardır. Dilsel kısıtlamalar ( )إًشاهاخ ُغاٍٗحsadece lisanî
bir mesele değil, sosyokültürel bir yaptırımdır. Bu yüzden, arkadaşla konuşur gibi müdürle
konuşmak, cuma hutbesi verir gibi bilimsel konferans vermek, resmî bir rapor okur gibi
şiir seslendirmek kabul görmez. Tüm bunlar, ideolojik yapılanmaların dildeki
ayrışmasıdır. Dilsel kısıtlamalar aslında erdemli sosyal ilişkiler tesis etmek için kişilere
sunulmuş tercihlerdir. Sözlü görgü kuralları da denebilecek dilsel performans (;)اٍُِاهح اُِـىٌح
cinsiyet, yaş, sosyal statü gibi toplumsal kategorileri ve hiyerarşiyi tanımayı ve maslahat
gereği riayet etmeyi gerektirir. Söylemde lafız ve üslup değişiklikleri gerektiren bu
kurallar, geleneksel ve kültürel kodlarla toplumda revaç bulur. 44
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Söylem; farklı durumların ve aktivitelerin kendini gösterme alanı, çatışma ya da
isteklerin gün yüzüne çıkma yeri, yayılma ve yinelenme eğilimli bir sözlü eylemler
paradigmasıdır. Bu yüzden her toplumda söylem üretimi; denetimli, tertipli, seçilmiş
ifadelerden ibaret düzenli bir silsiledir. Söylemin yorumlanması da birbiriyle dayanışma
içindeki bu silsileye dayanır. Bu silsilenin işaretleri olan bazı dilsel öğeler; zamirler,
sıfatlar, tamlamalar, edatlar vs. vardır ki söylemin mantıksal bağlantısını gerçekleştiren
göstergeler olarak görev yaparlar. Ayrıca söylemin, doğrudan veya dolaylı olarak işaret
ettiği eylemin uygulanmasını gerektiren yürütme görevi ( )اُىظٍلح اإلٗجاصٌحve alıcıyla
mütekellim arasında kurulan irtibatın sonuç vermesini hedefleyen etkileşim görevi
( )اُىظٍلح اُرلاػٍِحvardır.45
Söylemin dışa vurumcu özelliklerini gözetmek, mütekellimin kendisiyle ve
muhatabıyla yaptığı işin niteliğini bilmeye imkân tanır. Böylece mütekellim muhataba
saygı duyup onu takdir mi etti, yoksa hafife alıp küçümsedi mi, onu kendine yaklaştırmak
mı istedi, yoksa kendinden uzaklaştırmak mı istedi, onu lütufkarâne ikna etmeye mi çalıştı,
yoksa sadece otoritesini kullanarak baskı mı yaptı, sosyal statüsüne rağmen tevazu mu
gösterdi, yoksa üstün konumunu korudu mu, fark edilir. Tüm bu mülahazalar ve daha
fazlası, söylemin bıraktığı izlenimler olarak, dikkat eden biri için fark edilebilecek
ayrıntılardır. Çünkü direkt gözüksün ya da gözükmesin, söylemin tepkilere akseden
davranışsal işlevleri ( )اُىظٍلح اُرؼآٍِحvardır. Söylem dili, arka planda kalan ikincil
anlamlara: bağlamsal verilere, söylemsel ilişkinin keyfiyetine, tarafların birbiri hakkındaki
varsayımlarına götüren bir figürdür. O yüzden söylemin, mütekellim üzerinden açığa
çıkan gizil güçlerine dikkat etmek gerekmektedir. 46
Söylemi şekillendirme ve yönlendirmede, alıcının geçmiş deneyimlerinin önemli bir
yeri vardır. Çünkü alıcı söylemi tamamen boş bir zihinle karşılamaz; önceki bilgi
birikimine dayanarak iletiyi alır. Bu, aynı söylem türü ile nispeten uzun bir zaman
karşılaşması sonucu mümkün olur. Böylece alıcı söz konusu söylem türünün sabitlerini
ve değişkenlerini keşfetmiştir ve o söylemin karakteristiklerine vâkıftır. Önceki
edinimlerinden yola çıkarak sonraki söylemlere dair beklenti ve tahminleri doğrultusunda
söyleme karşı pozisyonunu alır. Muhatap, mütekellimin ne kastettiğini fark etmek ve o
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söylem türünün gerekliliklerini idrak etmek hususunda -kendisini anlamaya ve
yorumlamaya götüren- söylemin özelliklerini zihninde derlenmiş olarak bulur. Zira her
söylemin tipik özellikleri bellidir; bölgesel ve dönemsel olarak değişmeksizin çoğunlukla
olduğu gibi kalır. O yüzden söylemi anlamak aslında, alıcının belleğindeki bilgileri çekme
ve karşılaşılan söyleme bağlama işlemidir. 47
Söylem, bağlama şartlanmış bir etkinlik olup aynı zamanda o bağlamı
değiştirebilendir. Söylem, doğrudan ve dolaylı iletiler ile görünen ve görünmeyen
amaçların toplamıdır. Belirli bir kültür içerisinde bilişsel üretimden ortaya çıkan çeşitliliği
yansıtan; dinî söylem, edebî söylem, ilmî söylem gibi türlü görünümleri vardır. Söyleme
bitişen sıfat -dinî-edebî-ilmî vs.- söylemin temayülünü ve içerisinde sınıflandığı alanı
gösterir. Burada söylem teorisinin ()ٗظشٌح اُخطاب, kendisini tamamlayan bir teoriye;
söylemin çeşitleri teorisine ( )ٗظشٌح أٗىاع اُخطابduyulan gereksinim belirir ki bu teori,
dilsel eşitsizlik ( )اُالٓغاواج اُِـىٌحfikrinden yola çıkmaktadır. Bu da insanların sosyal açıdan
eşit olmadıklarının göstergesi ve farklılıklarının söz dağarcığına, üsluplara yansımasıdır.
Dilsel eşitsizlik, toplumsal eşitsizliğin kaçınılmaz sonucudur. Toplumu oluşturan fertlerin
kişisel farklılıkları da sözlü tercihleri bilinçli veya bilinçsiz etkiler. Böylece dil, sosyal ve
kişisel eşitsizliğin nesilden nesle sürdürülmesini sağlayan önemli etkenlerdendir. 48
Söylemin fâili olan kişinin, insanlarla iletişime geçmek için seçeceği birçok yol
vardır. Birtakım etkenlere göre biçimlenen söylemsel ilişki, mütekellimin muhatabı tanıma
durumu üzerine kurulur ve taraflar arasındaki müşterek bilgiler ile olumlu/olumsuz peşin
hükümlere göre şekil alır. Bu iki unsura ilaveten; taraflara ilişkin yaş, cinsiyet, ırk, iş gibi
faktörler de söylemin gidişatını ve mütekellimin seçimlerini doğrudan etkiler. Aralarında
daha önce bir tanışıklık olmayan taraflar da ona göre söylemdeki rollerine bürünürler ki
söylemi gerektiren durum aralarında bir alaka kurar. Kişilerin birbirini hiç tanımaması ya
da birbirlerini tanıma ve samimiyet düzeyleri ile aralarındaki ilişkinin mahiyeti, söylemde
dayanılacak ilkelerin mahiyetini belirler. Birbirini tanımayanlar ya da nispeten mesafeli
kalmayı tercih edenler iş birliği ilkesi (ٕ)ٓثذأ اُرؼاو, samimi ve akran olanlar sempati ilkesi
()ٓثذأ اُرىدد, resmî düzeyde ilişki içinde olanlar nezaket ilkesi ( )ٓثذأ اُرأدبiçinde olabilirler.
47
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Bu ilkelerin, kullanım alanları itibariyla birbirinden kesin sınırlarla ayrılması mümkün
olmayıp, söylemin türüne göre birinin kullanımı ağır basar. Her hâlükârda mütekellim,
muhatabına karşı söylem türünü ve bağlı kalacağı ilkeleri seçmede, tümdengelime ait
değerlerden ve varsayımlardan yola çıkar. 49
Bağdaşıklık (اُر٘غٍن/)اُرشذٍة, söylemin akıcılığında önemli rol oynar. Söylem,
öncelikle mantıksal dizgiye tâbi olarak dinlenilmeye değer olur. Söylemin başarılı olması
için, ilk kesitinden itibaren mantıklı bir düzende olması beklenir. Örneğin; “Eve girdim,
ışığı yaktım, salona oturdum.” şeklinde başlayan bir söylem, mantıklı bir tertip üzere
olduğundan, alıcı özenle dinler ve anlar; ancak söylemdeki olaylar sıralaması akla aykırı
olursa, anlaşılmaz olacağı gibi dinlenilir olmaktan da çıkar. Bağdaşıklık ilkesi, söylemin
idrakini imkânsız kılacak dereceye varmadıktan sonra, tavizsiz değildir; cümlede peş peşe
gelen öğeler ya da sıralı cümleler arasında yer değişimine imkân tanır. Önemli olan,
söylemin, muhatabın idrakine halel vermeyecek ölçüde mantıklı bir düzende olmasıdır.
Söylemde lafzî tertibin, söylemin edimsel yapısını pekiştirecek, söylemden amaçlanan
faydayı temin edecek kadar olması kifayet etmekle beraber; sıralı, dizgeli, ahenkli olması
başarılı bir söylem için yerinde olur. 50
Sözlü bir eylem olan söylemde vurgu, kayda değer bir öneme sahiptir. Mütekellim,
söylem ile amacına ulaşma yolunda sadece söz dizimine dayanmakla kalmaz, sözün tınısı
ve sesin tonu gibi fonetik etkenleri de devreye sokar. Aynı söylem, aynı lafızlarla, farklı
tınılarla farklı amaçlara hizmet edebilir. Yüksek ses tonu, söylemin uygulanabilirliğini
kuvvetlendirebilir; tehdit, öfke, şüphe gibi durumların göstergesi olabilir. Alçak ses tonu;
kendine güvensizlik, hoşlanmama, alay etme, kinaye gibi çeşitli durumlara işaret edebilir.
Stabil ses tonu ise saygın ve vakur bir ifade biçimi olmakla beraber, aynı tonda uzun
müddet süren söylem de alıcılar üzerinde bıkkınlık, uyuşukluk ve dikkat dağınıklığına yol
açabilir. Özellikle halk dilinde, soru kelimeleri ve i‟râb ihmal edildiğinden, vurgunun
önemi bir kat daha artar. Örneğin; “ ”كهٔدkelimesi, farklı tınılarla “ben anladım./ anladın
sen!/ anladın mı?” vs. kâh birinci tekil şahsın cevabı, kâh ikinci tekil şahsa soru, kâh
üçüncü dişil tekil şahsın adına cevap gibi farklı anlamlara gelebilir. Söylem, her ne kadar
sözcük ve üslup seçiminde başarılı olsa da uygun vurgu olmaksızın, anlaşılır olmak ve
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amacına ermek için eksik kalır. Zira, anlam ile kasıt arasındaki ilişki sabit ve istikrarlı
olmayıp, vurgu ve başka etkenler ışığında derecelendirilir. Vurgu; söylemin kastını aşikâr
etmede bir ölçüt olup, Arapların şiir ya da nesir, eski ya da yeni birçok farklı söylemlerde
sıklıkla kullandıkları muteber bir tarzdır. 51
Beden dili, söylem dilini belirlemeye yardımcı bir unsurdur. El ve göz devinimleri,
başı sağa sola çevirmek, gülümsemek ya da suratın asıklığı gibi tüm bedensel hareketlerin
sözsüz dili vardır. Cisimde ârız olan hareketler, söze eşlik eden destekçilerdir ve beden de
sözlü söylem eşliğinde hitap eder. Mütekellimden muhataba söylemin iletilmesinde ya da
muhataptan mütekellime reaksiyon gelmesinde, lafızların yanı sıra fiziksel hareketler de
istemli veya istemsiz, dilsel iletiyi destekleyerek söyleme katkıda bulunur. Tabii bunun
için beden dilinin, mütekellimin jest, mimik ve edasının söylem dili ile uyumlu olması,
çelişmemesi, söylemin bağlamına yakışır olması, sosyal kayıtları gözetmesi gerekmektedir.
Zira söylemde, lafız ve işaret ortaktır; işaret lafza yardımcıdır, ona tercümandır ve lafzın
yerine vekalet edip lafza gerek bırakmayabilir. Söylemde taraflar arasındaki fiziksel
mesafe de tarafların birbiriyle olan ilişki düzeyine; aralarındaki samimiyet ya da resmiyete,
sosyal sınırlara, cinsiyet farkına, inanç ve geleneklere göre konumlanır. Söyleminde zarif,
etkin ve başarılı olmak isteyen bir konuşmacı, toplumunda hâkim olan kültür çerçevesinde,
sözsüz iletişim tekniklerini nasıl kullanacağını bilerek bu yardımcı unsurlardan
faydalanır.52
Söylemin önemi; dilin, durumlara ve düşüncelere hükmeden tehlikeli bir psikolojik
araç olmasından gelir. Söylemin stratejilerini belirlemede dilin yönlendirici rolü vardır.
Dilin, varlığını tekdüze bir şekilde sürdürmek yerine, çeşitler edinmesinin amacı, söyleme
her iletişim ortamı için uygun bir tarz temin etmektir. Bu hususta dilsel pragmatizm,
söylem teorisine yakın amaçlarla ilerlemekle beraber, onu aşar ve bilgiler, duygular,
inançlar vb. beşerî etkinliklerin başka boyutlarına geçer ve bu, dilsel etkileşimlerde görgü
kuralları ( )اَدابile ilgilenen dil pragmatizminin öne çıkan misyonudur. Söylemin sorunu
tamamen pragmatisttir; bu, pratik olmasından ayrı bir olay olup fayda amacı
güttüğündendir. Söz edimleri (ّ )أكؼاٍ اٌُالteorisinden etkilenerek, iletişimsel faydacı
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yaklaşım olarak ortaya çıkan edimbilimsel dilbilim ( )اُِغاٍٗاخ اُرذاوٍُحyeni bir lengüistik
alan olup; dilin, sözlü bir dışa vurum olmaktan çok sosyal bir eylem olarak söylemde
kullanımını, sözlerin konumsal anlamlandırılmasını ve söylemsel becerileri araştırır.
Görevi de dilin içerisinde söylemsel bir rota oluşturan özelliklere odaklanmaktır. Bu
yüzden söylem, dilsel faydacılık konularının tam ortasına düşer ve yolu, söylemdeki
tarafların birbiriyle anlaşma sorunlarını çözecek araçlara sahip olan belagat ile kesişir.
Dilsel aktiviteyi, kullanıcıları ve alıcıları çerçevesinde önemseyen söylem teorisi; dilsel ve
dil dışı bağlamlara da söylemin uygulanma alanları olması sebebiyle önem verir. Söylem,
dilin yüzeysel yapısını aşarak ve mütekellimin somut bir sözlü ortamda iletişimsel bir
eylem üretme durumuna uzanarak, iletişim tekniklerine meyleder. O hâlde, Arapların
sözlerindeki amaçların odak noktası, durumların gerektirdiklerini (ٍ)ٓورعٍاخ األحىا
bilmektir. Bu yüzden söylemi kuşatan dış dünyayı ve söylemin amacını bilmek,
söylemin aydınlatılması için şart koşulmuştur. Zira amacın değişmesi bağlamın
değişmesini, bu da üslubun değişmesini gerektirir. Söylemin amacının gerçekleşmesi ve
umulan faydanın hâsıl olması için esas olan faydacılık, ya konuşmacının söylem
üzerinden alıcıdan istifade etmesini ya alıcının söylemden bir fayda elde etmesini ya da
her iki tarafın da yararlanmasını gerektirir. Uygulanması itibarıyla, konuşmacı tarafından
aktif bir iletişim ve tek taraflı bir eylem olan söylemde alıcının rolü ise, kendi açısından ve
konuşmacı tarafından söylemin amacına ulaşması için söylemin şifrelerini çözmek ve
kendi idraki dâhilinde anlamlandırmaktır.53
Söylem, çevresel ve temel delillendirmelere dayanan bir bildirişim, söz yönetimi ile
ilgili filolojik ve sosyolojik bir vâkıadır. Etki gücü ve otoritesi olan söylemin amacı her ne
kadar türüne göre farklılıklar arz etse ve bir gerçeği ortaya çıkarmak, bilgi almak/vermek,
bir kurala/kanuna/âdaba uyulmasını gerekli kılmak gibi gözükse de, asıl ve ortak amacı
iknadır; muhatabın cevabını/onayını almak ve onu beklenen eyleme yöneltmektir.
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Söylem, kuramsal-uygulamalı dilbilimin orijini ve onun eş değer üretim gücü sayılır.
Söylem ile dili bir arada tutan amaçlar, söylemsel ve dilsel olgular arasındaki bağlantının
doğasını açıklar. Söylemin içerdiği zımnî anlamlar, söylemin muvazaa -aynı dil grubunun
üyeleri arasında kolektif sözleşme- ile timsal oluşuna dayanır. Söylemin geleneği
(ً )اُؼشف اُخطاتgereğince, söylem uygulama sahasında çeşitlenir, şartlara göre renklere
bürünür ve çeşitleri birbiri ardı sıra teselsül eder. Bir gelenek üzerine inşa edildiğinden;
sözcüklerinde, ifadelerinde, işaretlerinde, tüm dilsel tavırlarda kültür ve medeniyetin
izlerini taşır. Bu da demektir ki, konuşmacı söyleminde özgür değildir; söylem çeşidi ve
içinde bulunulan bağlama göre edinilen bir dilsel tavır ve metotlar silsilesi, konuşmacı
için bağlayıcıdır. 54
Söylem, kültürel ve geleneksel olarak benimsenmiş teâmüller ile örülü kompleks bir
oluşumdur. Söylem, çeşidinin getirdiği özelliklerden önce kültürel ögelere bağımlıdır.
Toplumsal normlar ile kültürel değerler, söylemin kalıplarının belirlenmesinde aktif rol
oynar, söylemdeki tarafların ilişkilerini kontrol altına alır. Mütekellimin inançları ve
değerleri, kendisine ve muhatabına izlenimci bir konum inşa eder, seçeceği sözcükleri ve
gözeteceği üslubu şekillendirir. Mütekellim, kişisel değer yargılarından öte toplumsal
kanaatlere tâbidir. Örf ve âdetler söylemi dizginler. Bu kısıtlama her ne kadar ifade
özgürlüğüne müdahale gibi gözükse de ilişkileri iyileştirmek adına bir kayıtlamadır. Aksi
takdirde söylem rastgele olmaktan kendini alamaz; muhatapları için rahatsız edici,
konuşanı için küçük düşürücü olabilir. 55
Söylemin; bildirim ()اإلخثاس, sesletim ()األُلاظ, bağdaşıklık ( )اُر٘غٍنolmak üzere üç
dayanak noktası vardır. Öncelikle zihinde düşünceler, duygular, kanaatler vücuda gelir,
ardından bunlar uygun bir giysi olacak lafızlara yüklenir, sonra tertiplenip düzenlenir.
Böylece söylemin iskeleti somut olarak ortaya çıkmış olur. Söylemin dile geldiği vurgu ve
tını da söylemin iç düzeninin tamamlayıcılarındandır. Her söylem türünün kendine yakışan
bir tertibi ve tonu vardır; söylemin her topluluk karşısında aynı tarzda aynı duyumda
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olması beklenemez. Örneğin, halka açık oturumlarda fesahat ve lisanî ayrıntılar o kadar da
icap etmezken, bir mahkeme salonunda dile gelen söylemin ince elenip sık dokunması
gerekir. Her meslek sahibi kendi alanında söylemleri kontrol edebilir. Ancak her
konuşmacı her konumda aynı başarı ile söylem ortaya koyamaz. Bu savın savunucusu
üslupçuluk teorisi, bir dışa vurum gücü olan dili, düşünsel dil ile duygusal dil arasındaki
bağdan ibaret görüp, bu yüzden herkesin her açıdan dili kuşatmasının imkân dahilinde
olmadığını belirtir. Kaldı ki dil, dışa vurum için sunulmuş olanaklardan ibaret bir ağdır ve
onu her söylem türünün hizmetine sunmak mümkündür. Bunun için üslup, dilin mevcut
stoğundan yapılacak bir seçme işlemidir; ancak konuşmacıya gelişigüzel bir seçme hakkı
vermeyen dilin, her düzeyi için normları ve kriterleri vardır. 56
Söylem, toplumsal olmasının yanı sıra kişiseldir; her konuşmacının söylem üzerinde
kişisel bir tarzı ve cüz‟î tasarruf hakkı vardır. Söylem, zâtında ifadesini bulduğu kişinin
bakış açısını ve dünya görüşünü, o kişinin ahlakına, anlık ruh hâline, ideolojisine işaret
ederek, zımnî anlamlar ve beden dili üzerinden ortaya koyar. Nihayetinde üslubun bireysel
bir tarafı vardır ki konuşmacının kişiliğini temsil eder. Konuşmacı her ne kadar dile
getirdiği söylemin özelliklerine riayet etse de kelime seçimleri, telaffuz tarzı, şahsi üslubu
ile söyleminde kişiliğinin izleri gözlemlenebilir. Söylemdeki kişisel özelliklerden yola
çıkılarak, cinsiyetler arasında da söylemin az çok değişiklik gösterdiği söylenebilir.
Zira üslup, kişisel bir tercih olduğu kadar sosyokültürel bir yaptırımdır. Bu yüzden
her cinsin kendisine göre kategorize edilebilecek, birbirinden ayrışan kelime ve üslup
tercihleri, hatta dilsel kısıtlamalar vardır. Ancak gayet tabii, söylemin prensiplerine ve
saygınlık kiplerine uyma hususunda cinsiyetler arasında ayrım gözetilmez; bilakis bunlar,
ortak ve eş değerdirler.57
Söylem aritmetiksel bir dizgedir, sadece iç düzeninde kurallara tâbi sözcükler
silsilesi değildir. İç dizaynı ile dış cephesi birbirine yakışan kompakt bir yapıdır. Olumlu-
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Aristotales, el-Hitâbe et-Tercemetu’l-‘arabiyyetu’l-kadîme, tah. Abdurrahman Bedevî (Kuveyt: Vekâletu‟lmatbûat, 1979), 181,228; Sa„d Maslûh, el-Uslûb (Kahire: Âlemu‟l-kutub, 1992), 37; Plett, el-Belâga, çev.
Muhammed el-Ömerî, 52; Yusuf Devran, Haber Söylem İdeoloji (İstanbul: Başlık Yayın Grubu, 2010), 2728; Charaudeau & Maingueneau, Mu’cem tahlîli’l-hitâb, çev. el-Muheyrî & Sammûd, 534; Norman
Fairclouch, el-Hitâb ve’t-tegayyuru’l-ictimâ‘î, çev. Muhammed Anânî (Kahire: el-Merkezu‟l-kavmî li‟tterceme, 2015), 15.
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Ali Abdulvâhid Vâfî, el-Luga ve’l-muctema‘ (Suudi Arabistan: Şeriket-u Mektebât Ukâz, 1983), 135;
George Yule, Ma‘rifetu’l-luga, çev. Mahmûd Ferrâc Abdulhâfız (İskenderiye: Dâru‟l-vefâ, 1995), 243; etTalhî, Delâletu’s-siyâk, 2/507; Plett, el-Belâga, çev. Muhammed el-Ömerî, 52; Dale Carnegie, Fennu’lhitâbe (Beyrut: Dâru‟l-ehliyye, 2001), 25; Zehebiyye, Lisâniyyâtu’t-telaffuz, 168,180.
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olumsuz etrafındaki şartlarla etkileşime girer ve onlara ayak uydurmak için çeşitli şekillere
bürünür. Zira söylemin tâbi olma ilişkisi vardır; başarılı iletişimi temin edecek şekilde,
yapısı ile görevi arasında bağ kurar ve iç düzenini dış şartlara uydurur. Bu yüzden delalet
ettiği anlamlar, dolaylı-dolaysız anlam ve sosyolojik-psikolojik anlamlandırmalar
çerçevesinde çeşitlenir.58
Söylem, şekil ya da anlam olarak tamamlanmamış olabilir, tamamlanmaya ihtiyaç da
duymayabilir. Söylem, amacını gerçekleştirecek prensiplere bağlı kaldığı ve kelimeleri
seçilerek oluşturulduğu için, kimi zaman sadece ima ve telkin ile iktifa edebilir. Bu
açıdan iki çeşit söylem vardır: formel söylem ()خطاب اُِـح اُصىسٌح, informel söylem
()خطاب اُِـح اُطثٍؼٍح. Formel söylem; söylemin amacının, şeklinden açık ve net olarak direkt
anlaşıldığı söylemdir. İnformel söylem ise, zımnen ifade edilen ve amacının anlaşılması
için muhatabın idrakine ve çabasına ihtiyaç duyulan söylemdir. Bu yüzden formel
söylem tam, informel söylem ise eksik söylem olarak adlandırılır. Söylemin tamamlanmış
ya da tamamlanmamış olması, türünün ve hedefinin izin vereceği kadardır. Örneğin;
“dolabı taşımama yardım eder misin?  ”هَ تإٌٓاٗي ٓغاػذذً ُحَٔ اُخضاٗح؟formel bir söylem
iken, “ben dolabı taşıyamam  ”أٗا ال أعرطٍغ حَٔ اُخضاٗحinformel bir söylemdir. Eksik söylem
eklektik olup, muhatabın çıkarımını gerektirir. Söylemin; iş birliği, sempati ve nezaket
ilkelerine dayanarak, bu söylem tarzı hoş karşılanır.59
Söylem; dil-düşünce diyalektiği ile düşünme sistemi ()ٗظاّ اُرلٌٍش, dil-söz diyalektiği
ile ifade sistemi ()ٗظاّ اُرؼثٍش, dil-toplum diyalektiği ile davranma sistemi ( )ٗظاّ اُرذتٍشolarak
özetlenebilecek sistemlerin bir arada olduğu iletişim sahasıdır. Bu sistemlerden ileri gelen,
kelamın makama uygunluğu (ّ)ذٔوٍْ اٌُال, söylemdeki tarafların müşterek katkısıyla olur,
sözü mütekellim başlatır ve muhatap sonlandırır. Muhatabın sözlü olarak vereceği cevap
veya beden dili ile vereceği tepki, söylemi devam ettirme ya da bitirmede etkili olur ve
söylemin çeşidine göre muhatabın etkinlik oranı artar ya da azalır. Söylemin ileteni de
alıcısı da söylem üzerinde kendini gösterir. Bunun için söylem aslında, şartlara ve kurallara
dayanmaktan öte, sözde güzellik ve davranışta nezaket algısına dayanır, hatta söylemin
kuralları ancak sanatsal etkisini izhar eden gereçlerdir. Bu yüzden söylem ilim olarak
değil, sanat olarak anılır. Sanatsal söyleme ve şiire düşkünlükleriyle bilinen Arapların
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el-Mutevekkil, Kadâyâ, 16-17; Mişbal, el-Belâga ve’l-usûl, 163; Ezâyît, el-Hitâb, 26-31; Rîm elHemmâmî, el-İktidâ ve insicâmu’l-hitâb (Lübnan: Dâru‟l-kitâbi‟l-cedîd, 2013), 137.
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söylemi derecelendirme, en fasih dil ile fasih dilleri ayırma eğilimleri buradan ileri
gelmektedir. Sözlerin, kullanım sıklığı ve genelgeçerlik durumlarına göre; garîb (az
kullanılması sebebiyle kolayca anlaşılmayan kelimeler), şâz (Arap dili kurallarına, yaygın
kullanıma aykırı kelimeler), nevâdir (nâdir kullanılan kelimeler), vahşî, hûşî, mezmûm,
metrûk gibi tercih edilmeyen ve yadırganan ifadeler şeklinde kademelendirilmesi buna
örnek olarak verilebilir.60
Söylem, rasyoneldir ve geleneksel mantık ilkelerinin yönettiği, iletişim amacı güden,
düzenli söz varlığı ya da sözler silsilesidir. Birtakım stratejik uygulamalardan ibaret sözlü
seleksiyondur. Kapsayıcı ve dışlayıcı pratikler üzerine var olduğundan, ilgili çeşidinin
gerekliliklerini kapsayıp diğer çeşitleri dışlar. Bu hususta başat dayanağı ise bağlam olur.
Zira söylem; dilin, dil dışı ölçütlerle iç içe geçmesidir. Söylem, bağlamla olan irtibatı
gereği, haber cümlesi olsun inşa cümlesi olsun, bağlamı müteakiptir. Bağlam karşısındaki
durumuna nazaran söylemin bileşenleri ( )ٌٓىٗاخ اُخطابüç ana başlıkta toplanabilir: 61
 İçerikler ()أُحرىٌاخ: Söylemin kapsamına giren; bilgiler, fikirler, değerler, inançlar,
kanaatler, varsayımlar vs.
 Taşıyıcılar (َ)اُ٘ىاه: Dil, göstergeler, semboller genelinde; sözcükler, tamlamalar, her
türlü belagat unsuru, simgeler, istatistikler vs.
 Araçlar ()األدواخ: Etki yaratan reaksiyoner gereçler; beden dili, ses tonu, vurgu,
kıyafet ve varsa söyleme konu olan cisimler vs. Söylemin yazılı metni için ise
noktalama işaretleri ile içerik düzeni.
Söylemin özellikleri üzerinde durmak, bir mantık terimi olan “mutabakat”ın,
kullanılan lafızların işaret ettiği kavrama delaletinde uyumunun, belagatteki iz düşümü
gereğincedir. Söylemin telakki olunduğu koşulların gözetilmesi, muhtevası ile muhatabın
algı gücü arasında denge kurmak ve bağlamla arasındaki armoniyi sağlamak içindir. Bu
sebeple Arap dili ve belagatinde, durumun gerektirdiği (ٍ )ٓورعى اُحاsöylemi ortaya
koymak ve durumla söylemin uyumunu (ٍ )ٓىاكوح اُحاyakalamak bir hayli önemlidir ve bu,
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güzellik motivasyonu iledir, zaruret değildir. Bu yüzden dilsel kullanımların çeşitlenmesi
ve aralarındaki ihtilaflar tolere edilir. 62
Sonuç olarak; söylemin önemi, iki esas unsuruna; mütekellime ve muhataba, sahip
oldukları sınıfsal kimlik uyarınca sözlü tasarruf hakkı sunmasındadır. Toplumsal tabakalar
üzerinden söylem tarzları birbirinden ayrıldığı için, söylemin taraflarının sosyal durumları
göz önünde bulundurulmalıdır. Sosyal bir edim olan söylem her hâlükârda mütekellimin
sosyal kimliği üzerinden gerçekleşir; mütekellim öncelikle kendine sonra muhatabına
yakışan söylem biçimi ile bezenmelidir. Söylemin itibarı, muhatabına mutabakatındadır;
faydalı olması ise muhatabı etkilemesindedir. Hitap ettiği kitle ile çelişen bir üslupta
söylemin başarılı olması beklenemez. Aslında her söylemin başarılı ve saygın olması da
beklenemez. Çünkü insanlar mizaç ve temayüllerinde çeşit çeşittir; söylem çeşitlerinin
çoğalması da esasında, insanların zâtına mahsus varyasyonlardır.63
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3.

İKİNCİ BÖLÜM – SÖYLEMİN DÜZEYLERİ

Arap dilindeki söylem kavramının aydınlatılmasının ardından bu bölümde, söylemin
çeşitlenmesi durumu, nedenleri ve sonuçlarıyla ortaya konulacaktır. Standart Arapça ile
ondan sapmalar, bu durumun söylemlerde ne şekilde karşılık bulduğu ve bu dilsel
bölünmenin parçalanma değil zenginlik olduğu açıklanacaktır. Otoriter söylem, entelektüel
söylem ve halk söylemi olmak üzere üç ana başlık altında düzeylerine ayrılan söylemin,
her çeşidinde bir diğerinden farklılaşan özellikleri belirtilecektir.
3.1. Standart Arapça ve Dilsel Bölünme
En fasih Arapça (ٝح اٌفصذ١)اٌعشت, Arap dilinin standart formunu ifade etmektedir. Bu
dil; prototip, ideal, üst düzey Arap dilidir. Arapların medar-ı iftiharı, ilmî-edebî meclislerin
ziynetidir. Arap ülkelerinin resmi dili ve Araplar arasında ortak dil olduğundan,
sosyokültürel bir gerekliliktir. Yerel mahiyette olmayıp, herhangi bir kavme nispet
edilemediği gibi, herhangi bir bölgeye de hasredilemez; konuşanının mensup olduğu
köken ayırt edilemez. Zaman ve mekân sınırlarını aşarak kesin şeklini almış, uyumlu bir
harmandır. Günümüze kadar ölçülü şeklini sürdürmekte olup, doğudan batıya Arap
ülkelerinin iletişim dilidir. Gazete ve kitapların yayınlandığı, Arap olmayan toplumların da
öğrendiği, üzerinde uzlaşılmış dildir. 1
Bu en fasih dil kendi içerisinde dönemsel olarak, geleneksel dil ( اٌرشازٝ )فصذve
modern dil ( اٌعصشٝ )فصذşeklinde ikiye ayrılır. Birincisi; neredeyse sadece klasik İslâmî
kitaplarda kalan ya da Kur‟an kıraatlerinin etkisinde kalarak dinî programlarda ulemanın
konuştuğu, en fasih dilin çehresinin en belirgin olduğu, dil piramidinde zirve sayılan dildir.
Bu dilde okuma ve konuşma yapanlar, harfleri doğru mahrecinden, tam bir söyleyiş ile
telaffuz ederler. Hatta iklâb (örn:  ُِِ تعذ/) ِِٓ تعذ, izhar (örn: ٍفٛ )ِِٓ خgibi tecvid kurallarına
riayet etmek, okuma ve konuşmalarında dahi alışkanlık olmuştur. Dilin kurallı tatbik
edilmesine, i‟râbın tam uygulanmasına dair bir duyarlılık söz konusudur. İkincisi; mevcut
1

Yusuf, el-Lugatu’l-‘arabiyye, 129,137; ed-Dâmin, Fıkhu’l-luga, 51; ed-Delîmî, el-Hediyye, 235; el-Kûsî,
Abkariyye, 41.
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çağa ayak uyduran, yenilenen yüzüyle çağın gereksinimlerine cevap veren, basında,
ilmî-edebî-resmî platformlarda kullanılan, asrın dilidir. Geleneksel dilin aksine, i‟râbta
hafiflik, son harekelerde sükûn göze çarpar. İçerisinde; bilim, sanat, siyaset, edebiyat vb.
toplum hayatına dair çeşitli birçok düzeyi kapsayan genişliktedir. Bu yüzden toplumun,
yenilikleri ve gelişmeleri dile aşılama çabası bu dilde kendini gösterir. İnsanî alanların
çokluğunun doğal bir sonucu ve konuların çeşitlenmesine paralel olarak, dilde bölünme
buradan başlar. Bölünen her alanın, ihtisas sahasına ait, diğer alanlarda olmayan, kendine
özgü eşkâli olmakla beraber, nihayetinde hepsi en fasih dilin halleri olarak, dilsel doğruluk
ölçütlerinde aynı ortak noktada buluşurlar. 2
En fasih Arapça, sistematik bir dildir; fonolojik, morfolojik, leksikolojik, sentaktik,
semantik, retorik sistemlerin bütünüdür. Dil düzeyleri arasında başı çekmeye yaraşır
olandır. Fasih dilin düzeylerini, eski kabile lehçelerinden modern dil düzeylerine kadar,
kendi dairesinde sistematize eder. Kuşatıcı yapısı ile lehçeleri kapsamakla beraber,
aralarında bir rekabet söz konusu değildir. Kendisi her Arap‟ın gerçekleştirmeyi temenni
ettiği ülküsü, lehçeler ise dilin günlük realitesidir. Dilde ölçüt kabul edilen en fasih düzeyi
konuşan az olmasına karşın, nispeten konuşanının konumunu düşüren lehçeler daha
revaçtadır ve ezici çoğunluk tarafından konuşulur. Dil içinde diller olarak vücut bulan,
dilin standart formu ile diyalektleri arasında vuku bulan dilde ikilem olgusu (ح اٌٍغح١اجٚ)اصد,
dile bir zarar vermez. Bilakis en fasih Arapça, esasen kendisinden vücuda gelen lehçeleri
ve düzeyleri kendi çatısı altında toplar. Bu yüzden tam bir itilaf ve ittifak sembolüdür.
Toplum içinde edindiği imaj ile saygıdeğer bir yere sahiptir. Farklı ülkelerdeki Arapları
birbirlerine ve Arap olmayıp Arapça konuşanlara bağlayan toplumsal, kültürel, siyasî vb.
görevlerinin yanı sıra, geleneğinden kopmayarak Arapçayı köklü geçmişine bağlar. Yedi
3
harf üzere inen Kur‟an-ı Kerim‟in ( عثعح أدشفٍٝأٔضي اٌمشآْ ع
ِ ) dili olup, insan ile lisan

arasındaki dengeyi kurmak adına çeşitli kıraatlere cevaz vererek, güncel dilde olduğu gibi
farklı kullanım şekilleri sunarak, bünyesinde nispeten tasarruf hakkına izin verir. Hitap
olarak inip kitap olarak yazılan Kur‟an-ı Kerim‟e itimaden en fasih Arapça, lehçeleri ve
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düzeyleri üzerindeki hâkimiyeti ve birleştirici yapısıyla, sözlü kuralları yazılı dil bilimsel
kurallar hâline getirmiştir.4
En fasih Arapça, dilin üst düzey formu olduğundan, avam seviyesinin üstünde,
havas takımının tasarrufundadır. Avam tarafından anlaşılır, ilgi ve beğeniyle dinlenir olsa
da onların erişim alanında değildir. Bu dil düzeyinde yetkinleşmek, kişinin önce kabilesi
arasında sonra toplumda saygın bir konuma gelmesi demektir. Belagat-fesahat erbabı bu
dili konuşanlar, hatipler, şairler gibi toplumun ileri gelenleri ve önderleridir. Bu dil sadece
edebî, dinî, ilmî mahfillerin dili olmayıp, Arap olsun olmasın günlük insanî ilişkilerde de
tercih edenler tarafından kullanılmaktadır.5
Dilsel bölünmeyi (ٞٛ )االٔمغاَ اٌٍغkavramak ve dilin tedriciliğinin ayrımında olmak, dil
düzleminde davranışsal bir güzelleşme ve toplumda sözlü iletişim bilincinin diri tutulması
için önemlidir. Böylece söylem sadece bir bildirim (ٟغ١ٍ )اٌخطاب اٌرثolmaktan çıkıp, etik
boyutuna itina edilmesi gereken bir edim (ٟث٠زٙ )اٌخطاب اٌرolarak göze çarpar; ilki sadece
kısaca mesajı iletmeye odaklıyken, ikincisinde söylemi bağlama yakışmayacak biçimde
kullanmaktan koruma çabası vardır. Çünkü muhatabın söylemden aldığı sadece
mütekellimin sözleri değildir; tutum ve üslup da sözler kadar beliğ bir konuşmacıdır.
Aynı şekilde mütekellim de muhatabın söyleme karşı onay ya da red durumunu, sözlü
karşılık vermese de hâlinden idrak edebilir. Tarafların itibarını gözeten ve karşılıklı fayda
güden, söylem âdabına ( )آداب اٌّخاغثحriayet etmek, söylemi söz olmaktan çıkarıp söylem
kılar. Yani söylem, farklı koşullarda farklı biçimlerde var olarak, düzey düzey çeşitlenerek
kendini gösterir.6
Söylem, müptezel olanından figüratif olanına kadar her seviyeden sözlü eylemleri
kapsayan bir kavram olduğundan, dilin sosyal sınıflara göre ayrışması sadedinde, sınıfsal
diller (ح١ )اٌٍغاخ اٌطثمortaya çıkmasına sebep olur. Bu yüzden söylem, söylemlere ayrılır. Bu
ayrılığa binaen her söylem düzeyi kendi standardizasyonunu ortaya koyar; kendini
gerçekleştireceği iç düzenini, sözcüklerini, üsluplarını, diğer söylemlerden temayüz
edeceği değerlerini, kendi evrenini belirler. Söylem, her duruma göre etkinleştirilecek bir
düzeye sahiptir, mevcut durumun gerektirdiği dile (لفٌّٛ )ٌغح اuygun şeklini alır.
Söylemin aldığı her şekil, dilin; kendi seremonisini oluşturduğu belli bir düzeyidir.
4
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Hicâzî, „İlmu’l-lugati’l-‘arabiyye, 234; ed-Dâmin, Fıkhu’l-luga, 51; ed-Delîmî, el-Hediyye, 235.
6
Abdurrahman, el-Lisân ve’l-mîzân, 251-252.
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Söylem, duruma uygunluk prensibinden yol alarak ayrıştığı içindir ki, bir düzeyde
beklenen söylem tarzı yerine bir diğeri geçtiği zaman mütekellim muhatap tarafından
yadırganabilir, alay konusu ya da antipatik olabilir. Buna rağmen söylemin kurallarını,
durumun gerekliliklerini hiçe sayarak dilde kayıtsız tasarrufta bulunma örnekleri
mevcuttur. Mesela, arkadaş ortamında konuşur gibi konferans vermek yersiz olmakla
beraber, insan faktörünün başrolü olduğu her eylemin faili mevcuttur.7
Mütekellim söylemin değişme gereksinimlerini bilip, ortama göre şekillenmesi için
onu yönlendirmeli ve yönetmelidir. Söylemin değişmesinin ve duruma göre alacağı şeklin,
söylemi üreten ve yorumlayan tarafından bilinen, dilin örfünde belirlenmiş yazısız
kuralları, sâikleri ve usulleri vardır. Koşulların ve gerekçelerin değişmesiyle söylemin
değişmesi Kur‟an-ı Kerim‟de de gözlenir: Mekkî söylem Medenî söylemden; konusu,
üslubu, biçimi itibarıyla farklılık arz eder. Söylem; hedef kitlesine intibak edecek şekilde,
formatı resmi ya da gayr-i resmi, kelimeleri teknik ya da âmiyane, konuşma dilinin
kolaylaştırılmış terkipleri ile ya da yazı dilinin seçkin terkipleri ile, belirtileri otoriteye ya
da samimiyete işaret edecek şekilde yapılandırılır. 8
Söylemin hareket noktası olarak muhatap, mütekellimin makamdan önce nazarı
itibara alacağı husustur. Zira insanlar sınıf sınıftır, bu sebeple kendilerini ifade ettikleri dil
de sınıf sınıftır. Her tabakanın, her insanın kendi kimliğini belirleyen bir dili vardır. Sözün;
net ()اٌجضي, değersiz (ف١)اٌغخ, nükteli (خ١ٌٍّ)ا, güzel (ٓ)اٌذغ, çirkin (خ١)اٌمث, hoşgörülü (خ١ّ)اٌغ,
hafif (ف١)اٌخف, ağır (ً١)اٌثم, meramını anlatamayan (ّٟ )اٌع, delil karşısında âciz kalan (ُ)اٌّف َذ,
dile gelmeyen ()اٌذصش, saçma (ً)اٌخط, uzatılmış (ةٙ)اٌّغ, vurgulu ve mimikli (ّاصٌّٙ)ا,
çok laflı ()اٌّىثاس, boş laflı ()اٌثشثاس, müstehcen (جشُٙ ٌ)ا, gereksiz (زسٌٙ)ا, zırva (ْا٠زٌٙ )اgibi
çeşitleri vardır. Bunların hepsi ile konuşulur ve hepsi fasih dilin düzeylerine göre hitap
şekilleri barındırır. Sözler arasında bir üstünlük, bir fark yoktur diyen için bu vasıflar,
söylemin çeşitlerini ibraz edici delil olarak yeter. Bu tasnifleri, sözün hallerini, söylemin
düzeylerini bilmek, mütekellim için, hedefindeki kişiye mutabık bir söylem seçmesinde
yönlendirici olur. Beliğ bir konuşmacı, muhatabına göre söylemini tartar; krala köle,
köleye kral edasıyla seslenmez. Hatta aynı söylem içinde gelen farklı bir konu da önemli
7

Mario Pei, Usus ‘ilmi’l-luga, çev. Ahmed Muhtâr Ömer (Kahire: Âlemu‟l-kutub, 1998), 70; el-Mutevekkil,
Kadâyâ, 23-24; Zehebiyye, Lisâniyyâtu’t-telaffuz, 157; Urey„ir, el-Hitâbu’n-nakdî, 35; Charaudeau &
Maingueneau, Mu‘cem tahlîli’l-hitâb, çev. el-Muheyrî & Sammûd, 493; Na„îme ez-Zehrî, Tahlîlu’l-hitâb fî
nazariyyeti’n-nahvi’l-vazîfî (Lübnan: Dâru‟l-emân, 2014), 133.
8
Yusuf el-Karadâvî, Hitâbuna’l-islâmî fî ‘asri’l-‘avleme (Kahire: Dâru‟ş-şurûk, 2004), 21; Fairclouch, elHitâb, çev. Muhammed Anânî, 123-124.
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bir konuyu üstünkörü, önemsiz bir konuyu ihtişamla dile getirmemek için mütekellimi
üslup değişimine iter. Söylemin itibarı, dildeki seçimleri yönlendiren tasarruf gücünde ve
duruma mutabık olup fayda hâsıl olmasındadır. 9
Dilsel düzeyler birbirinden keskin sınırlar ile ayrılmış ve soyutlanmış olmayıp, kendi
aralarında daimî bir irtibat içerisinde, birbirlerine bağlıdırlar. Dil piramidinde düzeyler
birbiri üzerinde sıkı bir şekilde dizili olup birbirinden kopuk ve temassız değildirler.
Düzeylerin birbiriyle iç içe olması, her ne kadar toplumsal ve dilsel ayrılıktan bahsedilse
de hepsinin aynı topluma ve aynı dile yönelik olduğunu göstermektedir. Her ne kadar dilsel
düzeyler birbirinden farklı olsa da esasen her biri, Arapça olmaları hasebiyle tek bir
tarihsel-dilsel kökene dönmektedir. Bu durum, aralarındaki etkileşim kapısını açık
bırakmaktadır. Aralarındaki birtakım ortak etmenler, bağlarını muhkemleştirip canlı
tutmaktadır. Düzeyler bazen birbirinin yerine söylemi telafi etme durumunda, bazen
birbirinden tamamen bağımsız, bazen de ikisi arasında bir yerde bulunurlar. Zira söylem,
söylemler arasına düşer ve bir söyleme yorum yapma, başka bir söylem ile istişhad etme,
bir diğer söylemi taklit etme vb. şeklinde söylemler arasında akış hâlindedir. Söylemin,
yükselme-alçalma şeklinde düzeyler arasında gidip gelmesi; dilin, düzeyleri arası teselsüle
yol açması, garipsenmeyecek sosyolengüistik bir vakıadır. Dile hükmeden sosyal şartlar,
konuşmacıyı belirli bir dil düzeyine bağlı kalmaya itmekle beraber, söylemin ve
bağlamının seyrine göre, konuşmacının müktesebatının el verdiği ölçüde başka dil
düzeylerine geçmesine izin verir. Kişi eğitim-kültür seviyesine göre bir dil düzeyi edinir,
gerektiğinde başka düzeylerde de dili kullanabilir. Örneğin, ortak dil düzeyinde konuşan
iki kişi kimi zaman yerel dilleri ile konuşabilir, ancak ortak dil ile verilmesi gereken bir
konferansın yerine yerel dil geçemez; çünkü ilki yapısı itibarıyla pek çok durumda
kullanılabilir ama ikincisi daha özel kullanım alanına sahiptir. Söylemde düzeyler arası
geçiş her durumda mümkün olmamaktadır. Sonuç olarak; konuşanın, anlamların
derecelerini bilmesi ve anlamı muhatap ile bağlam arasında dengelemesi, söylemi her
duruma ve ortama uyumlu kılması gerekmektedir.10
Söylemin düzeyi ne olursa olsun, tarafları arasında toplumdaki ortak değer
yargılarından yola çıkan bilinçaltı bir uzlaşım, müşterek ön bilgiler ve varsayımlar vardır.
9

el-Câhız, el-Beyân ve’t-tebyîn, tah. Dervîş Cuveydî, 1/95-96; Abdulâlî Kâdâ, Belâgatu’l-iknâ‘ (Mağrip: elMatbaa ve‟l-verakatu‟l-vataniyye, 2012), 105; el-Muvedden, Belâgatu’l-hitâb, 291-296.
10
el-Câhız, el-Beyân ve’t-tebyîn, tah. Dervîş Cuveydî, 1/92; Bedevî, Musteveyât, 122-127; Charaudeau &
Maingueneau, Mu‘cem tahlîli’l-hitâb, çev. el-Muheyrî & Sammûd, 184.
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Söylemin arka planı olan ortak bilgi ve değerler ışığında, örtük söylem ve zımni anlamlar
tercih edilir. Söylemin; gerek iş birliği prensibince, gerek nezaketli olması adına, mevcut
durumda örfen kabul gören şekli öne çıkar. Açık ve kapalı söylem şeklinde ifadesini bulan
bu durum, söylemin her düzeyi için söz konusu olabilir, hatta bazı söylem düzeyleri için
elzem görülebilir. Bu hususta söylemin söylediği ile söylemek istediği arasında fark olur
ve bu farkı fark etmek muhatabın idrakine kalır. Zaten muhatapla mütekellimin ortak
kültürel bilgisinden yola çıkarak şekillenen söylem, muhataba gizli kalmayacaktır.
Örneğin; “camı aç! ( ”)اِفرخ إٌافزجsöyleminin, düzeylere göre farklı şekillere -emir, rica,
soru vs.- bürünmesi mümkün olmakla beraber, farklı bir söylem ile “hava sıcak oldu
( دا ًساٛ ”)أصثخ اٌجkasta işaret etmekte kimi söylem düzeyi için yeterli hatta münasip
olacaktır. Burada ölçüt, söylemin, tarafları arasında bilişsel uzlaşım üzerine, muhatabın
anlayacağı ölçüde, söylem düzeyinin izin verdiği boyutta olmasıdır. Kaldı ki, söylem
ediminde doğruluk kıstası, dilsel ve toplumsal gereksinimleri karşılayan iki ana unsurun
-dilde anlaşılır olmak ve sosyal düzeye uyum sağlamak- bir araya gelmesinin
ürünüdür.11
Söylemin düzeylerini birbirinden ayıran üç ana unsur vardır: sözcük bilgisi, söz
dizimi, üslup. Söylemin sözcükleri, tarafları arasındaki ilişkiye göre, söylemin türünü
büyük oranda belirler; söylem etnik-dinî-sınıfsal vs. açılardan provokatif mi, birleştirici mi,
taltif mi ediyor, tahkir mi ediyor? Bu, seçilen sözcükler üzerinden anlaşılır. Söz hazinesi,
söylemin resmi-samimi boyutuna, olumlu-olumsuz imajına, ait olduğu düzeye dair net
bilgi verir. Mecaz, kinaye, târiz gibi belagat ögeleri ve üslup farkı ile aynı sözcük farklı
söylem düzeylerinde farklı anlamlara gelebilir. Aynı şekilde söylemde söz dizimi ve
seçilen terkipler de ideolojik değerlere dair kısaca fikir verebilir. Bunda, takdim-tehir,
malum-meçhul, hazf-zikr gibi gramer oyunlarının da etkisi vardır. Bu yapısal
değişiklikler üzerinden, söylemin akıllara hitap etme yetisi güçlenir, gerçeği çarpıtmaya
ve söylemin prensiplerinden çıkmaya bile varabilir. Üslup da söylemin genel portresinden
esinlenilen ve bileşenlerinin ana hatlarıyla ortaya koyduğu soyut gerçeklik olarak söylemin
düzeylerinin ayrışmasında önemli bir etkendir.12

11

Hassân, el-Luga beyne’l-mi‘yâriyye ve’l-vasfiyye (Kahire: Âlemu‟l-kutub, 2001), 63; Mesûd Sahrâvî, etTedâvuliyye ‘inde’l-‘ulemai’l-‘arab (Beyrut: Dâru‟t-talî„a, 2005), 30-32.
12
Muhammed Lutfî ez-Zelîtnî, “min Tahlîli‟l-hitâb ile‟t-tahlîli‟n-nakdî li‟l-hitâb”, A‘mâl nedveti’l-kırâe ve
işkâliyyeti’l-menhec (Ürdün: Dâr-u Kunûz, 2011), 91-92.

48

Dil, aslında normatif ve nötr olmasına rağmen içine girdiği sosyal-kişisel şartlar,
kullanımı esnasında onu ifade araçları ile şekillendirir ve düzeylendirir. Burada dilin
söylemle olan ilişkisi, onun işlevsel ve iletişimsel olmasına döner. Bu yüzden dil
sosyolojisi, dil düzeylerini sosyal sınıfların yansıması olarak ele alır. Zira söylem dili, bir
geleneği, değer yargılarını, dünya tasavvurunu yansıtır. Bu yüzden aynı konudan bahseden
iki farklı dil düzeyine ait iki söylem, kelime ve üslup seçimleri ile birbirlerinden ayırt edilir
ve mütekellimin sosyokültürel düzeyini ele verir. 13
Dilin işlevselliğinden ileri gelen dilsel bölünmenin ve dilin düzeylerinin ayrımında
olmak, yabancı dil öğreniminde de ana dilde olduğu kadar gereklidir. Dili sadece
grameriyle değil, üslupları ve bağlamları ile bilmek, kişiyi o dilde yetkin yapacaktır.
Toplumun değerlerini, inançlarını, esaslarını taşıyan dilin âdet ve ananeleri, o toplumda
aktive edilecek dilsel biçimleri belirler; kendi kriterlerine göre sözel düzeyler öngörerek
uyulmasını gerekli kılar. Bunlara vâkıf olmadan, kaynak dildeki kullanımı ile hedef dili
kullanmak, sağlıklı iletişimi temin etmeyeceği için, dil öğrenen kişiyi, dilin düzeylerini
bilme zarureti ile karşı karşıya bırakır. Çünkü bir söylemi ifade etmenin birçok yolu vardır
ve alternatifler arasından seçim yapmak, söylemin bağlamlarına hâkim olmayı ve ilgili dil
düzeyinin üsluplarını bilmeyi gerektirir. Üslup, dilin barındırdığı bir olasılıklar bütünüdür.
Üslubun çeşitlenmesi, iletişimi iyileştirme yolunda dilsel manevralar yapmaya izin verir.
Bir üslubun tercih edilmesi diğer üslupları dışlayacağı için, dilsel seçimlerde gelişigüzellik
yerine, bağlamla örtüşen verilerden yararlanmak gerekmektedir. Bu da, söylem edimini,
Arap olsun olmasın her Arapça konuşanın, Arap dilinin sunduğu çeşitlilikten yararlanarak,
düzeylerinin etkinleştirilmesi için, fesahat ve belagatine yakışır şekilde ifa etme mesuliyeti
gereğidir. 14
3.2. Otoriter Söylem ve Düzeyleri
Otorite anlamına gelen “sulta ( ”)اٌغٍطحkelimesinin lügat anlamı; alt etmek-boyun
eğdirmek (شٙ )اٌمolup, otorite sahibi ( عٍطحٚ )رise dili keskin ve fasih olan (ْذ اٌٍغا٠ ٌخ دذ١)فص
anlamına gelmektedir. 15 Aslında sulta; beşikten itibaren, ev, okul ve iş hayatında insanın
13

ez-Zelîtnî, min Tahlîli’l-hitâb, 88-91.
Tahân, el-Uslûbiyyetu’l-‘arabiyye, 116-117; Ebûbekr, Ta‘lîmu’l-lugati’l-‘arabiyye, 8; Ezâyît, el-Hitâb, 47;
Mesûd Bûdûha, el-Uslûbiyye ve’l-belâgatu’l-‘arabiyye (Ürdün: Merkezu‟l-kitâbi‟l-akâdîmî, 2016), 35-37;
Hasan Hamîs el-Milh, el-‘Âdâtu’l-lugaviyye fi’l-‘arabiyye (Ürdün: Âlemu‟l-kutubi‟l-hadîs, 2020), 344.
15
İbn Manzûr, Lisânu’l-‘arab, tah. Abdullah Ali el-Kebir vd., 2065.
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maruz kaldığı,

son derece doğal bir olgudur; hayatın her alanında

mevcut

aksiyomlardandır. Sulta, toplumsal bir kavram ve güçler arası eşitsizlik olup; yaş, sosyal
statü, konuşma yetisi gibi birçok kaynaktan doğmaktadır. Aslında toplumu kompoze eden,
işlevsel-yapısal bir örüntüdür. Emir-âmir-memur üçgeni içerisinde yer alır; âmir, memura
emir verme yetkisi olan, memur ise kendisine yöneltilen emri infaz etmekle yükümlü
olandır. Her düzeyden insanın çeşitli şartlarda birbiriyle iletişim içinde olduğu sosyal
hayatta sulta, söylem üretmede etkin ve etkili yapısıyla öne çıkar. Mütekellim, bağlama
uygun söylemi, sahip olduğu nüfuz ve erke dayanarak seçer; otoritesini harekete geçirebilir
ya da yerine göre bir kenara bırakabilir. Otorite sadece doktor-hasta, öğretmen-öğrenci,
ebeveyn-evlat vb. ilişkilerindeki gibi gerçek kişiler üzerinden olmakla kalmayıp, bir
kurum-kuruluş-şirket-bakanlık vs. şeklinde tüzel kişi ile de olabilir. Tüzel kişilik kendi
adına belirlenmiş kişiler temsilciliğiyle otorite uygular. Bir diğer ifadeyle, bu temsilciler
mensup oldukları kurumdan aldıkları otoriteyi uygularlar. Örneğin; hâkim mahkemeden,
bekçi belediyeden, öğretmen okuldan, müdür bakanlıktan, baba anayasadan ve örften
aldığı güç ile otorite uygular. Mütekellim, sahip olduğu otorite gereğince, şahsî yetilerini
ve bir dizi dilsel imtiyazı harekete geçirerek söylem üretir. O halde söylem, çeşitli
yaptırımların olduğu bir düzene mahkûmdur ki bu yaptırımlar; yetkililerin üreteceği ve
otorite sahiplerinin uygulayacağı dış yaptırımlar ile söylemin kendisinin üreteceği ve
uygulanması için dilsel denetimler sunacağı iç yaptırımlardır. 16
Söylem aslında başlı başına bir otoritedir, yönlendirme ve itaat ettirmedir. Her
söylemin, sahip olduğu güç, yetenek ve irade ile gizli bir otoritesi vardır. Özgür bırakmak
ya da itaate zorlamak ile çatışmalara sebebiyet verebilir ve bu, galibiyet ya da mağlubiyet
ile sonuçlanabilir. Söylem, interaktif durumların dışa vurumu olduğundan, içerisine ıslah
etme, sürgün, istismar, sömürü, iltifat gibi olumlu olumsuz her türlü istek karışabilir. Bu
istekler otoriter söylemin uygulanma şekillerini gösterir; söylem üzerinden kişi ya da
kurumların hegemonyası ortaya çıkar. Söylem; otoritenin taşıyıcısı olduğu kadar
üreticisidir, haddizâtında bir nizam olması itibarıyla birtakım dayatmalarla otoriteyi
güçlendirebilir, lağvedebilir, şart koşabilir, zayıflatabilir, değersizleştirebilir. Bu da
söylemin, otoritenin kullandığı bir araç değil, uyguladığı bir alan olduğunu ve insanlar
üzerindeki muazzam hâkimiyetini gösterir. Her toplumda insanlar söylem üzerinden
16

eş-Şehrî, İstirâtîciyyâtu’l-hitâb, 221,244; Mahmûd Akkâşe, Hitâbu’s-sultati’l-i‘lâmî (Kahire: Mektebe
Dâru‟l-ma„rife, 2007), 29; Charaudeau & Maingueneau, Mu‘cem tahlîli’l-hitâb, çev. el-Muheyrî & Sammûd,
61; Muhammed Yunus Ali, Tahlîlu’l-hitâb ve tecâvuzu’l-ma‘nâ (Ürdün: Dâr-u Kunûzi‟l-ma„rife, 2016), 6162.
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otoritenin gücünü hisseder ve ondan çekinirler. Söylem sadece güç ilişkilerinde taktik
yığını değildir, aynı strateji içinde birbirini tutmayan formları olabilir ya da birbiriyle
çelişkili stratejiler arasında formunu değiştirmeden intikal edebilir. Böylece otoriter söylem
( )خطاب اٌغٍطحbirtakım stratejilerle öne çıkar:17
 Kapsamlı etkileşim metotları: Kendini olumlu, başkalarını olumsuz yönleriyle
takdim etmek, kendine ve ötekine ilişkin lokal konulara girmek vs.
 Dil oyunları: Failin sorumluluğunu görmezden gelen edilgen fiil kalıpları yerine,
gücünü hissettiren etken fiil kalıpları, 1. tekil yerine 1. çoğul şahıs ekleri vs.
 Belagat yöntemleri: Yumuşatılmış ibareler, mübalağa, târiz, kinaye vs.
 Verileri delillerle sunmak: Söylemde delil getirmek (ihticac) ve şahit göstermek
(istişhad).
 Harici takviyeler: Ses tonu, jest ve mimik, beden dili vs.
 Mânevi destek ya da psikolojik baskı: Muhatabı cesaretlendirmek ve desteklemek
için, ya da muhatabı caydırmak ve kışkırtmak için.
Otoriter söylemin dili, planlı olmakla beraber bir bakıma taklittir; genellikle belirli
kalıplar ve hazır kipler kullanılır. Stabil şablonlardan oluşan klişe bir dildir. Çoğunlukla
resmi dil karakteri hâkimdir, konuşanın vicdanının dışa vurumu değildir. Dilin silah olduğu
fikrinden ileri gelerek, olumlu-olumsuz, meşru-gayrimeşru hükmetme gücüne sahiptir.
Otorite sahipleri, dili çıkarları doğrultusunda kullanırlar, zira otoriter söylem pragmatist ve
oportünisttir. Muhatap, bu söylemden keyiflenmez, duygularıyla davranmaz, mütekellim
ile arasında çıkar ilişkisi vardır. Bu, ebeveyn-evlat, parti lideri-taraftar vs. arasında olduğu
gibi, karşılıklı gönüllü bir ilişki de olabilir, ancak bu sevecenlik otoritenin tatbikine mâni
değildir. Her hâlükârda otoriter söylem, belagatin aracılığına meyleder ve mecaz, istiâre,
kinaye gibi bölümlerinden yararlanır. Çoğunlukla emirler ve nehiylerle doludur, dili sert,
keskin ve dolaysızdır. Ancak modern akımlara uyarak dili daha yumuşak ve duyarlı, belki
de hileli olmuştur. Otoritenin türüne göre dilin, ses getiren-gösterişli kelimeler, üstü kapalı
konular ve potansiyel anlamlar ile ilgi çekici olma durumu artar (örn: propaganda
17
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Mefhûmu’l-hitâb fî felsefe Michel Foucault (Kahire: el-Meclisu‟l-a„lâ li‟s-sekâfe, 2000), 136; Ömer Okan, elLuga ve’l-hitâb (Mağrip: Afrikiyya eş-şark, 2001), 182; Haymer, fî Susyûlûciyyâ el-hitâb, 227; Abdulvâsi elHumeyrî, el-Hitâb ve’n-nass (Beyrut: Mecdu‟l-muesseseti‟l-câmi„iyye, 2008), 187; Teun Van Dijk, el-Hitâb
ve’s-sulta, çev. Gaydâ el-Ali (Kahire: el-Merkezu‟l-kavmî li‟t-terceme, 2014), 459,470; Âli Mer„î, Hitâbu’lcunûn, 159; Abdurrahman Abdusselam Mahmûd, en-Nass ve’l-hitâb (Beyrut: el-Merkezu‟l-arabî, 2015), 118;
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söyleminde) ya da azalır (örn: mahkeme söyleminde). Otoriter söylem, söylenecek ve
söylenmeyecek olanı belirleme gücüne sahiptir. Konunun önemsiz kısmından bahsedip
önemli kısmından muhatabın dikkatini dağıtmak için ya da tam tersi, bazı şeyleri kamufle
etmeye yönelebilir. Dil sermayesine dayandığı için, içerisinde iyi bir kelime hazinesi, üslup
manevraları, belagat hamleleri barındırır. Böylece mütekellim muhataba egemen olur. Zira
otoriter dil, dilin otoritesini kullanır ve saygın bir dil olarak kalır. 18
Otoriter söylemde hiyerarşik bir düzen ve güçlerde tedricîlik söz konusudur.
Muhatabın kesinlikle bunun bilincinde olması gerekir. Kişisel algı, sosyal normlar ile
söylem arasında ara buluculuk yaptığı için, insanlar söylemin çeşitleri ve düzeyleri
hususunda bilinçlenmeye ve aydınlatılmaya (ٟف اٌخطات١ )اٌرثمgereksinim duyar. Sonuçta
kişi, söyleminin akıbetinden sorumlu olduğu için, söyleminde ölçüyü kaçırdığı zaman
özür beyanı fayda vermeyebilir. Zira otorite, piramitsi yapıda şekillenmiş olup, askerî
teşkilatta ve idarî yapılarda görüldüğü gibi, kurumsal güçlerden aldığı yetki ile üstün asta
hükümranlığını gerektirir. Yöneticinin sözü yönetilenin sözünü fesheder ve otoriter
söylemin dominant yüzü kendini gösterir.19
Sosyal eşitsizliğin göstergesi olmak üzere, söylemin otoriter aşamaları, hayatta bir
realite olarak, kadın-erkek, çocuk-yetişkin, fakir-zengin, eğitimsiz-eğitimli vb. sosyal
sınıflar şeklinde her alanda mevcuttur. Söylem, nüfuzluların otoritesi üzerinden dönmekte
olup; söz yönetimi, konuyu ve üslubu seçme, sözlü eylemleri yönlendirme yetkisindedir,
muhataba söz hakkı vermemeye kadar gidebilir. Söylem genel olarak, güçlülerin ve
yetkililerin çıkarlarına hizmet ettiği için, itaat ile yükümlü olan muhatabın özgürlüğünü
kısıtlayıcı olabilir. Söyleme hâkim olan taraf, direktifleriyle ve zor kullanarak otoritesini
uygulayabilir. Bunun yanı sıra, doğrudan veya dolaylı olarak ikna edici de olabilir.
Mütekellim, söylem ile talep edilen eyleme dair; sebeplerini açıklama, örnekler verme,
deliller sunma, vaatte bulunma gibi dilsel stratejilerle muhatabın zihinsel özümseme
potansiyelini güçlendirebilir. Böylece muhatap, talep edilen eylemin kendi menfaatine de
hizmet ettiğine kâni olur. Yahut mütekellim söylemin ikna boyutu ile ilgilenmeden sadece
emredici kalabilir. Aslında otoriter söylemin amacı ikna etmek değil, empoze etmektir.20
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Söylemde otoritenin şiddetini, mütekellim ve makam itibarıyla derecelendirmek
mümkündür. Örneğin; mahkemedeki söylem, bir diğer idarî söylemden daha sert ve
tavizsizdir; yargıç, avukat, sanık, şahitler vb. taraflar arasında söylemde daha keskin
kurallar hâkimdir. Muhatap, tâbi olma ve savunma konumundadır, ancak kendisine söz
hakkı verildiği zaman konuşur, cevapları belirli, kısa ve net olur. Muhatabın üslubu,
kendini gösterme ve savunma hususunda önemli bir dayanaktır. Muhatap, üslubu
üzerinden mütekellimde kendisi ile ilgili bir izlenim oluşturur. Otoriter mütekellim
muhataba, vurguya dayanan haber cümleleri şeklinde soru cümleleri yönelterek, aslında
sorduğundan haberdarmış imajı verip hegemonyasını vurgulayabilir; böylece muhatabı
gönüllü gönülsüz itaate sevk eder. Hegemonya kavramı söyleme, sosyal uygulama
sahasını belirlemesi için bir çerçeve sağlar. Aslında söylemin kendisi bir tür hegemonya
ve ideolojik bir pratiktir.21
Otoriter söylem, esnekliğe en az pay veren söylemdir. Etik ve eğitsel olma ilkesine
(ة٠زٙ )ِثذأ اٌرöncelik verir. Zira söylemin tarafları birbirleri ile denk değildir. Söylem, bir
yandan mertebece düşük olanın da yararına cereyan eder; itaat makamında bulunması
kendisini zarardan uzaklaştırıp, emeline ulaştırabilir. Söylem ile otorite, yaptırım gücü olan
ilişkiler bütünü olarak, birbirine bağlı, sosyopolitik gerçekliklerdir. Bilgi ile yetki
söylemde bütünleşir, bilgi hâkimiyet doğurur, otorite söyleme damgasını vurur. Böylece
bilgi-otorite-söylem arasında kısır döngü devam eder.22
Söylemin otoritesi; gayrimeşru erk ile yetkiyi kötüye kullanarak ya da psikolojik
manipülasyon uygulayarak dolaylı şekillerde de egemen olabilir. Söylem için olumsuz
çağrışımları olan manipülasyon kavramı; otorite sahiplerinin, menfaatleri adına,
söylemin kriterlerini, sosyal değerleri, etik ilkeleri çiğnemesidir. Bu şekilde mütekellim,
cinsiyet, ırk, parti vs. taraftarlığı ile belirli sınıflara iltimas geçer. Çarpıtılmış, taraflı,
eksik ya da yanlış bilgiler sunar, yandaş ve yanlış yönlendirmeler yapar, muhatabı haksız
bir eyleme icbar eder, muhatabın kanılarını ve davranışlarını değiştirmeyi amaçlar.
Mütekellim otoriter söyleme ait ve etkileşime dayalı tekniklerin genel kurallarına uyduğu,
muhatap ise mütekellimin niyetini ve manipülatöre verilecek cezaya dair ne yapacağını
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bilmediği için, manipülatif söylem ile normal otoriter söylemi ayırt etmek zor olabilir.
Otoriter söylemde meşru olan ikna yöntemi ile gayrimeşru olan manipülasyon arasında
keskin bir ayrım yoktur. Normal bir otoriter söylem karşısında muhatap manipüle edildiği
sanısına kapılabilir, ya da tam tersi; manipüle edildiğini anlamayıp normal otoriter söylem
karşısında olduğunu düşünebilir. Sonuç olarak otoriter söylemin kötüye kullanılması
demek olan manipülatif söylem, mertebece düşük olanlara direkt ve kısa vadede, yüksek
olanlara ise bilahare uzun vadede zarar vereceği için, söylemin etik ilkelerini ihlal eden ve
muteber olmayan söylemdir.23
3.2.1. Siyasî, İdarî ve Medyatik Söylem
Siyasî söylem (ٟاع١ ;)اٌخطاب اٌغdevlete-hükümete ilişkin meseleleri, politik eylemleri
konu edinen, siyasi güçler tarafından kullanılan otoriter söylemin bir türüdür. Parlamento
görüşmeleri, müzakereler, propagandalar, sloganlar, kongreler gibi çeşitli şekilleri vardır.
Genel olarak bu söylem, bir grubun temsilcisi olan bir sözcü tarafından, tek bir muhataba
değil bir topluluğa yönelik gerçekleşir. Mütekellim, şahsı adına değil, üyesi olduğu grup
adına konuştuğu için çoğul kişi eklerini kullanır. Tipik üslup özelliği olarak, “biz-onlar”
şeklinde ifadesini bulan bir kutuplaşma göze çarpar. Kendini pozitif yönleriyle takdim
etmek için, dilsel stratejiler, benimsenmiş yaygın ifade kalıpları, kurumsal etkileşim
formaliteleri tercih edilir. Mütekellim, “biz”im avantajlarımız, “onlar”ın dezavantajları
üzerinden kendi kuramlarını öncelemeye odaklanarak, temsil ettiği grubun ideolojisini
somutlaştırır; bu yüzden kendi tarafının hata ve sorunlarını anmaktan kaçınır, etkinlik ve
icraatlarını dile getirir, karşıt tarafı yani kendileriyle müttefik ve hemfikir olmayanları ise
olumsuz nitelemekten çekinmez. Siyasî söylem, adına yayınlandığı otoritenin rengini verir,
kendine ve muhaliflerine dair; övmek, yermek, eleştirmek, delillendirmek, çürütmek,
savunmak, dünya görüşü ve algılama biçimi sunmak, güven ve umut aşılamak gibi
görevlerde bulunur. Siyasî söylemde mutlak bir netlik bulunmayabilir, söylem bir nevi
gizemli, hatta yanıltıcı bile olabilir, stratejik olarak verileri deforme edebilir, halka karşı
gerçekleri örtbas etme eğiliminde olabilir. Mütekellim; rakiplerine aykırı olarak siyasî
görüşler arz eder, haber cümleleri ve raporlar üzerinden konuşur, hedef kitleyi etkilemek
için edebiyat ve belagat ögelerinden yararlanır, itnab ve ishab gibi sözü uzatma üslupları
ağır basar, muhataba görüşlerini aşılamak için anlatımda vurgu amaçlı tekrara düşer.
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Belirli bir ideolojiden yola çıkan bu söylemin dili, doğası gereği, buyurgan yapıdadır,
olumlu düşünceye ve yapıcı olmaya meyillidir. Kimliğini vakar ve ciddiyetle ifade etmek
adına, resmi hitaplar (örn: bayanlar baylar, sevgili dinleyiciler, kıymetli hâzırun vs.
ش٘ا١غٚ ،َس اٌىشاٛ اٌذع،ٓ األعضاء١ اٌّغرّع،ذاخ١اٌغٚ  )اٌغادجkullanılır. İlk kelimesinden itibaren
dinleyenlerin dikkatini çekecek bir mukaddime ile başlar. “Şu an bu konuşmaya hazır
değilim ama... ّأ ٌٍخطاب١ِٙ ُ ”ٌغدya da “ben hatip değilim ama... ثًا١ ”أٔا ٌغد خطgibi özür
beyan eden ifadelerle giriş yapması hoş karşılanmaz. Mütekellimin, söylemin icra edilmesi
esnasında, beden diline, vurgu, tonlama vb. vokal performansına ve ses efektlerine de özen
göstermesi gerekir. Özellikle söylemin kapanışı, açılışından daha önemlidir; en çok akılda
kalan ve iz bırakan kısımdır. 24
Siyasî söylem, otoritesi altındaki muhatapları ikna etmeyi, sosyal davranışlarını,
tutumlarını yönlendirmeyi hedefler. Muhataplarda kabul ve kanaat odaklı bir ortam
yaratır ve siyasî eylemlere psikolojik hazırlık yapar. Genellikle tek taraflı bir iletişim
olmakla beraber, muhataptan basit tepkiler gelebilir; muhatap, onay ve memnuniyet ya da
ret ve hoşnutsuzluk belirten kısa söylemlerde bulunabilir, tezahürat, alkışlamak,
yuhalamak gibi reaksiyonlar gösterebilir. Bu tepkilerin iletişimsel görevi vardır;
mütekellimin dinlendiğini ve anlaşıldığını tekit eder, tarafların ittifak ve ihtilaf noktalarını
açığa çıkarır, mütekellimin söylemine devam etmesi ya da kısa kesmesi hususunda fikir
verir. Muhataplardan tepki gelmemesi, onların sessiz kalmaları da bir nevi onay ya da
memnuniyetsizliği gizleme anlamına gelir ki her hâlükârda mütekellim söylemine devam
eder. Çünkü aslında muhatabın görüşleri, egemen konumu sebebiyle mütekellimi
bağlayan bir husus değildir. Ancak yine de muhataptan gelen olumlu olumsuz dönütler
değerlendirilir. Sözlü eylemleri takip eden bu etkileşim, dilin söyleme dönüşmesini izah
etmektedir.25
İdarî söylem (ٞ ;)اٌخطاب اإلداسkamu kurumları ya da özel kuruluşlarda iş ortamında
kullanılan, resmiyetini koruyan, otoriter söylemdir. Siyasî ve medyatik söylem ile aynı
düzlemde yer alır. Pragmatik, salt haberleşme ve iletişim amaçlı, yöneten ile yönetilen
ayrımını gözeten yapıdadır. Kişilerle kurumların ya da kurumların kendi aralarında
24
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irtibatını sağlamaya yöneliktir. Ciddi, resmi, çağdaş, fasih dildir. Resmi yazışmalarda
olduğu gibi birtakım formaliteleri, seçkin bir üslubu ve kendine özgü sözcükleri vardır.
Dilin, kendi toprakları dışında da temsilcisi olan bu söylem, fasih olmayan üslup ve
ibareleri barındırmaz. Basın dili ( )ٌغح اٌصذافحher ne kadar yerel dile bünyesinde yer açsa
da, aynı şekilde idarî söylemin kriterlerine riayet etmeden beyanat verenler olsa da, bu
söylemin vizyonuna aykırı olması sebebiyle tasvip edilmez.26
Medyatik söylem (ِٟ ;)اٌخطاب اإلعالhaberler, raporlar, demeçler üreten, otoriter
söylem altında sınıflanan söylemdir. Siyasî söylem ile çoğunlukla ortak özelliklere sahiptir.
Yandaş söylemdir, bir taraf adına konuşup diğerlerini dışlar. Nesnellik ve güvenilirlik
yoksunu olabilir. Özendirmek, teşvik etmek, provoke etmek, pazarlamak, kendi sahip
olduklarını öne sürmek gibi sözlü eylemler dizisidir. Kaynağı kolektiftir, tek bir kişi
tarafından dile gelse de, bireysel değildir; kendine ait medya grubu olan hükümet, parti,
kurum vb. bir yere bağlıdır ki bu grup; söylemi, işlerini çıkarları doğrultusunda yürütecek
şekilde kendi görüşlerine adapte eder. Medya dilinin faydacı ve çıkarcı oluşundan yola
çıkar, dile onu kuşatan dış şartlar eşliğinde önem verir; dilden, hedeflerine hizmet edecek
olanı seçerek kullanır. Medya söylemi, bilgileri karışıklık ve kapalılık olmadan takdim
etmek amacıyla, dilde alışılmış, çabuk anlaşılan, etki gücü olan sözcük ve terkipleri tercih
eder. İletmek istediği mesajı bulandıracak yorumlara ve sorunlara kapı açmamak için, ifade
biçimlerinin kışkırtıcı olmamasına özen gösterir. Bu söylem; dilin standart modern yüzünü
temsil eder, en fasih Arapçayı baz alır. Dil bilgisi açısından doğru, kurallı, basit, direkt,
net, kısa, öz, açık, vurgulu, etkili, nüfuzlu gibi sıfatlarla nitelenir. Mesajının etkisinin gücü,
kullandığı sözcüklerde olduğundan, anlama dair bir faydası olmayan dilsel ögelerden ve
sözü uzatmaktan kaçınır. Bilgi ve haber odaklı olduğundan, gerçekleri olduğu gibi sunan
bilimsel dilden yararlanır. Söylemi anlaşılır kılmak için kimi zaman teşbih vs. ile edebî
dilden faydalanabilir. Reklamlar, röportaj, açık oturum veya halka yönelik programlarda,
kolaylaştırılmış bir dil ile söylemi sunmak ve halka beliğ bir üslupla ulaşmak adına, bir
nebze halk dilini kullanabilir. Bununla beraber bu söylem genel olarak, üstün ve saygın bir
dildir. Hitap edilen kişinin konumuna ve saygınlığına hürmeten onurlu ve itibarlı lakaplar
ّ
ve sıfatlar (örn: ش٘ا١غٚ ،ٍح إٌائة١ فع،ُاٌّعظ
ُ١ اٌضع،ً فالْ اٌفاظSayın filan, büyük lider,
saygıdeğer vekil, vb.) kullanılır. Ayrıca medyatik söylem, yeni sözcük ve terkipler icat ve
imal ederek (örn: ش٘ا١غٚ ، اٌٍّصمح، اٌثشِجح،ح١ اٌثشلTelgraf, programlama, afiş, vb.) ya da
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mevcut kelimelere yeni anlamlar yükleyerek (örn: ش٘ا١غٚ ،ُ اٌرعخ،ايِٛذ األ١ّ ذج،ح١اٌرغط
özel yayın, mal varlığının dondurulması, enflasyon, vb.) dilin gelişimine katkıda bulunur.
Muhatabın, bu söylemi anlaması için kullanılan kelimelere dair bir ön bilgiye sahip olması
gerekir.27
Sonuç olarak; çeşidi ne olursa olsun otoriter söylem; yaygın, etkin, egemen,
nüfuzlu bir söylemdir. Sosyopolitik ve sosyokültürel ilişkiler ağıdır. Taraflardan biri
diğerine karşı otoriter olabileceği gibi, birbirine denk düzeyde otorite sahibi olanların
söylemleri de bu kategoride değerlendirilir.28 Osmanlı Türkçesinde hatta çağdaş Türkçede
askeri mevzuatta kullanılmakta olan “mâdun” ve “mâfevk” kavramları, otoriter söylemde
kişinin kendinden çeşitli açılardan alt yada üst düzeyde olan kişi ile hitabında kendini
göstermektedir. Hiyerarşik olarak alt ya da üst aşamada bulunmak, toplumlarda
kabullenilmiş bir gerçeklik olarak söylemde birtakım değişiklikler gerektirir ki bu
değişiklik, söylemin yapısını doğrudan etkileyerek, farklı sözcükler, farklı söz dizimi,
farklı bir üslup ile âdeta söylemi yeniden oluşturur. Kimi zaman tavizsiz sert kurallara,
kimi zaman esneklik kabul eden durumlara sahip olan ast ile üst ilişkisinin söylemi,
birbirine denk konumda bulunanlar arasında, samimiyete varma ihtimali içeren, bir iş
arkadaşlığı ilişkisi arz eder. Ancak her hâlükârda hepsi otoriter söylem olma özelliklerini
korurlar.
3.2.2. Ast’ın Üst’e Söylemi
Astın üste söylemi (ٍٝ األعٌٝ إٝٔ ;)خطاب األدotorite sahibi kişiye, kendinden üst
konumda olana (mâfevk‟e) karşı dile gelen söylemdir. Saygı gösteren ve tâzim eden bir
yapıdadır. “Muhataba birşey dayatmamak” anlamında, “otokontrol ilkesi (”)لاعذج اٌرعفف
öne çıkar. Bu ilke gereğince, mütekellimin muhatabı ile fizikî ve mânevî olarak arasındaki
mesafeyi koruması icap eder. Bu yüzden resmi ve ciddi ibareler kullanması, söz hakkı
verildiğinde söylemine başlaması, muhatabın söylemine izinsiz müdahil olmaması, kastını
aşan ifadelerde bulundu ise özür beyan etmesi gerekir. Bu söylem; sadece iletişimi
hedefine götürecek ölçüde kalır, her iki tarafın da özel hayatına ilişkin ifadeler
barındırmaz, duygusal çağrışımlar taşımaz, vicdana hitap etmez, ısrar etmek ya da iş
harici bir şey talep etmek gibi eylemlere dönüşmez; gerektiği kadar, kendinden istendiği
27
28

Akkâşe, Hitâb, 51,86; Sûriyye, el-Mustalah, 122-127; el-Kûsî, es-Sultatu’r-remziyye, 129,245.
eş-Şehrî, İstirâtîciyyâtu’l-hitâb, 256; Akkâşe, Hitâb, 28; Mahmûd, en-Nass ve’l-hitâb, 116.
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kadar, doğru, net, kısa ve öz bilgi içerir. Böylece, toplumlarda geleneksel uzlaşı hâlini
almış, söylemin taraflarının sosyal konumlarına göre, kişiye ve makama uygun, edepli ve
nazik söylem gerektiren, insan ilişkilerinde elzem, performans ve saygı ile görgü kuralları
( )لاعذج اٌٍثالحçerçevesinde gerçekleşir. 29
Bu söylemde, sosyal bir sorumluluk olarak, toplumsal ilişkiler âdabına, birlikte
yaşama tecrübesinin yazılı olmayan kurallarına ( )آداب اٌّعاششجuyma gerekliliği her söylem
çeşidinden daha ön plandadır. Bu söylem; çok, gereksiz ve doğru olmayan bilgiler sunmak,
kendini övmek, başkalarını yermek gibi olumsuz sözlü edimler içermez. Söylemi uzatmak,
ertelemek, yersiz ve tutarsız sözlerle muhatabı meşgul etmek, söylemin, amacını aşması
anlamına gelir. Kimi zaman işaret lafızdan daha fasih ve îcaz (az ve öz konuşmak)
ıtnâbtan (sözü uzatmak) daha isabetli olduğundan, beden dili bu söyleme vekalet edebilir.
Söylemin emir komuta zinciri içinde olması ve tâbi olmayı gerektirmesi; ciddiyetini ve
terbiyesini korumasını, şakaya vurmadan ancak kastı çerçevesinde kalmasını icap ettirir.
Söylemin vurgusunda asıl olan, harfî anlamı ile başa baş, normal tınısında olmasıdır; sesin
yükseltilmesi ya da kısılması hoş karşılanmaz. Lafızların fesahati, doğru kullanımı, yerel
ibareler içermemesi, bilhassa hâzırun önünde gerçekleşen söylemin, muhatabın itibarını
zedeleyecek üslupta olmaması önemlidir. Bu yüzden bu söylem, kelimelerin özenle
seçilmesini, belki ön hazırlık ile dile gelmesini ve ilgili konunun hududunu aşmamasını
gerektirir.30
Bu söylemde mütekellimin, muhatabın hukukuna riayet etmesi, kendi hukukunu zayi
etmesi ve kendi değerini düşürmesi anlamına gelmemektedir. Bilakis mütekellim,
söyleminde ahlakî ölçütlere uymakla kendini güzel ifade etmiş ve tevazu göstermiş olur.
Söylemi tartışmaya çevirecek, korku ya da çekince yaratan sözlerden uzak durur.
Söylemde liyakatli olmak, muhatabın da ona hitabında benzer özeni göstermesine yol
açabilir. Bununla birlikte, söylemi güzellemede, iltifat ve komplimana başvurmak,

29

Abdurrahman, el-Lisân ve’l-mîzân, 241; eş-Şehrî, İstirâtîciyyâtu’l-hitâb, 335; Nureddin Ec„ît,
Tedâvuliyyâtu’l-hitâbi’s-siyâsî (Ürdün: Âlemu‟l-kutubi‟l-hadîs, 2012), 83; Cevâd Hitâm, et-Tedâvuliyye
usûluhâ ve itticâhâtuhâ (Ürdün: Dâr-u Kunûzi‟l-ma„rife, 2016), 101,113; Ali, Tahlîlu’l-hitâb, 64.
30
Ebulkâsım el-Kelâ„î, İhkâmu san‘ati’l-kelâm, tah. Muhammed Rıdvân ed-Dâye (Beyrut: Dâru‟s-sekâfe,
1966), 91; et-Talhî, Delâletu’s-siyâk, 2/513; Abdurrahman, el-Lisân ve’l-mîzân, 246-250; eş-Şehrî,
İstirâtîciyyâtu’l-hitâb, 91,269; Mecîd el-Mâşita & Emced er-Rakâbî, Mesredu’t-tedâvuliyye (Ürdün: Dâru‟rrıdvân, 2018), 124.
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abartarak kendini küçültmek ya da muhatabı rahatsız etmek, yılışıklık ve yapmacıklık,
kaçınılması gereken hususlardandır.31
Yöneten ile yönetilen ayrımından ileri gelen bu söylem türü, gayri resmi ancak örfî
surette de vuku bulur. Anne-baba-aile büyükleri ile çocuklar arasındaki söylem buna
örnektir. Yerel dilde de olsa bu söylem, otokontrol ile erdemli, saygılı, ihtiyatlı ve nispeten
mesafeli olmayı gerekli kılar. Modern dünya realitesinde ebeveynin otoritesi arka plana
itilmiş ve bu söylem türünün gereklerine riayet edilmez olmuşsa da özellikle Doğu
toplumlarının geleneklerinde bu ilişkinin de ast üst aşamalarına dikkat edilmesi gereken
bir söylem gerektirdiği, yadsınamaz bir gerçektir. Bu söylem, bir konuyu dile getirme,
söze başlama ve devam ettirmede muhataba bağlı olup, mütekellimin alçakgönüllülük ve
minnettarlık ile muamelesini gerektirir. Mütekellim muhataba karşı alt kademede olup onu
örnek alacağı için, otoritenin rol model olma gücü kendini gösterir. Mütekellim ile
muhatap arasında rollerin değişmesi ihtimalini saklı tutmak kaydıyla, bu söylem cinsiyetler
arasında da gözlemlenebilir. 32
Mevki, yaş, bilgi gibi değişkenlere bağlı olarak otorite sahibine karşı dile gelen bu
söylem, dil dizgesinde iç denetime tâbidir. Söylemde her kelime ölçülerek ve dikkatle
yerini alır. Muhatap, konumundan tenezzül ederek zaman zaman gayr-i resmî bir üsluba,
yerel dile ya da mizaha geçebilir. Onun bu durumu mütekellime cesaret ya da rahatlık
verse de mütekellimin otorite sahibine hitap ettiğini unutmaması gerekir. Mütekellim;
üzerine vacip olan, muhatabın otoritesini ikrar etme sadedinde, yüceltme ve hürmet ifade
eden lakaplarla (örn:ش٘ا١غٚ ،ٟ عّادح اٌّفر،ش٠فح اٌّذٛ عط،ش٠صٌٛ اٌٟ ِعا،ش١ ععادج اٌغف،ّٛاٌغ
ج/صادة
ّ
zât-ı âliniz, saygıdeğer büyükelçi, sayın bakan, sayın müdür, sayın müftü, vb. 33) ve bu
şekilde muhatabı niteleyen sıfatlarla (örn: ،َُ اٌّذرش١ اٌضع،َاٌّىش
 األعرار،ضج٠اٌذج اٌعضٌٛ ا،ًذ اٌفاظ١اٌغ
ّ
ش٘ا١غٚ Beyefendi, kıymetli valide hanım, muhterem hoca, sayın başkan, vb.) hitap eder.
İlaveten, rica ve nezaket ifade eden cümle kalıpları ile (örn: ،فىُ تـ٠غشٔا ذشش٠
، ذفعٍّىُ تـٝشج٠
ّ
ش٘ا١غٚ ،اٌرىشَ تـ
ٓ١ٍِ آBuyurun lütfen, teşrif ederseniz seviniriz, onurlandırmanızı umarız, vb.)
ّ
devam eder. Mütekellim muhatabın onayını ve beğenisini kazanabilir, ya da tam tersi,
muhatap söylemin içeriğinden, üslubundan vs. hoşlanmayabilir ve otoritesini dayatmak da
31

Abdurrahman, el-Lisân ve’l-mîzân, 252; Ec„ît, Tedâvuliyyât, 83.
Dijk, el-Hitâb, çev. Gaydâ el-Ali, 106-107; Hamdî İbrahim en-Nûrc, fî Tahlîli’l-hitâb (Kahire: Dâr-u
Âlemi‟l-kutub, 2014), 157.
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makama göre çeşitlenmektedir.
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olsa, müdahale ederek mütekellimin sözünü kesebilir, söyleme son verebilir, konuyu başka
bir alana yönlendirebilir. 34
Bu söylemin doğası gereği, direkt ve açık ifadeler yerine, aynı anlamı zımnen ifade
eden sözcükler öne çıkar. Edebiyatta güzel adlandırma ve dolaylama olarak karşılık bulan
bu durum, örfe ve edebe uygun olması sebebiyle, diğer söylemlerden daha çok tercih edilir.
Örneğin; “hastalık  ”اٌّشضyerine “rahatsızlık, yorgunluk  اٌرعة،ح١عىح اٌص ّذٌٛ”ا, veya
“öldü, vefat etti, can verdi, helak oldu ٞ سد، ٍ٘ه،ّٝفٛ ذ، ”ِاخyerine “Allahın rahmetine
kavuştu, kalıcı olan yalnız Allah‟tır, başınız sağolsun vs. ، عٍُ سأعه، اٌثماء هلل، سدّح هللاٌٝأرمً إ
ش٘ا١غٚ” gibi dilsel kısıtlamalar yönlendirici olur. Sözlü eylemlerin etkisini hafifletmek ya
da tarafların itibarını korumak için, şifresinin çözülmesini gerektiren, ağdalı bir dil tercih
edilebilir. Sosyolengüistik bir gereklilik olarak dolaylı ifadeler otoriter söylemde yerini
alır. İnsan odaklı kalite standartları olan, dilde iletişimsel faydacı yaklaşım, dolaylı
üsluplarla da kendini gösterir. Bunun için; muhataba baskı içeren ve mütekellim için de iyi
bir izlenim bırakmayan, direkt olarak talep ve emir kipleri (örn: dolabı taşımama yardım et
 دًّ اٌخضأحٟ فٟٔ )عاعِذyerine; dayanışma babında soru ile hafifletilmiş nazik talep (örn:
dolabı taşımama yardım eder misin? ا؟ٍّٙ دٟ فٟٔ)ً٘ ذغاعذ, menfi yapıda sorumluluğu
üstlenme şeklinde ifade edilen dolaylı talep (örn: pardon ben bu dolabı taşıyamıyorum da
ع دًّ اٌخضأح١ ال أعرطٟٔج أل/)آعف, cevap gerektirmeyen sözde soru cümlesi ile talebe işarette
bulunmak (örn: ben bu dolabı nasıl taşıyabilirim acaba?! !ع دًّ ٘زٖ اٌخضأح؟١ف أعرط١ وٜ)ذش,
muhatabın idrak ve çıkarımına kalan gizli talep (örn: taşınmayı bekleyen bir dolap var
اٍّٙ )ٕ٘ان خضأح ذٕرظش دgibi üslup değişiklikleri ile aynı sözlü edim çeşitli biçimlerde ifade
edilebilir ki hepsinde mütekellimin sosyokültürel algısı kendini gösterir. Her ne kadar
kültürden kültüre değişebilecek ayrıntıları olsa da söylemde ifadesini bulan görgü kuralları
evrenseldir. Bu kurallar olmadan toplumsal barış içinde olacak bir dünya düşünülemez.
Ancak örfe dair farklı uygulamalar olabilmektedir ki, insanlar arası iletişimde çeşitliliğe
yol açan genel olarak budur. Nispeten tercih meselesi olmakla beraber; özellikle otoriter
söylemde, klasik, doğrudan talep ya da emir yerine, muhatabın anlama ve yorumlama
çabasını da gerektiren dolaylı ibareler, nezaket ilkesi gereği önemli yere sahiptir. 35

34
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3.2.3. Üst’ün Ast’a Söylemi
Üstün asta söylemi (ٝٔ األدٌٝ إٍٝ ;)خطاب األعotorite sahibi kişinin, kendinden alt
konumda olana (mâdun‟a) karşı dile getirdiği söylemdir. “Muhataba görevini/
sorumluluğunu telkin etmek” anlamında, “seçicilik ilkesi ( ش١١ ”)لاعذج اٌرخöne çıkar. Bu ilke
gereğince, mütekellim muhataptan istediğini, vazifeyi kendisinin algılayacak ve
uygulayacak olmasına yol açacak şekilde, baskı yapmadan telkin eder, eylemini seçmesine
çağrışımsal olarak izin verir. Bu söylemde, realitede ekseriyetle yer bulan direkt emir kipi
ile hitap, nihayetinde ayrı bir birey olan muhatabın iradesine müdahale ve tahakküm
anlamına gelebileceğinden, talep, üslup üzerinden kendini gösterecek şekilde, muhataba
seçme hakkı verilir. Mütekellimin keskin ve sert ifadelerden kaçınarak, bencillik ve
kibirlenme ağına takılmadan, muhataba belirli çerçevede karar verme özgürlüğü için
alan bırakması gerekir. Bunun için, yaygın emir buyruk cümlesi (örn: bu kitabı al
 ٘زا اٌىرابٍٝ )ادصً عyerine; gereklilik bildiren cümle (örn: bu kitabı almalısın
 ٘زا اٌىرابٍٝي عٛه اٌذص١ٍ)ع, yargı bildiren olumlu haber cümlesi (örn: bu kitabın sana faydalı
olacağını düşünüyorum ذن١ف٠ )أفىش أْ ٘زا اٌىراب, olasılık bildiren cümle (örn: belki bu kitabı
almak istersin  ٘زا اٌىرابٍٝي عٛ اٌذصٟ)لذ ذشغة ف, yüklemi düşmüş eksiltili cümle (örn: bu
kitabı almak istersen...  ٘زا اٌىرابٍٝي عٛ ذذة اٌذصٌٛ) tercih edilebilir. Böylece muhatabın
varlığını hiçe saymadan, kendisini eylemleriyle tanımak sadedinde söylem zımnen ifade
edilir. Dolaylı üsluplar ile kastedilen, muhatabın itiraz ve ihtilaf etmesine mahal vermek,
emri ricaya ya da soruya çevirmek, emri uygulamada seçme hakkı sunmak değildir;
nihayetinde hepsi aslında emir ifade eden hafifletilmiş ibarelerdir. Ancak mütekellim için
tevazu, vakar, nezaket timsali olup bir nevi tenezzüldür, insan ilişkilerindeki maharetine
delalettir. Alt konumda bulunmasına rağmen insan olarak muhataba saygı gösterilmesi,
onun da sahip olduğu öz saygınlık ve benliğinin korunması, söylemin hedefi olan iknanın
ve iletişimin gerçekleşmesine toplumsal boyutta katkıda bulunur. 36
Mütekellimin otoritesi; söylemde emir, görev, izin, yetki, vekalet vermesi ile
gerçekleşir ve bu sözlü eylemler muhataba sınırlı tasarruf hakkı verse de muhatabın onları
uygulama sahasına koyması, verilen buyruğa uyması icap eder. Zaten kimse söylemde
mutlak hürriyete sahip değildir. Söylemin alıcısı da vericisi de söz konusu söylem için
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61

belirli sözel ve toplumsal hudutlarla mukayyet kalırlar. Aralarında farz edilen mesafe,
söylem resmi olsun olmasın varlığını korur. Ancak muhatabı talep edilen eyleme icbar
etmek yerine tevcih etmek, heybetli bir sevgi göstermek bu söylemin ilkesinin
hülasasıdır. İnşa cümleleri, yönlendirme fiilleri (ٗ١جٛ )أفعاي اٌرile de aynı otorite sağlanabilir.
Örneğin; “dersi dinleyin ا ٌٍذسطٛٙ ”أرثşeklinde doğrudan emir cümlesi yerine, “lütfen dersi
dinleyin ا ٌٍذسطٛٙ ”ِٓ فعٍىُ أرثgibi rica kalıbında emir, ya da onaylatma anlamı taşıyan ve
cevap beklentisi olmayan sözde soru cümlesi: “dersi dinler misiniz?! !ْ ٌٍذسط؟ٛٙ”ً٘ ذٕرث,
ya da dilek-şart kipinde dolaylı emir: “dersi dinleseniz..! ْ ٌٍذسطٛٙ”ٌعٍىُ ذٕرث, ya da
görevinde muhataba teşvik amaçlı, kendini de işin içine katarak çoğul zamiri ile dilekistek kipinde: “dersi dinleyelim  ”ٌٕٕرثٗ ٌٍذسطdemek dahi resmiyette emir nevindendir.
Üstün asta söyleminde rica da emirdir, ancak bariz ve antipatik bir tahakküm yerine
lütufkârlık vardır. Böylece söylem; kışkırtıcı ya da mütekellimden, görevden, otoriteden
nefret ettirici olmaktan uzaklaşmış ve muhatap içerlemeden, zorlanmadan emre
yönlendirilmiş olur. Muhatabın emirler karşısında görüş bildirmesi hatta bazen cevap
vermesi bile beklenmez, muhatap söylemin gereğini eylem olarak yerine getirmekle
yetinebilir. 37
Mütekellim, üst konumda olması sebebiyle muhataba doğrudan lakabıyla (örn: ،األعذ
ش٘ا١غٚ ،ْ ٍِىح األدضا،ً اٌثطAslan, kahraman, hüzünler kraliçesi, vb.), künyesiyle (örn: ، تىشٛأت
ش٘ا١غٚ ، اتٓ عّش،َٛ أَ وٍثEbu Bekir, Ümmü Gülsüm, İbn Ömer, vb.), medyatik dilde de
mevcut olan sıfatlarla (örn: ش٘ا١غٚ ،ّح٠ اٌىشٟ تٕر،ْ األعضاءٛ اٌّغرّع، اٌطاٌةٞض٠ عضKıymetli
öğrencim, değerli dinleyiciler, sevgili kızım, vb.), sempatik nidâlarla (örn: ،جٍٛا د٠ ،ً١ّا ج٠
ش٘ا١غٚ ،ٟث١ دثGüzellik, tatlım, canım, vb.) veya sadece adıyla hitap edebilir. Tek isim yerine
künye, daha mesafeli olduğu için tercih edilir. Otoritesi mütekellime, hitabını belirli
alternatifler arasından seçme hakkı verir. Örneğin; çocuğunu duvara yazı yazarken gören
bir anne, nehiy ifade eden söylem için çeşitli üsluplar arasından seçim yapabilir; haber
cümlesi: “duvar yazı yazma yeri değil! !ظ ٌٍىراتح١ٌ ”اٌجذاس, öneri: “kağıda yazman gerekir! ال
!سقٌٛ اٍٝ”تذ ِٓ اٌىراتح ع, sözde soru cümlesi: “neden duvara yazıyorsun! ! اٌجذاسٌٍّٝارا ذىرة ع,
ne yapıyorsun burada! !”ِارا ته ٕ٘ا, olumsuz soru cümlesi: “duvara yazmaman gerektiğini
söylemedim mi! ! اٌجذاسٍٝ ”أٌُ ألً ٌه أال ذشلُ عya da sadece ismiyle seslenerek “Ahmet! !”أدّذ
dahi otoritesini ortaya koyabilir. Mütekellim söylemini hangi üslupla ifade ederse etsin
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her hâlükârda muhatap kastın ne olduğunu ve otoriter bir buyruk karşısında olduğunu
anlayacaktır.38
Otorite sahibi olan mütekellim, söylemde tasarruf hakkından büyük ölçüde
faydalanır. Resmi görüşmelerde ya da gayri resmi ilişkilerde girişimde bulunur, söylemi
başlatma, yönlendirme, bitirme, söylemin konusunu seçme, ses tonu, nidâ şekli vs. kendi
idaresindedir. Tüm bunlara muktedir olması aslında sadece söylemin otoritesi değil,
söylemin arkasındaki sosyal güç ve toplumsal iş bölümüdür. Bu yüzden söylem ile otorite
arasında sıkı bir bağ vardır; söylem, otoritenin görünen yüzüdür. Yazarlar, gazeteciler,
siyasetçiler, sanatçılar, akademisyenler vs. halk üzerinde doğrudan veya dolaylı otorite
uygulayan, toplumu yöneten ve yönelten seçkin kesimler olarak söylem üzerinde en geniş
inisiyatif kullananlardır; söylemin birtakım unsurlarıyla mukayyet olmadıkları gibi
tamamen bağımsız da değillerdir.39
Söylemi yöneten, mütekellim olmakla beraber, muhatabın durumu söylemin
şekillenmesinde önemli rol oynar. Mütekellim, söylemini; inkâr edene tekit ederek,
anlamayana açıklayarak, zeki ve çevik olana kısa keserek, ana-babaya alçak gönüllülükle,
sevgiliye hassasiyetle, nasihat verdiği kişiye sevecenlikle, üçüncü tarafların katılması
hâlinde açık vermeyerek, tanımadığı biri karşısında daha dikkatli olarak inşa eder.
Böylece söylemin niteliğini (resmî ya da gayr-i resmî) ve niceğilini (îcaz, ishab vs.)
belirlemede taraflar ortak olurlar; üst düzey yönetici, ebeveyni-eşi vs. karşısında ast
durumuna geçebilir. Söylem ile otorite arasında karşılıklı etkileşim vardır; bu iki olgu
birbirini üretir ve dizginler.40
Üstün asta söyleminin otoriter faydacı yapısı, sahip olduğu yetki ve güç ile
kendini doğrudan (emirler, kanunlar, tâlimatlar vb. aracılığıyla) veya dolaylı olarak
(tehditler, tavsiyeler, öneriler vb. aracılığıyla) ortaya koyar. Mütekellim; gözdağı
vermek, korkutmak, sindirmek, tenkit etmek, iğnelemek gibi olumsuz sözlü eylemlere
tevessül edebilir. İroni, hiciv, nükte, mizah gibi sözlü sanatlardan yararlanabilir.
Neticede, toplumdaki kurumsal rolünün temsilcisi olan otoritesi karşısında ancak itaat
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edilir. İkna edici olmak zorunda değildir, söylemiyle muhatabı harekete geçirmesiyle
yetinebilir. 41
3.2.4. Akranların Söylemi
Birbirine denk olanların kendi aralarındaki söylemi ( ٓ سذث ًح٠ٚ)خطاب اٌّرغا, aynı
düzeyde otorite sahibi olanlar tarafından gerçekleştiği için, hükmeder yapıda değildir.
Ancak taraflar sosyal konumları itibarıyla; ilmî, dinî, siyasî vs. birbirinden farklı
düzlemlerde otorite sahibi olabilirler. “Muhataba samimiyet, muhabbet göstermek”
anlamında, “sempati ilkesi (ددٛ ”)لاعذج اٌرöne çıkar. Bu ilke gereğince mütekellim,
söyleminde geniş bir kullanım çeşitliliğine sahiptir; muhataba seslenmek için duruma göre
isim, lakap, tekil zamirler, samimi sıfatlar vb.‟den istediğini seçebilir. Söylemin niteliğini
ve niceliğini belirlemede, sözü uzatma ve kısaltmada tarafların ortak müdahalesi
mümkündür. Bu söylemde, söylemin genel prensiplerinden “iş birliği ilkesi” ya da
“nezaket ilkesi” arasında taraflar muhayyerdir; birbirine sevgi göstermek zorunda olmasa
da saygı göstermek ve söylemi gerektiren konu sebebiyle dayanışma içinde olmak
durumundadırlar.

Birbirlerinden çekinmez,

korkmaz,

gerginlikten nispeten emin

olabilirler. 42
Yaş, meslek, kıdem gibi bir veya birkaç unsurda tarafların birbirine denk olması,
söylemde karşılıklı etkileşime izin verir. Otoriter söylemin diğer boyutlarından daha çok
bu söylemde; sinerji, iş birliği, ekip ruhu ve dayanışma kendini gösterir, otoritenin gücü
daha az hissedilir. Resmiyetten, tahakkümden, tavizsizlikten kısmen daha uzaktır. Bu
söylem, tarafların iyi iş ilişkileri hatta dostluk kurmalarına varabilir. Nezaket ilkesi ve
sözlü görgü kuralları tabii ki sadece ast üst ilişkisinde elzem olmakla kalmayıp, bu
söylemde de insan ilişkilerinin mâkul ve makbul düzeyde kalması adına bir gerekliliktir. 43
Bu söylemde; otorite üzerinden güç gösterisi yapmak, kasılmak, iftihar etmek gibi
sözlü eylemler yerini, daha rahat iletişim kurmak, ikna edici olmak ve üslubu
güzelleştirmeyi abartmamak gibi sözlü eylemlere bırakır. Bu söylem; diyalog, sohbet,
41
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nasihat, irşat, istişare, tartışma gibi şekillerde kendini gösterir. Söylemin taraflarının;
samimiyeti hâlinde arkadaşça ve hoşgörülü, husumeti hâlinde itici ve çekişmeli,
birbirlerini tanımama ya da mesafeli kalmak istemeleri hâlinde soğuk ve resmî ibareler
kullanılır. Her hâlükârda bu söylem en azından durumun gerektirdiği kadar bilgi verici ve
yardım edici olarak kalır.44
Zamirlerin kullanımı bu söylemde işlevsel amacına göre çeşitlilik gösterebilir.
Gençler ve yaşlılar, şehir ya da köy halkı vs. söylemin taraflarının eğitim-kültür düzeyi,
söyleme ve dahi nidâya doğrudan yansıdığından, nihayetinde birbirine akran konumda
olan tarafların, aralarındaki ilişki düzeyine göre hitap şeklini seçmeleri mümkündür.
Edepli veya resmi formatta bir söylem için muhataba, saygı ve vakar temsili çoğul kipiyle
hitap edilir. Samimiyet ifade eden, ülfet ve ünsiyet temsili tekil kipler ise arkadaşlar
arasında tercih edilir. Tekil lafzın, ikil ya da çoğula işaret etmesi Arapların da
âdetlerindendir.45
Sonuç olarak; otoriter söylemin her çeşidi, yani hayatta insanların birbirine karşı
durumlarının özeti bu üç düzey de sadece sözlü bir iletişim olmakla kalmayıp, psikolojik
ve sosyolojik etkileşim anlamına da geldiğinden, her hâlükârda sözlü eylemler
paradigması olan söylemde âdab-ı muaşerete riayet etmeyi gerektirir. Bu noktada,
söylemde otoritenin gücü kendini çeşitli şekillerde hissettirir. Örneğin; direkt emir:
“camı aç! ”افرخ إٌافزج, nazik emir: “camı açar mısın?  عّذدٌٛ ”افرخ إٌافزج, sözde soru cümlesi
ile talep: “camı açman mümkün mü? ”ً٘ ٌه أْ ذفرخ إٌافزج, soru şeklinde talep: “hava sıcak
olduğunda camı açıyor musunuz?  داسا؟ٛصثخ اٌج٠ ْ إٌافزج عٕذِاٛ”ً٘ ذفرذ, nazik soru:
“müsaadenizle camı açabilir miyim? ّىٓ أْ أفرخ إٌافزج تعذ إرٔىُ؟٠ ً٘” istirham ile rica:
“zahmet olmazsa camı açabilir misin? رعثه؟٠ ٓ فرخ إٌافزج إرا ال١”ً٘ ذغرطع, îma ile talep: “camı
açmayı unuttum! دُ أْ أفرخ إٌافزج١”ٔغ, tariz ile talep: “hava sıcak oldu!  داساٛ ”أصثخ اٌجgibi pek
çok şekilde ifade edilebilecek aynı söylem, tarafların birbirine karşı otoriter pozisyonuna
göre gerekli şekle bürünür. Tüm bu ifade çeşitliliği, mütekellime dilsel manevra
yapabilmesi ve insanî ilişkilerinde uyum sağlayabilmesi (ًٞٛ اٌٍغ٠ )اٌرذاiçin imkânlar sunan
dilin otoritesindendir. Çoğunlukla, söylemde mütekellimin üst olması doğrudan ifadelerin,
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ast olması dolaylı ifadelerin kullanılma sıklığını artırıp, dilsel stratejilerin belirlenmesi ve
uygulanması, söylem üzerinden otoritenin gücüne vurgu yapmaktadır. 46
3.3. Entelektüel Söylem ve Düzeyleri
Entelektüel söylem (ٓ١)خطاب اٌّثمف, spesifik olarak eğitim-kültür altyapısı olan
söylemdir. Çeşitli alanlarda ifadesini bulan, bu üst başlıktaki söylemlerin ortak özellikleri
genel olarak; lafızları fasih, dil bilgisi açısından doğru ve düzgün, üslup itibarıyla isabetli
olmalarıdır, yerel dilde olmaları makbul değildir. Bir söylem içerisinde birden çok konu
olabilir ve hepsi birbirine bağlanır; ancak yer yer “itiraz”, “istitrat” gibi beliğ sanatlardan
olmak üzere konu dışı hususlara değinilebilir. Belagat unsurlarının kullanımı ağır basar.
Metinsel örgüyü bozacak veya zayıflatacak, semantik ve stilistik hatalardan uzak olması
beklenir. Sadece aydın bir kitleye hasredilmiş olmayıp, bazı çeşitleri halka da yönelik
olabilir. Giriş, gelişme, sonuç düzenine riayet edilir.47
3.3.1. Felsefî Söylem
Felsefî söylem (ٟ ;)اٌخطاب اٌفٍغفsalt ideolojik olup, kalkınmacı-aydınlanmacı anlayışın
uzantısıdır. Kalkınma fikri sorunsalı ile gelenek-modernite ikilemi arasında bir yere düşer.
Düşüncenin, bir taraftan kökenine döndürülmesi, bir taraftan modernize edilmesi için
çabalar. Akıl-nakil, özgürlük, adalet gibi geçmişten günümüze sürmekte olan sorunları
tartıştığı için, bir yüzü geçmişe diğer yüzü geleceğe dönük, iki taraflı bir söylemdir.
Aydınların zihinlerinden yola çıkarak düşünsel devinimi sürdürmeyi, böylece kuramsal
düzlemde toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlar. 48
Söylem terimi, felsefe ile akıl noktasında kesişir. Söylemin, kurgucu ve olgucu bir
kökenden spontane edinilenden daha çok, kendi içinden beslenen kurallar üzere, kayıt
altına alınması ve rasyonelleşmesi uğrunda, söylem ile akıl arasında ciddi çabalar
sarfedilmiştir. Bu çabalar, felsefî söylemin meydana çıkışının başlangıcı sayılır. Bu açıdan
söylem, mantık ile bağdaşıklığı esas alır. Konjonktürel ve yapısal işlemler aracılığıyla
46
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gerçekleştirilen zihinsel süreçler sistemi olarak bilinir. Sofistlerden itibaren anlamın
sınırları ile hasredilen söylem; farazi, göreceli, değişken olandan kurtularak, kesin, mutlak,
sabit olana ulaşmıştır; bu yüzden sezginin karşıtı olarak kullanılır. Dil olarak felsefe ise;
önündeki perdenin kaldırılması istenilen insan olgusu gibi olgulardan bahsetmeyi
amaçladığı için, olgusal bir görev icra eder. Derin düşünme ve soru sormayı hedef alarak,
inisiyatif alan aristokrat özelliğe sahiptir. Kendini, yenilenen bir bilinç olarak, mevcut
dilin bilinç dışı özelliğine aykırı bir şekilde takdim eder. Böylece felsefî söylemler
aracılığıyla, felsefenin gayesi olan hikmet ve asalet kavramlarının kapıları açık kalır. 49
Felsefî söylemin; teori ve argümanlarının temelini atan, ekol ve doktrinleri
yönlendirmeyi amaçlayan, metotları ve normları kadrajına alan, gereksinimlerinin ve
gayelerinin dayandığı, yöntemliliği ile ilişkili, motive edici işlevleri olması gerekir. Bu da
delillendirmelerinin atandığı ve kendini ürettiği, böylece felsefî söylemin hizmetine
liyakatli olacağı tevil aracılığıyla gerçekleşir. Tevilin delillendirilmesiyle bir yöntem
ortaya çıkar ve felsefî dilin söylemleri yenilenir. Yorumcu doğasıyla felsefe; mantık ve
burhanın kabzasından kurtulmaya muktedir bir numunedir. Delillendirici ve dinamik özü
ile aklın doğal söylemi olmaya yakınlaşır. Delillendirme boyutu, bir dizi kural şart
koşmadan, felsefî söylemin gelişmesine, delil getirmek ve karşıt delili yıkmak suretiyle
katkıda bulunur. Bu söylemin otorite ile delillendirilmesi de söz düellolarında ispat ve
ikna edici olmak için esas gücünün, aynı bağlamda ilerlemesine dair rasyonelliğinin ve
stilistik kurallarının temellerindendir. Böylece serbest fikirli bir diyalektik, felsefî
söylemin temelini atar, işlevlerini tayin eder ve bilişsel sistemin gerçekliğe yaklaşması için
epistemolojik olarak onunla uyuşur. Çökertilme, dağıtılma ve taşkınlık karşısında direnç
göstermez; bu eylemler ancak felsefî söylemin delillendirme piramidinde hareket etmesine
ve ilerlemesine yol açar. 50
Felsefî söylem; sorunları bir yandan dilin mantığına, bir yandan ilgili düşünceyi
temellendiren filozofa döndürmek için, dilde sorgulama, tartışma ve diyalektiği ilke
edinir. Sorgulama tutumu felsefî söylemin, dili kullanmasının, varoluşa açılmasının ve
ilerlemesinin şartıdır. Bu yüzden felsefî söylemin üretilmesi, varlığını sorular ortaya
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atmasına borçludur. Zaten şüphe, kesinliğin olmadığını vurgulayan, eskiden beri bilinen
felsefî bir eksendir; sorgulama ve şüphelenme sıfır noktasından başlamaz, kendinden
önceki düşünceler üzerinde ayakta durur ve bitmez bir edim olarak kendi söyleminin veya
başka söylemlerin aksiyomlarını araştırır. Elbette sorgulamadan önce, ortada, felsefî
söylemin bel kemiği mesabesinde bir sorunsal olmalıdır. Böylece söylemi, aşama aşama
önce şüpheye sonra kesin bilgiye doğru çeker. Bunun için kanıtlama, felsefî söylemin
işlenmesinde oldukça önemlidir, çünkü burhan, söyleme, özünü saptamasında ve özü
içerisinde konumlanmasında destek ve dayanak sağlar. O halde bu söylemin etkin görevi,
akıllara ufuklar açmak, ilgili konuya dair kanıtlar sunmak ve onları algılamaya kişisel
yeteneği olanları aydınlatmaktır. Buna göre diyalektik; sorgulama ve kanıtlama aracılığıyla
felsefî söylemin mevcut deyişidir.51
Felsefî söylemin doğası buluş yapmaktır, başkalarının buluşlarını öğretmek değildir.
Buluş, kaynağı diyalektik olan delillendirme görevi gibi, doğrudan felsefî söylemin
epistemolojik işlevine bağlıdır. Aynı zamanda diyalektik, belagatin de delillendirme
kısmını oluşturduğu için, felsefe ile belagatin yolları kesişir. Felsefî söylem, beliğ
cevaplamalardan ibarettir; sözlüğünü genişletmek ve aşkınlığını etkinleştirmek için
daima belagatin desteğine gereksinim duyar. Mecaza sığınarak ve belagat mevzilerinde
konumlanarak, ontolojik vaatlerini yerine getirmeyi ve metafiziğin kabzasından
kurtulmayı amaçlar. Felsefî söylem, felsefî dilin üslubunda aslî biçim olan “istiare”
üzerinden anlamlar icat eder, onları yeniler, kendi kavramlarını geliştirir ve onları
diyaloglarında kullanır. Böylece felsefe ile belaği yapısı arasında; kavramlar ve onların
mantıklı oluşumları üzerinden düşünmek ile dil düzeni ve sürerliği üzerinden düşünmek
arasındaki ilişki ilerleme kaydeder.52
Tarafsız bir dil olmadığını ikrar etme sadedinde; felsefenin dili, prestijli bir dil
olarak, edebî dil ile ilmî dilin birleşiminden ileri gelir, yer yer bunlardan ihtimalini de
taşır. Felsefî dilin, anlamsal-faydacı aktivitesi esnasında meydana getirdiği gerilimler,
akıldaki gerçeklik görüntüsünün varoluşçu yapısını içeren ihtilaflardan yansıyan
belirsizlik ve karışıklıktır. Zira felsefî söylemde, iddiaların rasyonel boyutunu
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temellendirmek için zorunlu bağlar vardır ki bunlar; edebî-siyasî-dinî vs. birbirine yakın
söylemleri birbirine çeken, delillendirici ilişkilerdir.53
Evren, felek, insan gibi kavramları önemseyen felsefî söylemde, önceleri felsefe ve
din arasında bir ayrım gözetilmezdi. Ancak felsefî söylemin geçirdiği, Rönesans ve
Aydınlanma Çağı gibi aşamalar üzerine, sadece farklı değil, aynı zamanda birbirine karşıt
iki farklı söylem ortaya çıktı. Dinî söylemin de kendi içerisinde ayrışmasıyla, akıl ve nakil
esaslarını temel alan, müstakil bir İslâmî söylem tezahür etti. Felsefî söylem ise
algılanabilir olgulardan meydana gelen aklî kavramlar ile yetindi, böylece pozitivist ve
modern oldu. 54
Felsefî dil; açıklama ve yorum yapmayı, tabir ve tevil etmeyi, nakil ve izah etmeyi,
özetlemeyi veya sözü uzatmayı kabul eder. İnsanlarda ortak bir mevcudiyeti olan aklın dili
olduğu için farklı akledilmeye, çeşitli şekillerde idrak edilmelere açıktır. Bu dilin
hedeflerinin rasyonel doğası ile düşüncelerinin irrasyonel doğası arasındaki çelişki, felsefî
söylemin öne çıkan özelliklerindendir. Bu söylemin başat paradoksu, kalkınmaya ilişkin
hırsları ile duyusal algılanabilir akıl dışı eğilimleridir. Bu çelişme karşısında, yine kendisi,
uzlaştırıcı yapısı ile, birleştirici rol oynar. Geçmişten gelen kökleriyle mevcut dönemin
ürettiği modernizmi bir araya getirmeye çalışır. Ego temsili olarak, mantıklı bir sıralama ile
subjektif düşünsel deneyimini dışa vuran mütefekkir, mütekellimin şahsında belirdiği
şekliyle kalır. Bu yüzden bu söylemin sorunları; insan, evren vb. algılanabilir konulara
ilaveten, somut gerçekliğin dışına düşen, ruhun, vicdanın ve hakikat arayışının gizemlerine
de yöneliktir. Üstelik felsefe, bilimden veya başka faaliyetlerden kendisine konu
edinebildiği için, her şey felsefî bir konuya dönüştürülebilir. Böylece felsefî söylem,
çözümü değil cevapları olan sorunları ele almak suretiyle sorunları ortaya atarak var olur.55
Her ne kadar kapsamı dâhilinde ve meşru hedefleri arasında olsa da, felsefî
söylemin amacı delillerini arz etmek değil, söylemin kavramlarını, delillendirilen
konumlarında anlamlandırmak için belagat zemininde farklı okumalar takdim etmektir.
Böylece söylemiyle muhataplarının ufkunu açmayı, etkileyici ve ikna edici olmayı
tecrübe etmiş olur. Aslen amacı ikna etmek olmadığından, bilineni anlamaktan, etkileyeni
53
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anlamaya doğru bir geçiş temenni etmekle yetinebilir. Bu yüzden; politik, ideolojik,
kültürel konulara müdahil olmaktan çekinmez. Sosyal hayatın gereksinimlerinin hepsinde
söyleme olan ihtiyaç sebebiyle, o söylemlerin düşünsel temellendirilmesi uğrunda çatışma,
parçalanma ve kişilik bölünmelerine tanık olur. Ne var ki, taraftarlık, bu söylemin ana
unsurlarındandır ve bu söylem, gücünü öznelliği ile özgünlüğünden alır. 56
3.3.2. İlmî Söylem
İlmî söylem (ٍّٟ ;)اٌخطاب اٌعbilim ve fikir dünyasından bilgi veren söylemdir.
Bilgileri, çeşitli açılardan temellendirme ve özleştirmeye muktedirdir. Yöntemlerine
uyduğu sürece her bilim dalında ilmî söylem olabilir. Bu söylem; haber vericidir,
raporlaştırıcıdır, inceleyicidir, ilkelidir, düşünce veya olgulardan bahseder, duygu ve sezgi
barındırmaz. Dili kolay ve düzgün, üslubu basit ve sade, kelimeleri belirli, anlamları
açıktır; müteşabih söz içermez, yoruma yer vermez. Yalnızca bir şekilde okunmaya
elverişli olduğundan, kapalı söylem olarak adlandırılabilir.57
“Nedir o?” sorusunu cevaplamaya çalışan ilmî söylem, “neden o?” sorusuna cevap
arayan felsefî söylemden ayrılır. Nedenselliğe dair cevaplar bulmak için eşyanın
hakikatini sorgulama görevi olan felsefî söyleme karşın ilmî söylemin görevi, niteliğini
belirlemek için bir şeyleri vasıflandırarak ifade etmektir. İlmî söylemde “bir şeyler”
kavramının içine, insanî duyularla algılanabilen her şey girerken, felsefî söylemde bu
kavram soyut dünyaya doğru geçebilir. İlmî dilde “vasıflandırmak” ile kastedilen; analiz,
rapor, sentez vs. şeklini alan çabalardır. Evrendeki varlıkları ele alan bilimsel-dilsel
aktivite budur. 58
İlmî dil ve özellikleri, her çağda ve her yazarın kaleminde aynıdır. Zira ilmin amacı
her dönemde birdir; tanımlamak, nitelemek, açıklamak, çözümlemek, karşılaştırmak vs.
herhangi bir sebeple varlıkları veya olguları incelemektir. İlmî söylem, sadece güncel
teknik-teknolojik alanlara tahsis edilmiş değildir; dil bilimleri, sanat, tarih vb. insan ve
toplum bilimlerine dair bilim dallarını da içerir. İnceleme, deneyleme, kanıtlama,
tümdengelim, tümevarım gibi aşamalarda ifadesini bulan tek bir metoda tâbidir. Bu
56
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yüzden ilmî söylemin üslubunun temel özellikleri; dilin bütünlüğü ve düzgünlüğü, fasih
ve beliğ olması, abartı ve uzatmadan uzak, etken ve aktif yapıda haber cümleleri ile
kurulmasıdır. Kişisel üslup (örn: deneyi tamamladığımda  )عٕذِا أوٍّدُ اٌرجشتحdeğil, soyut
üslup (örn: deney tamamlandığında  )عٕذ إوّاي اٌرجشتحkullanılır. Kişi zamiri kullanarak şahsî
bir ifade yerine soyut söylemin tercih edilmesi bir nevi objektifliğe işaret etmektedir.
Öznel veya şüpheli kelimeler (örn: bence, kanımca, sanırım vs. ش٘ا١غٚ ،ٓ أظ، أعرمذ،)أفىش,
düşsel ve duygusal ifadeler kullanılmaz, kişisel yargı ve görüşe yer verilmez. Söz konusu
araştırmaya iten sebebin belirtilmesi, bilgilerin toplanması ya da deneylerin yapılması,
sonuçların incelenmesi, bilgi, kural ya da teoriye varılması şeklindeki ilmî metoda uymakla
yetinilir. 59
Danışıklı dövüş olarak anılabilecek sosyal muvazaadan uzak durmak, nesnelliği
korumak ve kognitif gerçeklerden bahsetmek ilmî söylemin özelliklerindendir. Sanatsallık
neredeyse sıfıra iner. İlmî söylemin raporlanabilir olması, subjektiflikten tamamen ve
belagat unsurlarından kısmen uzak durmasında kendini gösterir. Bilimsel dil şeffaftır,
açıkça görünen, nispeten kolay anlaşılır bir dildir. Akıl, mantık, çıkarım, kanıt gibi
unsurlar üzerinde ayakta durur. Böylece, öğretme gayesiyle, gerçekleri ve bilgileri hizmete
sunmayı, akılları aydınlatmayı amaçlar. Arap dili, farklı dallarda ve hedeflerde, ilmî
düşünceleri tesis ve tanzim etmek için kabiliyetli ve liyakatlidir. 60
İlmî söylemin özellikleri kısaca şunlardır:61
 Vuzûh (حٛظٌٛ)ا: Söylemin; karışıklık, şüphelilik ihtimali olmayan, açık, net, kesin
olmasıdır. İma ve telkin içermez. Çok anlamlılık kabul etmez; anlamı aşikâr olmayan
kelimelerden, yuvarlak ifadelerden uzaktır. Dilsel, bilimsel, istatistiksel olarak
belirlenmiş ifadelerle konuşur. Mutlak olmayan, dolaylı, göreceli, öznel ibarelerden,
tevil ve tefsire mahal verecek üsluplardan kaçınır.
 İcâz (جاص٠)اإل: Söylemin kısa ve öz olmasıdır. Dilde tutumluluk prensibine en çok
uyan bu söylemde, kısa cümleler ile özlü bir anlatım tercih edilir, ıtnâb ve ishab
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(sözü uzatma) kabul edilmez. Kısaltmalar, semboller, tablo ve şemalar, rakamlar,
istatistiksel, matematiksel ve sayısal veriler kullanılır.
 Tevsîk (ك١ثٛ)اٌر: Söylemde verilen bilgilerin belgelenmesi ve kaynaklarının
belirtilmesidir. Verileri ve bilgileri, kendinden önce yapılmış çalışmalara
dayandırmak, yeni sunulan bilginin güvenilirliğinin desteklenmesi açısından
önemlidir. Zira ilim, kendi başına ayakta durmaz, kendinden öncekilerden güç alarak
ilerler. Kaldı ki ilmî söylemin otoritesi, belgelendirme ve şahit göstermede saklıdır.
 Istılah ()االصطالح: Söylemin, ortaya konduğu bilim dalına özgü kavramlar, terimler,
spesifik ibareler kullanılmasıdır. Her bilim dalının, başka alanda kullanılmayan,
kendi lafızları vardır. Söylemin ilmî sözcükler ve özel terimlerle zenginleştirilmesi,
genel söz dağarcığı ile zenginleşmesinden daha güvenilir ve tevsîk ilkesini
destekleyicidir.
 Besâtet ()اٌثغاغح: Söylemin sade ve yalın olmasıdır. İfadeyi güzelleştirme değil sadece
bilgi verme kastı taşıdığı için, edebî zevke yönelik ibareler kullanılmaz. İlmî dil;
doğrudan ifadelerle var olduğu ve kişisel maharet temsili sanatsal söyleyişlerden
uzak olduğu için, mübalağa, mecaz gibi belagat unsurlarını kullanmaz. Ancak
kimi zaman, konuyu daha iyi izah etmek için, basit bir şekilde, teşbih ve tekit gibi
belaği unsurlara başvurabilir. Her hâlükârda, lafızlarıyla içerik arasındaki eşitliği,
belagat tabiri ile “müsâvât”ı korur.
İlmî söylemde lafızların birtakım özellikleri vardır; somutturlar, soyut sözcükler
tercih edilmez, bir sözcük iki anlama gelmez, kastı (delaleti) kesindir. Anlatımın kolay ve
sade olması adına, alışılmış ve yaygın kelimeler kullanılır. İlgili bilim dalına ait sözcükler
de varlığını korur. Zaruri olmayan kelime kullanılmadığı gibi, sıfatlarda israf ve ifrat
görülmez. Sözcükler; tam, kesin, isabetli, fasih ve beliğdir; ilmî doğruluk ve dürüstlük
amaçlanır. Dilde dizimsel tutumluluğu temin eden ve dilin eklemleri sayılan edatlar ile
bağlaçlar oldukça kullanılır. Güncel ve dinamik sözcükler tercih edilir. Tekrara düşülmez,
aynı söylemde sözcükler ya da fikirler yinelenmez.62
Açıklayıcı, tanımlayıcı ve kanıtlayıcı yapıda olan ilmî söylem, sözcüklerini özenle
seçer. Çağdaş bir söylem olarak, ilgili bilim dalının gerektirdiği ölçüde yabancı kelimeler
de kullanabilir. Tetkik eden aklın timsali ve uzmanlık dilidir. Sadece uzmanların
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anlayacağı boyutta olabileceği gibi, halka yönelik olanları da mevcuttur. Elini
güçlendirmek ve güvenilirliğini artırmak için kesin verilerle ve delillerle konuşur. 63
İlmî söylemde konu, odak noktası olup, didaktik mahiyet arz ettiğinden, öğretici ve
bildirici görevi vardır. Teorik, pratik, ampirik olabilir. Tamamen özgün ve orijinal olması
beklenemez. Kendinden önceki ilmî söylemlerin; geçerliliğini vurgulamak, onlara ilavede
bulunmak, onları delillendirmek, hatasını ortaya çıkarmak, çürütmek, onlardan yola
çıkarak yeni bir bilgi ortaya koymak, alternatif sunmak vs. amacıyla gözden geçirilmiş
versiyonudur. Kendinden öncekiler üzerine kurulu olduğu için onlara gönderme yaparak
nakilde bulunur ve onları şahit gösterir. Bunlar, mütekellimin argümanını güçlendirip,
kendisini destekleyen bir otorite ve ikna gücü sağlar. Her ne kadar muhatapları ikna etme,
yeniliğe meylettirme ve sunduğu gerçekliği kabul ettirme gibi temennileri olsa da herkes
tarafından kabul görmeyebilir. İlmî ve tarafsız olmasına rağmen, diyalektik bir durum
yaratabilir, muhatapları tartışmaya ve karşı çıkmaya götürebilir. Bu gibi durumlara karşı
mütekellim, bilimsel materyalinin hüküm sürdüğü zaman dilimini ve konumu belirtmelidir;
çünkü bilim dinamik ve inovatiftir; doğruluğu, geçerliliği ve önemi her dönem ve her bölge
için değişebilir. Nihayetinde ilmî söylem, ussal ve mantıksal bünyesi ile güncel bir
gerçeklik ortaya koymaya çalışır.64
İlmî söylem çoğunlukla resmî dili temsil eder. Bu dilden uzaklaştıkça söylem
normalleşir ve halk diline doğru evrilir. Örneğin; ilmî ve resmî bir dil ile: “Sodyum klorür
elde ettik َٛ٠دٛذ اٌص٠سٍٛ وٍٝ”ٌمذ دصٍٕا ع, ilmî ama resmî olmayan bir dil ile: “Sodyum klorür
bulduk َٛ٠دٛذ اٌص٠سٍٛجذٔا وٚ”, ilmî olmayan ama resmî bir dille: “Bir miktar tuz elde ettik
 تعط اٌٍّخٍٝ”دصٍٕا ع, ilmî ve resmî olmayan bir dil ile: “Biraz tuz bulduk جذٔا تعط اٌٍّخٚ”
şeklinde ifade edilebilir.65
İlmî söylemin, bilimsel yapısını ve entelektüel formunu koruması için; cesaret,
coşku, öfke, üzüntü vb. bir duygu uyandırmaması gerekir. Zira amacı, duygu değil düşünce
dünyasına hitap etmek, yeni ufuklar açmak, zihinlere ışık tutmaktır. Bu, ilmî söylemin
hitabete ait usullerden müstağni olduğu anlamına gelmez; ancak retorik olguların ilmî
söylemi kaplamadığı anlamına gelir. Çünkü ilmî söylem, belagat gereçlerinden sadece
63

eş-Şâyib, el-Uslûb, 59; Maslûh, el-Uslûb, 66; Bel„îd, el-Lugatu’l-‘arabiyyetu’l-‘ilmiyye, 39; Sûriyye, elMustalah, 123; Ayyâd, el-Hasâisu’l-Uslûbiyye, 302.
64
Hayârî, Hasâisu’l-hitâbi’l-lisânî, 73; Ayyâd, el-Hasâisu’l-Uslûbiyye, 33,298.
65
Hudson, „İlmu’l-lugati’l-ictimâ‘î, çev. Mahmûd Ayyâd, 83; Hayârî, Hasâisu’l-hitâbi’l-lisânî, 161.

73

gereksinim duyduğu kadarı kullanmakla yetinir; bu gereçler bu söylem için vesiledir,
gaye değildir. Asrın dili bilimsel dil, küreselliğe ayak uydurmak, modern çağın gizli
savaşlarında etken konumda olmak, bilimi üretmek veya çeviri yoluyla almak için
öğrenilmesi gereken dil düzeyidir. 66
3.3.3. Edebî Söylem
Edebî söylem (ٟ ;)اٌخطاب األدتkişinin kendi deneyimleri ve ruhsal dünyasından ileri
gelen söylemdir. Düşünceden öte duygu ve hayal dünyasını esas alır, vicdana hitap eder.
İzlenimci, göreceli, özgün olup, edebî, sanatsal, ağdalı, süslü ve geniş bir dile sahiptir.
Lafızlarla güzelleştirilmiş ve etkileyicidir. Yoruma açıktır, çok anlamlılığa izin verir.
Belagat öğelerinin kullanımı zirve yapar; istitrat (ara söz) oldukça göze çarpar. Tekrara
düşebilir, aynı söylemde bir fikri ya da kelimeleri yineleyebilir. Rahatlama ve ferahlama
durumunda, iltifat amaçlı da kullanılır. 67
Edebî dil; diğer fasih düzeylerden, onların vesile edindiğini gaye edinmesi itibarıyla
ayrılır. Yani onlar (ilmî dil, siyasî dil, felsefî dil vs.) gerçekleri ifade etmek için sözü bir
araç olarak kullanırken, edebî dil, ifade etmenin kendisini amaç edinir ve ona oldukça
özen gösterir, onu daha iyileştirmeye çalışır; böylece dil, aracı durumdan egemen konuma
geçer. Dilin hassaslığı, üslubun inceliği, sözün güzelliği, lafzın ağırlığı, kelamın fesahati
ve ifadenin belagati amaçlanır. Edebî söylem, kendi arasında şiir, nesir, hitabet gibi
çeşitlere ayrılır ve bu çeşitlerin her biri yapısı, konusu, kullanım alanı açısından
diğerlerinden farklıdır; hepsinin kendi özellikleri, düzeni, üslubu, açıklama ve çıkarım
metodu vardır. Ancak hepsi edebî dil olması hasebiyle bir takım ortak özelliklerde
birleşir; amaçları, işin içine duygu katarak gerçekleri ifade etmektir, gerçekleri yavan bir
şekilde sunmak ya da açıklamak değildir. Bu yüzden edebî söylemde dil, gizemli ve
müphem kalmayı yeğler. Çoğunlukla sözcükleri, konulduğu asıl anlamı dışında kullanır;
kinaye, mecaz, istiâre gibi bedi sanatlarından çokça istifade eder. Ortaya koyduğunu
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yorumlama ve çözümlemeden kaçınır; böylece muhatabın yorumlamasına ve anlam
çeşitliliğine izin verir. 68
Edebî söylem; kimliğini ve mahiyetini şekillendiren tipik özellikleri nedeniyle,
sapmaların olduğu değişken bir söylemdir (ٟاد٠)خطاب أض. Sözün; olağan, alışılmış, basit,
yüzeysel ve doğaçlama olanından; aykırı, sıra dışı ve sanatsal olanına doğru uzaklaşma
eğilimindedir. Dilin faydacı tabiatından uzaklaşır, yaratıcı mizacına başvurur. Böylece,
kendi kendisinin kaynağı olur. Söyleminden başka bir kastı yoktur; söylemin kendisi
kastın kendisidir. Bildirmek ve anlatmak için değil, dışa vurmak için dile gelir. Dilin
standartlarını ve sınırlarını aşar, muhatapta etki bırakmaya ve yankı uyandırmaya doğru
geçer.69
Şüphesiz Arap dili; edebiyat dili olarak doğdu ve varlığını sürdürdü. Şairlerin ve
hatiplerin maharetlerini sergilediği edebî dil olarak yıldızı parladı. Kur‟an-ı Kerim‟in
inişi, dilin edebî meziyetine vurgu yaptı. Arapçanın gramer kurallarını koyma zarureti
hasıl olunca, Arapların divanı olan şiir varlığına yönelmek gerekti; şiirlerin kelimelerinden
ve söz diziminden, onların kullanma sıklığı ve yaygınlıkları baz alınarak, kalıp çıkarma ve
kıyasa temel teşkil etmesi suretiyle, tümevarımla dilin standartları belirlendi. Dilin kural
koymada kaynağı edebî olduğu için, nakli deliller dolayısıyla dilin yapısal boyutunda
anlaşmazlıklar ve çelişmeler baş gösterdi. Zira izafî ibareler olan şiirler, kişisel ve
kabilevî farklılıklardan ötürü şairden şaire değişmekteydi; hatta aynı şairin ruhsal
durumuna göre farklı koşullarda söylediği şiirler de tutarsızdı. Bu yüzden nahiv ilmi,
nesilden nesle görüş çeşitliliği ve ekollerin ihtilafları ile dolu olarak intikal etti. Böylece
edebî dil, öznel ve göreceli yapısı üzere birçok çeşidiyle varlığını sürdürdü. Nitekim
Arapça hâlâ bu, edebiyat dili olma ve kurallarında çeşitli görüşleri barındırma özelliğini
korumaktadır.70
Edebiyat, yeni ve yenilenmiş kelimeler ileri sürerek, çağdaş terkipler üreterek,
dilin modern ve gelişmiş olması için katkıda bulunur. Edebiyatın dili; ilham veren, beliğ
bir dildir. Realiten yola çıkan ve kurgusal gerçekliğe geçen rumuzlar taşır; gerçeklere
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sanatsal ve duygusal bir hava katar. Gönderme yapan, îmalarla dolu bir dildir. İnşa
cümleleri ağır basar. İçerisinde iki ana özellik göze çarpar: mütekellimin söylemde şahsî
olarak, özgün, özgül, aktif katılımı ile söylemin baskın bir şekilde belagat unsurlarıyla
bezenmiş olması. 71
Edebî söylemi, özellikle şiiri seçkin kılan; dilin standart modeline aykırı ya da en
azından alışılmamış kullanımlar serdetmektir. Şiir dilinin de kendine özgü nitelikleri
vardır; edebî ve belaği özelliklerine ilaveten, kafiye, cinas vb. bütünleyici ögeler içerir.
Sarf ve nahiv kurallarını ihlal eden formları ile olumsuz uzaklaşma eğilimindedir. Şiirsel
söylem genel olarak düz yazı şeklindeki söylemin ters istikametinde ilerler. Nesir,
söylemin bileşenleri içerisinde uyumlu bir bağdaşıklık, tutarlılık ve belirlilik üzerinde
yoğunlaşır; şiir ise bunları aşar ve anlaşılması zor lafızlar ile olağan dışı kullanımlar inşa
eder. İkna edici olma, açıklama, onaylanma gibi kaygılar gütmez, ancak hayal ettirme
üzerinde durur. Edebî söylem genel olarak, üslupçu uygulamalarıyla, koşullara bağlı
ölçütler, özel bağlamlar icat etmeye muktedirdir. Şiirsel söylem, birbirine şeklen mutabık
satırlarda, sözlü yapıları arasındaki simetri ile anlamları arasındaki denklik sebebiyle,
sözcükleriyle hafızalarda kalmaya liyakatli olur. İma dili olan edebî dilde anlamlar
sadece doğrudan söylenilen ile kısıtlı değildir; içerisinde çoklu anlamlar ışığında telkin ve
esinler barındırır. Şiirsel ve edebî söylemlerde bir hayli mevcut olan çağrışımsal anlamlar,
birebir edebî çeviriyi imkânsız kılar. Çünkü şiir, kaynak dildeki fonetik değerlerini
kaybetmesiyle, semantik özelliklerini de yitirir. Ancak, edebî dilin sembolik, gizemli ve
kamufle olması, anlaşılmaz ve muğlak olması demek değildir. Bilakis mecaz, istiare gibi
edebî unsurlar, söylemi daha iyi anlatabilmek içindir ki bunların anlaşılması da muhatabın
algı, şuur ve edebî altyapısına kalır. Burada, üslupçuluk üzerine bir duyarlılık
gerekmektedir; dilin estetik ve artistik kullanımını önemseyen üslupbilime olan ilgi
oranında edebî söylemlerin anlaşılabilirliği artar.72
Gözlemlenmiş ya da tecrübe edilmiş gerçekliğin duygu boyutuna vurgu yapan
şiirsel söylem, muhatabında etki bırakır. Bu etkisinde, şiirin edebî türler arasında
temayüz ettiği müzikal formunun yeri yadsınamaz. Bu formunu ise çoğunlukla; sebep,
veted, fasıla adı verilen ses birimlerinin toplamından oluşan tef„ile tekrarı üzerine var olan
vezin ögesine borçludur. Halil b. Ahmet‟in tespit ettiği on altı adet aruz vezni ve bahirler,
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Arap şiirinde temel teşkil etmekle beraber, sonradan fasih ya da yerel dillerde çağdaş
vezinler de icat edilmiştir. Ayrıca nazım, şiirde zaruri değildir; vezinden müstağni,
serbest şiir denilen bir tür de vardır. Yahut vezinli ve kafiyeli olmasına rağmen şiir
olmayan, manzum eserler vardır. Vezinli ya da serbest her hâlükârda şiirde; retorik,
estetik, ütopik unsurlar zirve yapar. Sanatsal ya da anlamsal gayelerle, veznin ve
kafiyenin tınısı ile ifadelerin hareketleri arasında uyum sağlamak amacıyla, şiirin
diziminde esneklik, bir nevi kayıtsızlık göze çarpar. Şiir; gramatik oluşumunda, takdimtehir hususunda veya söz diziminde nispeten bağımsız hareket eder ve sarf-nahiv
kurallarını da ihmal edebilir. Sözcüklerin seslerinde kısayı uzatmak, uzunu kısaltmak,
sâkini harekelemek, harekeliyi sâkin yapmak vb. sıra dışı bir dizge gözlenebilir.
Zaruret icabı cevaz verilen bu dilsel ihlaller (ح٠ٛصاخ اٌٍغٚ)اٌرجا, şiirin şeklini bozmaması ve
kıymetini azaltmaması için edebî bir sebep olmadıkça hoş görülmez. Böylece şiir dili,
alışılmış kullanımlara yabancı olmakla kalmayıp, tam tersidir denebilir; zira şiirin gücü
standart dilin boyutlarını aşmasında saklıdır. Böylece dile sunduğu yeni kelime ve
kalıplarla dilin gelişimine katkıda bulunur. Dilin kurallarını ihlal etmesi bakımından
günlük yerel dillere benzese de dilin farklı boyutlarında temsil ettikleri dilsel sapmanın
mukayesesi mümkün değildir. Zaten bu durum şiirin çeşidine göre azalma ya da çoğalma
eğilimi gösterir; gazel, kaside, hamaset, itap, hiciv, medih, mersiye, vasıf, itizar vs. şiirin
her çeşidi kendine ait özellikler taşır ve hepsi yaşanan bir olayın ardından, onu sanatsal bir
şekilde ifade etmek için şairin infialini, hayalini, üslubunu, tabirlerini, ruh hâlini, olaylar
karşısındaki tutumunu vs. ortaya koyarak dile gelir. Prestijli bir dil olan edebî dilde şiir,
vezin ve kafiyeden müstağni olan nesir türlerine göre daha çok dilsel değere ve sanatsal
konuma sahiptir.73
Mütekellim, genellikle lisan ile olan teamülünde, dilin ilkeleri üzerinde tasarruf
hakkına sahip değildir. Dilin normatif ve kesin kuralları vardır ve dil, dokunulmazlığının
ihlal edilmesini kabul etmez. Ancak edebiyat erbabı; dilsel olgular ve gramatik kurallar
sınırında durmaz; usulü korumakla beraber dile, dilsel ve biçimsel kuralları aşan
boyutlar katan üsluplar sunar. Dili zenginleştirecek, canlılığını tazeleyecek tasarruflarda
bulunmak için gerekli güce ve cesarete sahiptirler. Takdim-tehir, ziyade-hazf gibi
sözcüklerin kiplerinde ve cümle kuruluşunda yapısal değişiklikler ile yenilikler
getirirler. Kurallı dil bilgisinde bulunmayan biçimler ortaya koyar ve dilin salt
73

Brockelmann, Fıkhu’l-lugâti’s-sâmiye, çev. Ramazan Abduttevvâb, 29; Vâfî, el-Luga ve’l-muctema‘, 128;
eş-Şâyib, el-Uslûb, 62-70; Fazl, Belâgatu’l-hitâb, 57,106; es-Subeyhî, Medhal ilâ ‘ilmi’n-nass, 134.

77

kurallardan ibaret olmadığını, dilde seçme hakkı olduğunu gösterirler. Dilin köklerine
nüfuz ederek aldıkları inisiyatif ile, kendinden sonrakilere benzer kullanımlar için alan
açmış ve iz bırakmış olurlar. Zira söylemleri kurallı ve basmakalıp olsaydı belki de
unutulan eserler arasında yer alacaklardı. 74
Edebî söylem, nesir olarak; makale, roman, öykü, kısa öykü, çok kısa öykü, tiyatro,
söylev vb. birbirinden farklı amaçlara hizmet eden çeşitlere sahiptir. Bu türlerin her biri;
yapısı, sözcükleri, üslupları ve çıkarım yöntemleri itibarıyla diğerinden ayrıdır.
Kelimelerini, terkiplerini duymakla, bir söylemin, semantik, sentaktik vs. açılardan
farkına varılabilir ve hangi edebî türe ait olduğu ayırt edilebilir. Edebî söylemlerde
standart dilin sınırlarını aşmak, Arap dil zevkine aykırı düşen müphemliğe varıyorsa,
dilde bu tolere edilmez. Ancak şairler, “zaruret” adı altında bu kayıtlardan kurtulurlar ki
onlar da çoğunlukla vezin, kafiye gibi biçimsel unsurların bağlayıcılığı ile ilzam edici
kuvveti altındadırlar. Bununla beraber, izlenimci anlama dayanarak anlamda genişlemeye
sığınırlar. Edebî dilin bir nevi kurallı formunu esas alarak, dil bilimciler dilin kurallarını
çıkarabilir ve tarihî gelişimini takip ederler. Edebî dil, Kur‟an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerin
de dili olup, üst düzey bir dildir; kural koyma, kıyasa zemin teşkil etme ve şahit
göstermede etmede yegâne mercidir. Zira diller, edebiyat ile gelişme kaydeder ve ilerler.
Arapların milli tarihinin hafızası sayılan şiir, söyleyenini tarihe kaydetmesi sebebiyle
büyük önem taşır. Şiirin arkasında yatan söylenme sebebi olan hikaye de şiir kadar
önemlidir; her şairin, şiirine zemin teşkil eden ve umuma ilan ettiği ya da etmediği bir
öyküsü vardır. Bu yüzden öykü, kısa öykü, masal, efsane, destan gibi sözlü anlatı türleri
de, Arap kültür mirasını koruyan, asil Arap sözlü davranış tarzlarıdır.75
Edebî dil, Arapların Cahiliye‟den beri ortak dil olarak kullandıkları dildir. Edebî
bir söylemde bulunmak isteyen, bunu yöresel dili ile değil, Arapların övünç kaynağı olan
en fasih dil ile yapardı. Edebî dile hâkim olmak, fesahat ve belagatte maharetli olmak
anlamına gelip, gurur ve iftihar sebebiydi. Günümüzde her ne kadar halk edebiyatı
(ٟ )األدب اٌشعثolarak yerel nitelikli edebî söylemler ortaya çıkmış olsa da, en fasih edebî dil,
saygınlığını korumaktadır. Halk edebiyatı; çocuklara yönelik edebî söylemlerde
()أدب األغفاي, öykülerde, masallarda vs. daha çok sözlü olarak kullanılan, eski Arapça
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kelimeler ve geleneksel terkipler tercih eden, bölgesel lehçeye ait dil ile edebiyat
yapmaktır. İçerisinde nükte, espri, parodi gibi çeşitli türleri barındıran, alaycı söylem
( )األدب اٌغاخشtürü olarak, toplumsal ya da siyasî sorunları tariz ve iğneleme yoluyla ifade
etmek amacıyla kullanılan, serbest şiirlerde, tiyatroda, günlük hayatta vs. halka hitap eden
ironi ve komedi söylemi (ٌٟضٌٙ )اٌخطاب اnispeten basit bir edebiyattır. Bu tür, kişisel ve
toplumsal bir gereksinim olarak var olduğu, sanatsal ve faydacı işlev gördüğü, bölgesel
kültüre ayna tuttuğu için varlığı göz ardı edilemez. Zaten bu yüzden edebî bir tür olarak
günlük halk dilinden ayrılır. Her ne kadar modern edebiyat dünyasında bir yeri olsa da,
dilin dejenere olmuş şeklini kullandıkları için bu edebî türler, edebiyatın mantalitesine
aykırı görülüp, hoş karşılanmaz. 76
3.3.4. Dinî Söylem
Dinî söylem (ٟٕ٠ ;)اٌخطاب اٌذhayatın gerçeklerine ilişkin, ilahi otoriteye dayanan
söylemdir. Toplumlarda dinin birleştirici rolüne binaen sosyal-yapısal mahiyettedir.
Doğrulanma ve sorgulanmaya kapıları kapatmadan, nakil mekanizması üzerinde ayakta
durur. Bu çalışmada dinî söylem olarak bahsedilen İslâmî söylem, ayrım yapmadan
İslâm adına tüm insanlara yönelik bir beyandır. Kur‟an-ı Kerim ve sünnet-i nebevî üzerine
bina edilmiş olup, ulemanın içtihadına yer verir. İcma, kıyas, istihsan, mesalihi mursele,
seddi zerai vs. ile mevcut asrın imkân ve ihtiyaçlarına yönelik, özel hayat ve kamu
hayatına dair meselelerin üstesinden gelebilmek için teşrî merciidir. Dinin esaslarına
dayanarak, ona ilişkin bilgi ve gayeler alanına işaret eder. Dinî, kültürel ve sağduyulu
değerler çerçevesinde tebliğ ve ıslah etmeyi hedefler. Duygu sömürüsü yapmadan ve
kışkırtıcı olmadan, delillerle ve öğütlerle, ikna edici olmayı önemser. İbadet mahiyetinde
dinî emirlerin yerine getirilmesi ve yüce ahlaki değerlere erişilmesi konusunda teşvik
edicidir. İslâm‟ın insan için öngördüğü ideallere azmettirmekle beraber, insanların içinde
yaşadığı reel hayatın gerçeklerini görmezden gelmez. Söylemin evrenselliğini -yerel
yönlerini de ihmal etmeyerek- dünya çapında bir çağrı olarak benimser. Konu olarak
ibadet ve muamelatın normlaştırılması, kaynak olarak ilahî oluşu, teknik olarak
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delillendirilebilir oluşu, yapı olarak cümlelere, ayet ve hadislere bölünür oluşu, üslup
olarak düzgün ve üstün oluşu göze çarpar.77
Dinî söylem ile felsefî söylem arasında zıtlık varmış gibi gözükebilir. Çünkü felsefî
söylem, metafizik alana düşen bir kaynağa dayanırken, dinî söylem bunu hurafe sayar. Her
iki söylem de kendi mutlak doğruluğunu, kuşatıcılığını, diğerine ihtiyacı olmadığını ya da
onu –saf dışı bırakamadığı için- kapsadığını ileri sürer. Ancak belirtmek gerekir ki, genelde
dinî söylem özelde İslâmî söylem aslında üst düzey bir felsefî söylemdir; teorik düşünceyi
aşarak uygulama sahasına indiği için alanı daha geniştir; muhatabını sadece düşünmeye
itmekle kalmaz, düşünmeyi her âkil bâliğ olana dinî bir buyruk gibi gerekli görür. Bununla
da kalmaz; yolunu aydınlatır ve tehlikelere karşı uyarır. Ayeti kerimelerde 78 geçtiği gibi
dinî söylem, düşünmeye iten felsefî söylemin esası ve ona çağırandır; zıddı değildir. Zira
felsefenin her üç ana konusunu bünyesinde toplar: evren (İslâmî ıstılahta âfâk), insan
(İslâmî ıstılahta enfüs), filozofun mantıkla yol bulduğu muharrik-i evvel olan tanrı (İslâmî
ıstılahta Rab, Hak vb.).79
Dinî söylemin gerek entelektüel çevrelerde gerek halk üzerinde etkili olduğu
inkar edilemez; erk sahibi olarak muhatabı gayrete getirecek çarpıcı bir güce sahiptir. Bu
yüzden siyasete alet olma durumunda kalabilir; sosyopolitik işlev görebilir. Siyasî söylem
dinî söylemi; kaynak olarak değil, kültürel kodlar olarak, kendi ülkü ve eğilimlerine
uygun bir şekilde, kendisini ideolojikleştirme uğrunda, kavramları kendi menfaatine
uyarlayarak kullanabilir. Siyasî eylemleri rasyonelleştirmek, meşru kılmak, kendini haklı
çıkarmak ve kendine mânevî bir boyut katmak gibi sebeplerle dinî söylemin
kaynaklarından delil getirebilir. 80
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Çağdaş dinî söylem ile geleneksel dinî söylem arasında nitelik farkı olabilir.
Modern dinî söylem; düşünme, fikir yürütme üzerine odaklanır; gerek mutedil gerek
aşırı/bid‟at kişisel fikirlere geniş yer verir.

Hatta, İslâm adına kendi cemaat ya da

fırkasının görüşleriyle mutlak doğruluk iddia etmek, kendi görüşlerinde diretip
başkalarını reddetmekle tutuculuk ve aşırılık göstermek, din‟i siyasetten ayırmak ya da
ona yaklaştırmak, din‟i sosyal hayattan tecrit etmek vs. bazı söylemlerde göze
çarpmaktadır. Bu yüzden dinî söylemin yapısı; aşırı giden, uzlaştırıcı, yorumcu ve devlet
adına gerçekleşen mutedil resmi söylem şeklinde çeşitlenmektedir; bunlar arasında
düşünsel düzlemde ve üslup açısından ortak noktalar ve farklar vardır. 81
Dinî söylemde bilimsel duyarlılık gerekli değildir, önemli olan muhatapta etki
bırakmaktır. Bu yüzden olayların bilimsel, rasyonel, pozitivist sebepleri bir kenara
bırakılarak, meseleler ilahi iradeye havale edilip muhatapta bir rahatlama sağlamak
amaçlanır. Zira bu söylemin amacı bilimsel açıklamalar, toplumsal tahliller, kişisel
tenkitler vs. yapmak değildir. Dinî söylem; inançları baz alır, işin dinî duygusallık ve
bağlılık boyutundan yaklaşarak, iman nokta-i nazarından açıklayarak, muhatapta sükûnet
temin etmeye çalışır.

Bu arada muhatabı bilinçlendirme çabasında olduğu da inkâr

edilemez. 82
Dinî söylem; tebliğ-davet metoduyla, felsefî-fikrî bir oturum şeklinde ya da
eğitici-fikhî temalarda gerçekleşebilir. Tasavvufî-dogmatik yapıda ve yoruma kapalı,
anlaşılması zor olabilir. Söylemin insanî-tarihî niteliğine vurgu yaparak mevcut asra ve
bölgesel kültüre ait olabilir. Hepsi kendi yöntemleriyle ve üsluplarıyla muhatabı
etkilemeyi hedef alır. Eğitim-öğretim makamında olduğunda, öğretici konumda olan
mütekellimin öğrenci konumdaki muhataba hitabı, üstün asta otorite hitabını andırır.
Ancak söylemin muhtevası itibarıyla farklı bir metot ve üslupta olduğundan haber ve inşa
cümleleri arasında gidip gelebilir. Emir ve nehiyleri tebliğ etmeye dayanır, rivayet
ağırlıklıdır, buyrukların kesinliği vurgulanır ve salih amele teşvik edilir. Amaç sadece
muhatabı eğitmek ve etkilemektir. Böylece dinî söylem, vaaz tarzına yaklaşmış olur; bu
tarz, vaad ve vaîd, tergîb ve terhîb üzerine kuruludur; ahiret azabıyla korkutmak ve
nimetleriyle müjdelemek, dünyanın faniliği ve ahiret yurduna hazırlık gerektiği, önceki
81
82

Ebû Zeyd, Nakdu’l-hitâbi’d-dînî, 23,205; Zehânî, Muâlecetu’l-hitâbi’d-de‘avî, 54-55.
Ebû Zeyd, Nakdu’l-hitâbi’d-dînî, 35-38.
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milletlerin kıssalarından örnekler vs. ana konulardır. Bir de münazaralarda söz konusu olan
dinî söylem vardır ki onda mütekellim ile muhatap iddia ve inkâr makamındadırlar. Akli ve
nakli deliller ortaya konulur, mantık ve yorum öne çıkar. Mezhepler arası tartışmaların da
yapıldığı bu söylem, ikna edici olmak için uzak yorumlara vararak aklın sınırlarını
zorlayabilir. Yahut Hasan Basri‟nin meclisinde Vasıl b. Ata ile Amr b. Ubeyd arasındaki
diyalog gibi sadece gerçeklik arayışında bir söylem83 olabilir.84
Dinî söylem sadedinde, aslen bir hitap olan Kur‟an-ı Kerim‟e de değinmek gerekir.
Bu söylemde üç esas amaç göze çarpar: savunduğu fikirlere destek olacak delillendirme,
anlatılanları somutlaştırmak için benzer durumları örnek gösterme, ülfet ve ünsiyet peyda
edecek dinî bir atmosferde gönülleri ısındırma. Bunun için; evren, tabiat ve insanların
hallerinden bahsederek, kıssalar takdim ederek tevhide ilişkin somut kanıtlar arz eder.
Sunulan verilerin akla uygunluğuna odaklanan iletişimsel mantık ile tebliğ edici etkinliğini
gösterir. Edebî boyutu ile, Arap dilinde sanatsal güzellik algısına, akla ve ruha doğrudan
hitap ederek, öngördüğü ilkeleri vurgular.85
İrşat ve ikna amaçlı dinî söylemde, aynı anda muhatabın aklını ve duygularını
harekete geçirmek hedeflenir. Bunun için, müjdelemek ve teşvik etmek, sakındırmak ve
gözdağı vermekten önce gelir. Tehditkâr ve korkutucu ifadeler değil, insan fıtratına uygun
nazik ve lütufkâr ibareler tercih edilir; işin vicdani boyutuna, sevaptan ceza bildirimine
tedricen geçilir. Bu söylem, sosyo-psikolojik bir gereksinim olarak, toplumda halk ile elit
tabaka arasında ayrım yapmadan, tüm milletin hizmetindedir. Daha iyi bir toplum düzeni
için iyi olanı tavsiye edip kötü olandan sakındırmak (emr-i bi‟l-maruf ve nehy-i ani‟lmünker) görevini üstlenir. Hakk‟a dâvet etmede; hikmet, öğüt ve yumuşaklıkla86
kolaylaştırıcı olmayı benimser. 87
83

Vâsıl b. Ata 8. yy.da Basra‟da, Amr b. Ubeyd ile münazaralarından sonra hemfikir olup, büyük günah
işleyenin hükmü konusunda hocası Hasan Basri‟nin meclisinden ayrılır ve onun bu ayrılması Mutezile
mezhebinin ortaya çıkışının başlangıcı kabul edilir.
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Ebû Zeyd, Nakdu’l-hitâbi’d-dînî, 206-209; el-Ömerî, fî Belâgati’l-hitâbi’l-iknâ‘î, 40,49; el-Karadâvî,
Hitâbuna’l-islâmî, 17; Mişbâl, el-Belâga ve envâ‘u’l-hitâb, 11-14.
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el-Ömerî, fî Belâgati’l-hitâbi’l-iknâ‘î, 93; el-Karadâvî, Hitâbuna’l-islâmî, 108; Suleyman Aşrâtî, elHitâbu’l-Kur’ânî (Şam: Dâru‟l-„arab, 2012), 159,191.
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En-Nahl 16/125 (Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et, onlarla en güzel yöntemle tartış);
Taha 20/44 (Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslupla söyleyin, ola ki aklını başına toplar veya
içine bir korku düşer).
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Ebulvelîd İbn Ruşd, Telhîsu’l-hitâbe, tah. Muhammed Selim Sâlim (Kahire: el-Meclisu‟l-a„lâ li‟ş-şuûni‟lislâmiyye, 1967), 28; Ebû Zehrâ, el-Hitâbe, 188; eş-Şâyib, el-Uslûb, 116; Amâra, el-Hitâbe, 6,12; elKaradâvî, Hitâbuna’l-islâmî, 141; el-Humeyrî, el-Hitâb, 15; Beşîr Abdullah el-Mesârî, Lugatu’l-hitâbi’ddea‘vî (Katar: Vizâratu‟l-evkâf ve‟ş-şuûni‟l-islâmiyye, 2011), 13,119; el-Muvedden, Belâgatu’l-hitâb, 55.
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Dinî söylem, özellikle hutbeler; hamdele, salvele, besmele ardından, düşünce
akışını sağlayacak, konuya bağlantı yapacak, muhatabın dikkatini söyleme çekecek bir
giriş ile başlar. Lafza-i celal anılmadan ve hamd edilmeden başlayan söylem kesik ve
eksik, salavat getirilmeden ve Kur‟an tilavet edilmeden başlayan ise şeklen bozuktur
denilir. Başlangıç tilaveti için; “Ey insanlar!”, “Ey iman edenler!” gibi umumi hitaplarla
başlayan ayetler tercih edilir. Ardından, asıl konuya gelme anlamında “ ”أِا تعذibaresi ile
söylem giriş bölümünden ayrılmış olur ve ana konu başlar. Konunun akışına göre yer yer;
ayetler, hadisler, sahabe ve geçmiş ulemanın sözleri, hikmetli sözler, özdeyişler, kıssalar
vs. zikredilir. Bu iç düzen ile söylemden beklenen faydanın hâsıl olması umulur. İlaveten,
modern asra ayak uyduran kelime ve konular seçilmeli, çağdaş sorunlara yüzeysel olarak
da olsa dinî açıdan ışık tutulmalıdır. Anlatılanları somutlaştırmak için muhataba bilgisi
dâhilindeki tarihî veya aktüel gerçeklerden örnekler verilmelidir. Dinî terimler ve spesifik
ifadelerle ağırlaştırılmış bir din dili yerine, muhataba ulaşan, güncel ve açıklamalı bir dil
tercih edilmelidir. Dinî söylemin, genel olarak bünyesinde bir tecdit hareketi ile yabancı
kelimelerin azaltılması ve geleneğinden kopmamakla beraber, asrın ruhuna uygun olması
beklenmektedir. Ayrıca söylemin elbette mutedil bir ses tonu ve sakin bir üslupla irat
edilmesi asıldır. Ancak dikkat toplamak ve konuda daha önemli hususları öne çıkarmak
için kimi zaman dolgun ve tok bir ses ile yüksek tonda ve vurgulu olabilir. Sesin
gereğinden fazla yükseltilmesi, ağlamaklı ve bağıran bir tonda olması ya da tam tersi
kısık ve uyuşuk olması da hoş karşılanmaz. Hatibin, ses bilgisine son derece dikkat
etmesi gerekmektedir. Harfleri gerçek mahreçlerinden çıkarmaya, telaffuzun doğru ve
düzgün olmasına özen göstermelidir. Aksi takdirde Arapçanın hakkını teslim etmemek,
kendisi için bir ar, muhataplar için de dinlemesi rahatsız edici olacaktır. Aynı şekilde
beden dili; el, göz, baş hareketleri de söylemin belagatinde etkilidir ve söylemle
mütenasip olacak şekilde etkinleştirilmesi gerekir. Sonuç ise, söylemin tasdik ve ispat
kısmıdır; söylemin temasına dair veciz bir son söz olarak, söyleme damgasını vuracak
ve en çok akılda kalacak kısmıdır. 88
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el-Kâtib, el-Burhân, tah. Matlûb & el-Hadîsî, 194; el-Câhız, el-Beyân ve’t-tebyîn, tah. Dervîş Cuveydî,
2/239; el-Kelâ„î, İhkâm, tah. Muhammed Rıdvân ed-Dâye, 166-169; İbn Ruşd, Telhîsu’l-hitâbe, 635; etTehânevî, Mevsû‘a keşşâf, çev. Abdullah el-Hâlidî, tah. Ali Dehrûc, 1/752; Ebû Zehrâ, el-Hitâbe, 118;
Amâra, el-Hitâbe, 79,239; Plett, el-Belâga, çev. Muhammed el-Ömerî, 45; Carnegie, Fennu’l-hitâbe, 136;
el-Karadâvî, Hitâbuna’l-islâmî, 128-134; Ali Venûs, Fennu’l-hitâbeti’d-dîniyye (Şam: Dâru‟n-nehda, 2007),
109; Zehebiyye, Lisâniyyâtu’t-telaffuz, 161; Hevârî, Tahlîlu’l-hitâb, 290; Yusuf el-İdrîsî, ‘Atebâtu’n-nass
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Dinî söylemde konu seçimi, söylemin amacını gerçekleştirecek, muhatabın ilgisini
çekecek ve yararına olacak hususlardan seçilmelidir. Bölge insanının maddî mânevî, dinî
dünyevî hayatlarına ilişkin güncel meseleler ele alınmalıdır. Özellikle kamuya yönelik ve
hutbe tarzı dinî söylemlerde, ihtilaflı konulardan, mezhep taassubundan kaçınılmalıdır.
Tebliğ-dâvet odaklı söylemi eğitim-ders şeklindeki dinî söyleme çevirmemek için
muhataba sansasyonel mevzular arz edilmemeli, mümkün mertebe yoruma kapalı gerçekler
ve sabit hükümler üzerinden devam etmelidir. Üslup ve dil düzeyi seçiminde mütekellim,
muhatabı baz almalı; âvam, havas, şehir halkı, köy halkı, çocuklar, yetişkinler vs. her bir
kitleye uygun konu ve yöntem izlemelidir. Söylemin çağdaş bir dilde ve konuda olması da
önemlidir ki geçmiş asırlarda kalmış kelimelerle meseleleri gündeme getirmenin pek bir
anlamı yoktur. Muhatabın, hayatına ışık tuttuğu ölçüde söylemden etkilenip öğüt alması ve
salih amele yönelmesi umulur.89
Mütekellim,

söylemini

önceden

hazırlanmış

bir

metinden

yardım

alarak

gerçekleştirebileceği gibi, doğaçlama olarak da yapabilir. Söylemin niceliğini belirlemede,
muhatabın anlık durumunu göz önünde bulundurmak gerekir. Muhatapların sıkıldıkları
gözlendiği anda kısa keserek (îcâz ile), rağbet ve memnuniyetleri gözlendiği anda uzun
izahlarla (ıtnâb ile) devam edilebilir. Belagat unsurlarından -muhatabın idrak düzeyine
göre- faydalanmak, söz sanatlarından çeşitli türleri ardı sıra kullanmak mümkündür. Lafzî
değil ancak mânevî tekrara düşmek, verilen duygu ve düşüncenin pekişmesi ve tam olarak
anlaşılması için uygundur. Dinî söylemin yapısı tekdüze değildir; haber ve inşa cümleleri
arasında değişebilir. Bu yüzden Kur‟an-ı Kerim de farklı muhatapların değişen
durumlarına göre, özet (ihtisar) veya teferruat (ıtnâb) arasında çeşitli üsluplar ve tekrarlarla
gelmiştir.90
Dinî söylemde; açık, anlaşılır, alışılmış kelime ve kavramlar kullanmak esastır.
Ancak bu, sözcüklerin müptezel ve zayıf olması demek değildir; sadece dinî ihtisas
alanına has olmaması, garip kaçmaması ve net olması demektir. Halk tarafından
anlaşılır olması demek de yerel dilde konuşmak demek değildir. Dinî söylem, itibarını
koruyacak bir en fasih dil üzere kalmalıdır. Lehçeye ait tek bir kelimeyle bile olsa dilin
89

eş-Şâyib, el-Uslûb, 119; Amâra, el-Hitâbe, 177,184; el-Karadâvî, Hitâbuna’l-islâmî, 79; Venûs, Fennu’lhitâbeti’d-dîniyye, 96; el-Mesârî, Lugatu’l-hitâbi’d-dea‘vî, 13,128; Hevârî, Tahlîlu’l-hitâb, 288; Şehhâte &
Râşid, Tecdîdu’l-hitâbi’d-dînî, 88.
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el-Kâtib, el-Burhân, 194-196; el-Câhız, el-Beyân ve’t-tebyîn, tah. Dervîş Cuveydî, 1/44,155; el-Kelâ„î,
İhkâm, tah. Muhammed Rıdvân ed-Dâye, 89-90; Ebû Zehrâ, el-Hitâbe, 124,137; eş-Şâyib, el-Uslûb, 118.
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fesahatinden ödün vermemelidir. Söylemin beliğ olması için de sarih, sağlam ve
muhataba ulaşan lafızlar kullanılması, yerine göre İslâmî terimlerin şerhi ile sunulması
öngörülür.91
Dinî söylem ile edebî söylemin kesişmesi meyanında ise bir nesir türü olan
mektup/risale ile hutbe/hitabe arasında anmaya değer bir benzerlik söz konusudur. Her
ikisi de vezinden müstağni, manzum kelamlardan ibarettir. Sözcüklerinin kolay, açık,
anlaşılır olması ve üsluplarının nispeten sade ve basit bir edebî dil ile olması bakımından
birbirlerine benzemektedirler. Hutbe sözlü, risale yazılı bir tür olup; irat edildiği
takdirde risale hutbeye, telif edildiği takdirde hutbe risaleye dönüşebilir. Konu itibarıyla
aslında her ikisi de sınır tanımazken, hutbe bilahare dinî literatüre ait olarak
kavramsallaşmıştır. Hutbe her hâlükârda topluluğa yapılan bir hitap iken risale kişiler
arasında özel de olabilir. Her iki tür de nihayetinde edebiyattan beslendikleri için “seci”
sanatı ile bezenebilirler.92
3.4. Halk Söylemi ve Düzeyleri
Arap dili; geniş bir yelpazeye yayılan, kanatları altında çok çeşitli ihtilaflar içeren
ve parçalarını toplayarak, bir bütün olarak var olan bir sentezdir. Arapçanın parçaları
olarak kastedilen lehçeler, onun farklı kullanım şekilleri ya da düzeylerine işaret
etmektedir. Kur‟an kıraatleri de Arap lehçelerinin bir aynasıdır; Kur‟andaki tüm kıraat
çeşitleri, dilsel çeşitlilik (ٞٛٓ اٌٍغ٠ )اٌرثاolgusunun Arap dilinin tabiatında aslen var
olduğuna doğrudan delildir. Yani Arapça pek çok dil gibi resmî ve gayr-i resmî düzeylere
ayrılmakla kalmaz; yapısı itibarıyla hücre bölünmesini andıran bir bölünmeye mâruz
kalır. Bu demektir ki; Arapça tek bir kalıpta monoton bir dil değildir; geniş bir seçme
özgürlüğü sunan bir zenginliktedir. 93
Aynı dil içerisinde bölgeden bölgeye dilin ifade biçimlerinin değişmesi, coğrafi
etkenlerin değişmesinin doğal sonucu sayılır. Buna kültürel ve politik etkenler de
eklenerek, dil içinde dilcikler oluşmasına sebep olmaktadır. Bu oluşumlar, spesifik
91

el-Câhız, el-Beyân ve’t-tebyîn, tah. Dervîş Cuveydî, 1/95; Ebû Zehrâ, el-Hitâbe, 127-129; Venûs, Fennu’lhitâbeti’d-dîniyye, 93; el-Mesârî, Lugatu’l-hitâbi’d-dea‘vî, 99-104.
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adıyla lehçeler, aynı coğrafyada da olduğu için, toplum içinde sınıfsal bölünmelerin
neticesidir denilebilir. Ancak hepsinin doğduğu kaynak aynıdır. Konuşma diline ait
lehçeler ile yazı dili olan standart dil arasındaki ikilem, konuşma ediminin öznesi ile onu
kuşatan çevrenin, kişiden kişiye değişir yapıda olmasından da ileri gelmektedir. 94
Günlük ihtiyaçların karşılanmasında kullanılan konuşma dili, yani halk söylemi,
( ;)خطاب اٌعاِحArapça konuşanın, diline en fasih dilden daha yapışkan, yaşamsal
gereksinimlerini temin etmede daha iyi cevap veren, isteklerini ifade etmede daha
spontane, daha gönüllü hizmetinde, daha samimi ve daha erişilebilirdir. Bu yüzden en
fasih dil ile halk dilleri arasında âdeta bir duvar varmış ve bu iki düzey duvarın iki farklı
tarafında kalmış gibi görünebilir. Çünkü en fasih dil kendi içine kapandı ve yüksek
amaçlara adandı, lehçeler ise milletin yaşantısını yoluna koyacak yeterlik düzeyinde kaldı.
Lehçeler her ne kadar en fasih dilin yozlaşmış şekilleri olsalar da bu, kuralsız nizamsız
ya da edebî nitelikten uzak oldukları anlamına gelmez. Halk dili olsa da lehçelerin eski
şiirlerde bahirler olarak ve yeni serbest şiirlerde veya tiyatro, roman, öykü gibi edebî
türlerde kısmî bir yeri vardır. 95
Lehçe, lügat anlamı olarak lisan, yani kişinin içinde doğup büyüdüğü alıştığı dil
anlamına gelmektedir. Lehçe olarak kastedilen, Arap kabilelerinin dilleridir. Bu yüzden
eski dil bilimciler lehçe değil, lisan ya da luga kelimesini kullanmışlardır; Lisanu Kureyş,
Lugatu Kureyş gibi. Bu da göstermektedir ki her lehçe aslında bir dildir, aslen fasihtir.
Tüm bu fasih dillerin köken olarak ait olduğu, anaları mesabesindeki en fasihleri ise
ortak dil olarak kabul edilmiştir. Cahiliye döneminden beri her kabilenin bir dili vardır.
Günümüz halk dilleri (اخ١ِ)اٌعا, bu lehçelerin ipuçlarını taşımaktadır. Kabileden kabileye,
bölgeden bölgeye değişen bu diller; sesleri, sözcükleri, sarf-nahiv yapıları, delaletleri ve
cümle düzenleri itibarıyla birbirinden ayrılırlar. Bir lehçe için aşina bir kelime, bir diğeri
için yabancı ve tuhaf olabilir. Örneğin; Ürdün lehçesinde “mutlu” anlamına gelen
“غٛ ”ِثغkelimesi, Irak lehçesinde “dayak yemiş بٚ ”ِعشanlamına gelmektedir. O yüzden
Araplar kendi kabilesi ya da milleti ile aynı dili/lehçeyi konuşmakla beraber, yanlış
anlaşılmalara sebebiyet vermemek için bir başka kabileyle iletişimlerinde ya da
fesahatte geri olmadıklarını ispat etmek için edebî mahfillerde vs. ortak dil olan en fasih
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Arapça ile konuşuyorlardı. Ancak bu dil; i‟râb, beyan vb. çaba gerektiren özellikleri
nedeniyle, dilde pratiklik ve serilik gerektiren günlük konuşma dili olmaya uygun
düşmemiştir. Mantık dili olarak neredeyse telif işine hasredilen en fasih dil ile etkileşim
dili olup çoğunlukla konuşmaya ait kalan diller arasında giderek uyuşmazlık baş
göstermiştir. Böylelikle en fasih dil ile fesahatte nispeten daha geri olanlar arasında,
çoğunlukla sesler ve sözler açısından birtakım farklılıklar hâsıl olmuş ve hepsi giderek
apayrı diller gibi algılanacak kadar araları açılmıştır.96
Halk söylemi olarak çeşitlenen lehçelerin, en fasih dilden ayrıştığı belli başlı
noktalar vardır. Genel olarak lehçelerde meydana gelen değişiklikler, en fasih dil için
uygunsuz ve yakışıksız kabul edilse de bir vâkıa olarak lehçelerin varlığı inkâr edilemez.
Öncelikle coğrafi etmenlerle değişen lehçelerde tipik özellikler görülür; ovalarda, düz
arazilerde, şehir ortamında ikamet edenlerin dilleri yumuşak ve uysal seslere; dağlık
bölgelerde, kırsalda ya da çölde ikamet edenlerin dilleri ise daha sert ve kalın seslere
meyletmektedir. Yahut sadece dilde hafiflik amacıyla da hareke değişiklikleri gibi fonetik
değişikliklere gidilebilmektedir. Lehçelerin en fasih dilden ötekileştiği hususlar sadece
ses değişiklikleri ile kalmayıp, kelimelerin morfolojisinde ve cümlelerin sentaksında da
kendini göstermektedir. İlaveten, semantik olarak da kelimelerde dönüşümler mevcuttur.
Tüm değişiklikler kısaca; tahsis, tamim, intikal, tevsi„, tazyik, ziyade, noksan, kasr, tashif,
tahfif, tahrif, ibdal, ilhak, tebdil, teşdid, ta„diye, naht, kalp vs. başlıkları altında
gerçekleşmektedir. Ayrıca; tesniye kalıbının kullanılmaması, müennes kalıpların göz ardı
edilmesi, en fasih dile ait ibarelerin tercih edilmemesi vs. lehçelerin en fasih dilden
uzaklaşmalarına dair öne çıkan hususlardandır. Bölgeye ve döneme göre değişkenlik
gösteren türevlerine karşın en fasih Arapça; direnç göstererek seçkin konumunu
korumaktadır.97
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Halk söylemi veya lehçe olarak anılan dil düzeyleri, standart ortak dilden daha az
fasih oldukları için, standart Arapça “en fasih” dil olarak adlandırılmıştır. Yani aslen
lehçeler de asil Arap dilinden dallanmış olup, ancak dış etkenlerin tesirinden yabancı
kelimelere geniş yer vererek ve dilde kullanım kolaylığı adına her türlü kısaltma ve
hafifletmeye alan açarak, en fasih dilden nispeten uzaklaşmışlardır. Kureyş, Temim, Tay
vs. köklü eski Arapların dilleri; dil teâmülü ve kültürünü türleriyle günümüze kadar taşımış
olup, lehçelerde yaşayan kelimeler onların esintileri ve en fasih Arapçanın iz düşümleridir.
Yani fesahat, fesahatlere sahiptir ( )إْ اٌفصادح فصاداخve her bir dil düzeyi, Arap dili
halkasında ifadesini bulan alt kümelerdir. O halde mesele fasih-âmmî ayrımı değil, en
fasih-fasih ayrımıdır.98
Halk söyleminin hayatiyeti, konuşulduğu bölge ile kısıtlı, kullanım alanı günlük
işlerin icra edildiği mekânlarla sınırlıdır. Halk söyleminin varlığının en göze çarpan
faydası; dilin kullanımında kısmen özgürlük tanımasıdır. Sabit, katı kuralları yoktur, önü
açıktır, yenilenebilir ve manipüle edilebilir, başka lehçelere veya yabancı dillere
karışabilir. Günlük konuşma dilinden külfeti kaldırması başat cazibe noktasıdır. 99
Lehçeler, günlük konuşma dili olmayan en fasih Arapçaya, kimi zaman yakın
kimi zaman uzak düşerek, onun etrafında şekillenirler. Standart dil düzeninden her sapma,
dilde hata (ٓ )اٌٍذsayılır ve bu hatalar umumiyetle vuku bulduğu için, “umuma ait dil”
anlamında “âmmiyye (ح١ِ ”)عاolarak adlandırılmıştır. Yoksa halk dili, en fasih dile yabancı
bir varlık değildir. Bilakis aralarındaki ülfetten dolayı, lehçeler aslında en fasih dili taklit
ederler. Tıpkı onun gibi; öfke, sevinç, teşekkür, temenni, şaşkınlık vs. çeşitli durumlarda,
olumlu ve olumsuz dua kalıplarını (örn: ش٘ا١غٚ ،ُ هللاٍٙ لاذ،ك١فٛ تاٌر،ُى١ تاسن هللا فHayırlı olsun,
başarılar, kahretsin, vs.) kullanır. Cümlenin belirli ögelerini hazf eder (örn: ،{عأٔفز} أِشن
ش٘ا١غٚ ،ٍح١ّ {تٕد} ج، {أٔا} داظشEmrin }olur{, }ben{ hazırım, güzel }kız{, vs.), isim fiillere
(örn: ش٘ا١غٚ ،ٗ ص، أف،ٓ١ِ آÂmin, of, sus, vs.) yer verir ve ona daha pek çok benzerlik arz
eder.100
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Halk söyleminin standart, stabil tek bir formu olmamakla beraber genel olarak
çatısından bahsetmek mümkündür. Söyleme ilk giriş mahiyetinde, belirli selamlama
ibareleriyle bir açılış yapılarak başlanır. Peşi sıra, seremoni hâlini almış tipik hâl hatır
sorma ifadeleri gelir. Konuya yönlendirme yapacak, dikkati söyleme çekecek kısa ifadeler
girizgâh olarak söylemin girişi ile asıl konu arasında bir bağ kurar. Zira, bir giriş olmadan
doğrudan konuya dalmak, ya da konuya girmeyi geciktirip ön sözü uzatmak hoş
karşılanmaz. Ana konuyu ele alma; tarafların tanışma, samimiyet boyutuna ve zaman,
mekân, hâzırun gibi söylemin unsurlarını oluşturan bağlama göre ilerler. Söylemin merkezi
olarak konu, bir bilgi alma-verme, bir duygu-durum ifade etme vb. amaçlarına yönelik
olup, söylemin pragmatik görevi burada gün yüzüne çıkar. Konudan konuya geçmek ya da
aynı konuda ayrıntılara girmek, tamamen bağlamın yönetiminde değişmeye müsaittir.
Konuyu kapatma ve söylemi sona yönlendirme ibareleri, veciz cümleler, dua cümleleri,
takdir-teşekkür mahiyetinde klişe ifadeler ardından söylemin bitiş selamlaması gelir ve
söylemdeki roller tamamlanmış olur. Söylemin bu şekilde normal sonlanışı dışında,
taraflardan birinin akışı bozarak söylemi kesmesi ya da bu tertibe riayet etmeden söylemi
bitirmesi de mümkündür.101
Halk söyleminde genel olarak öne çıkan özellik, konuşma hızıdır. Zaten bu yüzden
konuşmada hatalara düşüldüğü ve kısaltmalara gidildiği için halk dili olmuştur. Günlük
pratik hayatta, ihtiyacını en kısa zamanda görmek için, dilde en az çaba prensibi gereği,
kestirme konuşulur; böylece seslerde kaymalar ve sözcüklerde değişmeler meydana gelir.
Yokluğu anlamda kapalılığa götürmeyen kelimeler düşer, anlaşılmasını zorlaştırmayacak
ölçüde kelimelerin sonları kesik telaffuz edilir. Vakf edilecek kelimenin sakin kılınması
ya da son harfin veya harekenin kesik bırakılması, terhim (ُ١ )اٌرشخadı altında, Cahiliye
döneminden itibaren nidâlar dahil, günlük konuşma dilinde görülen bir olgudur. Bu
söylemde tüm lehçelerde i‟râb olgusu ve nahiv kuralları ihmal edilir, bu da mütekellime
nispeten dilde serbest tasarruf hakkı verir; böylece halk, diline kolay geldiği gibi konuşur.
Bir lehçenin kendi kelimeleri ve konuşma tarzı, başka bir lehçeyi konuşanlar tarafından
anlaşılmasına mâni değildir, aynı şekilde en fasih hâlinin bilinmesine de engel teşkil
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etmez. Düşünmeden konuşma yetisi gereği bu söylem, amaca en kısa yoldan ulaşmaya
hizmet eder.102
Halk söylemi adı altında genellenen lehçelere ait lafızlar; en fasih dilde unutulmuş ve
kullanılmayan fasih eski kelimeler (örn: ذاء١ غgenç ve güzel), aslen fasih olup zamanla ufak
değişikliklere mâruz kalmış kelimeler (örn: ُذ-ُّ  فağız), yabancı dillerden girmiş kelimeler
olmak üzere üç ana grupta toplanabilir. Başka dillerden ödünç alınmış kelimeler;
Arapçalaşmış (ta‟rib edilmiş) ve genel kabul görmüş (örn: ْٛ٠ اٌرٍفضtelevizyon) olabilir, ya
da sadece bazı lehçelerde (örn: تاٛ صsoba) kullanılıyor olabilir. Yahut muarreb
(Arapçalaşmış) karşılıklarına rağmen her iki seçenek de (örn: اذفٌٙا-ْٛ اٌرٍفtelefon)
kullanılmaya devam ediyor olabilir. Zira Arap dili, otantik kelimeleriyle her anlam
boşluğunu doldurmaya muktedirdir; ancak halk, alışıldık ve dile kolay geleni tercih
etmekte muhayyerdir. 103
Konuşma dili; doğası itibarıyla esnek, hafif, otomatik ve fevrîdir. Bu yüzden, edat ve
bağlaçlardan müstağni kalarak, peş peşe cümleleri zihnî bir bağ ile bağlayabilir. Vurgu ile
yetinerek, soru kelimelerine gereksinim duymayabilir. Bu söylem; efor sarf etmeden,
düşünmeden, içgüdüsel olarak üretilir. Bu noktada, düşünülerek, düzenli olarak var olan
en fasih dilden ayrılır. Ancak, ayrılmalarına rağmen alışverişleri devam eder. Zira
reaksiyonel bir dil olan konuşma dili, rasyonel bir dil olan yazı dilinden önce gelir. Zaten
dilin kurallarının konması ve düzeninin tespiti, konuşma dilinden yola çıkmıştır. Örneğin;
Arapların âdetlerinden olan, aynı kelimenin birbiri ardınca kullanılması, tekrar olgusu
adıyla halk söyleminde mevcuttur. Aslında en fasih dilde de örneklerini bulan bu durum
zamanla yerini tekit olgusuna, edat ve zarflara (örn:  جذاٟع١ غثçok normal) bırakmıştır;
böylece tekrar olgusu, konuşma diline ait (örn: ٟع١ غثٟع١ غثnormal normal) kalmıştır.104
Sonuç olarak; halk söylemi genel başlığı altında toplanan konuşma dilini, kısaca üç
düzeyde incelemek mümkündür: elit konuşma dili (orta dil), eğitimli halkın konuşma dili
(günlük dil), eğitimsiz halkın konuşma dili (sokak dili). Hepsi günlük iletişim dili olması
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sebebiyle, en fasih Arapçadan ayrılarak halk söylemine özgü ortak özelliklere sahiptirler.
İlaveten her sosyal tabakanın söyleminde kendine has birtakım nitelikler belirir; daha çok
sesleri ve sözcükleri itibarıyla birbirinden ayrılan bu düzeyler, sosyolengüistik bir
sınıflandırma olup, birbirine üstünlük amacı gütmemektedir. Zira her birinin farklı
kullanım alanları gereğince, hayatta hepsine ihtiyaç olduğu, dilin monoton bir olgu
olmadığı ve mütekellimlerin psikososyal veya sosyokültürel çeşitlilikleri ile her dil
düzeyinin etkinleştirilebileceği bir gerçektir. Hatta aynı kişinin, değişen şartlara göre, dili
farklı düzeylerde kullanabilir olması gayet tabiidir. Hiçbir düzeyin bir diğerini taklit etmesi
söz konusu olmadığı gibi, düzeyler birbirinin yerini çoğunlukla tutmazlar. Ancak, elbette
kesin sınırlarla ayrılmadıkları için aralarında geçiş olması, elbette halk söyleminin izin
verdiği özgür dolaşımın da bir getirisidir. Nihayetinde hepsi kurallardan kopmuş, halk
söylemi olarak birçok ortak özelliklerine nazaran, kimi zaman ayırt edilmeleri bile güç
olabilir. Ayrıca özel dil olarak ele alınan dil düzeyi de halk söylemi içerisinde
değerlendirilmekle beraber, entelektüel söylemde ve otoriter söylemde de yeri vardır. Ne
var ki bu söylem bir nebze dışlayıcı mahiyette olup, bu dili kullananlardan başkasını
kendisini anlamaktan âciz bırakabilir ve herkes tarafından kullanılması mümkün olmadığı
gibi hoş da karşılanmaz. 105

3.4.1. Orta Dil
Halk söyleminde en fasih dile en yakın duran, elit konuşma dili denilebilecek orta dil
(ٝعطٌٛ)اٌٍغح ا, çağdaş ve medeni bir üst düzey halk söylemidir. Entelektüel insanlar
arasında sohbetlerde, tartışmalarda, ilmî, siyasî, sosyal konuları uygar biçimde gündeme
getirmede kullanılır. Bazı radyo-televizyon programlarından, eğitim-kültür dili olarak
üniversitelere kadar uzanır. En fasih dil ile lehçelerin arasında bir yerde durduğundan
orta dil denmiş olup, ılımlı ve ara bulucu bir rol üstlenir. Çağa ayak uyduran, en fasih
dilden çok uzaklaşmayan ancak onun katı kurallarına gelmeyen, bilgi ve kültür
alanlarında kolay ve seviyeli bir üslubu temsil eden dil düzeyidir. Arap toplumlarında
genel olarak kullanılır olup herhangi bir lehçeye özgü değildir. Nihayetinde konuşma
dili olarak, en fasih dilden sapma gösterdiği için, resmi dil ya da yazı dili olmasa da resmi
ortamlarda da kullanıldığı vâkidir. Biraz en fasih dile, biraz halk söylemine kaydığı için
çift cinsiyetli dil (ٝ )اٌٍغح اٌخٕثolarak da anılır.106
105
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Entelektüel insanlar bu dili, değişik kültürlere eşlik etmek, konuşmada rutini
kırmak, söylemlerini renklendirmek ve samimiyet göstermek amacıyla tercih ederler.
Edebiyatta muvaşşah (süslü) şiir türünde “harce ( ”(اٌخشجحolarak adlandırılan, alışıldık
olanın dışına çıkma durumu, konuşma dilinde de vuku bulur. Dilde olağan şekli
geçiştirmek ve halk söyleminden yararlanmak demek olan harce gibi, orta dil de en fasih
dili atlayarak halk diline geçiş yapar. Böylece yabancı dillerden faydalanmak da mümkün
olur; en fasih dilin yanında âmiyane veya Arapça olmayan lafızların varlığı, ona bir zarar
vermez, ondan bir şey eksiltmez, onun itibarını zedelemez. Sadece belirli bir şablonda
sıkışmamak ve dilsel bir tolerans olarak kabul edilir. En fasih dilin usulü gözetilip,
terkipleri düzgün kaldığı müddetçe, halkın kullandığı yaygın ve Arap dil zevkine yakışan
lafızlara kapı aralamakta bir sakınca görülmez. Neticede fıtraten ve işitilerek edinilen, halk
dilidir, okul sıralarında öğrenilen en fasih dil mizaç dili değildir. Bu yüzden, edinilmiş dili
terk etmek, ipliğini iyice ördükten sonra çözen gibi olmaktır. 107
Bu dili kullananlar avam değil, havas olup, siyasetçiler, komutanlar, öğretmenler,
hatta Arap dili uzmanları dahi olabilirler ki üst düzey bir halk söylemi olarak bu dil ile
ders verebilirler. Bu düzeye ait lafızlar ve tabirler kullanmakla beraber, dilsel hataya
düşmekten çekinmezler. Bozulmuş bir en fasih dil, diğer bir ifadeyle, düzelmiş bir halk
dili ile, modern çağa ve dilin pratik hâline sosyopsikolojik bir uyum sağlanır. Zira en fasih
dile karşı vicdani duyarlılığın azalması, halk dillerinin günlük söylemlerde galebe
çalmasına yol açmıştır. Nitekim dil, bir kullanım değeri bir değişim değeri olan para
birimi gibidir; bu şekilde en fasih dilin kullanımı düştükçe sirkülasyonu da azalmıştır.108
Orta dil, en fasih dilin kurallarını ihlal ettiği için ondan ayrılsa da, halk söylemleri
arasında en fasih dile en yakın olması sebebiyle en üstünü sayılır. Çağdaş meselelerin,
ilim kültür havzalarında dile geldiği söylem düzeyidir. İçerisinde, dönüşümlü olarak, son
derece fasih ibarelerin yanı sıra daha az fasih ifadeler ve konuşma eyleminin hızından
mütevellit kestirmeler barındırır. Hatta fonetik değişiklikler bile istikrar göstermez;
kelimeler kimi zaman doğru kimi zaman çarpık telaffuz edilebilir. Mesela “Kahire” ve
“Kur‟an” kelimelerindeki kaf harfi, kültürel ve kutsal bir gerçekliğe işaret eden bu
kelimelerde en fasih şekliyle telaffuz edilirken, başka kelimelerdeki kaf harfi hemzeye
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evrilerek telaffuz edilebilir; ya da daha halk söylemine meyilli ibareler, örneğin Kur‟an
yerine “Mushaf”, Kahire yerine “Bintu‟n-nil” kullanılabilir. Her hâlükârda en fasih ve
fasih düzenler birlikte varlıklarını sürdürürler. Halk söylemi, en fasih Arapçadan günlük
hayattaki kullanım yerlerini gasbeder ve onu mümkün mertebe ağızlardan uzaklaştırır.
Sonra entelektüel insanların tasvip ettiği en fasih kullanımlar ile halk söylemine ait dile
kolay gelen kullanımlar eşleşir. Bu eşleşimden, aydınlar için, çağın ihtiyaçlarına ve
medeniyete aynı anda ayna tutan günlük konuşma dili doğar. Bu dile ait söylem, dilde
ikilem olgusunun en bariz göstergesi olur. 109
Kişisel boyuttaki Arap dili tecrübesi de burada bu düzeyin kullanıcısı olarak
anmaya değerdir. Halk söylemine meyletmekle beraber onun derinliklerine ve yerel
ibarelere dalmadan, fesahati nispeten korumakla beraber en fasih dilin kompleks
kurallarına ve edebî ifadelerine uğramadan, en fasih dil ile lehçeler arasında köprü kuran
bu dil düzeyi, Arapçayı öğrenme değil, edinme sürecinin başarısına dair en iyi delildir.
Dilin etkinleştirilmesinde kolaylık sağlamak, seri iletişim kurabilmek, külfete girmeden
zahmetsizce kısaca teamülde bulunmak için bu düzey mevcut Arap toplumunda yaygın
kullanımları baz alır ki yabancı kelimeler de buna dâhildir. Çünkü dilde aslolan pratikliktir;
dilin uygulanması esnasında amaç dilde maharet sergilemek, edebiyat yapmak değil,
sadece başarılı iletişimi temin etmektir. Bu da dilde en az çaba prensibi gereği, halk
söylemi lehine en fasih dilin örselenmesi demek olsa da, hedef dil kullanıcılarına adapte
olmak adına bu dil düzeyi tavzif edilir. Zira ana dilini konuşanlar karşısında, akıntıya
kürek çeker gibi kitabi bir dil ile konuşmak pek de mâkul gelmemektedir. En fasih dilin
kurallı ve düşünme gerektiren düzenine karşın, en fasih değil ancak fasih düzeyde
kalarak, bölgesel lehçelere girmeden, düşünmeden konuşma kolaylığı sağlayan ortak ve
hafifletilmiş dil olarak bu dil düzeyinin kullanılmasında bir beis olmasa gerektir. En fasih
dilin yerine geçmesi, onun kullanım alanları olan entelektüel planlı söylemlerde istihdam
edilmesi vs. söz konusu olmadığından, en fasih dile halel getirmeyecek olan bu düzey,
en fasih dilin tüketilmesi gibi algılanacak bir tehdit unsuru da değildir. Bilakis en fasih
dilin derinliği ile lehçelerin sığlığı arasında ılımlı ve yapıcı bir çözümdür. Tam olarak
herhangi bir lehçeye ait olmadığından, her Arap toplumunda anlaşılan, yadırganmayan,
ortak, düzgün, seviyeli bir dil düzeyidir.
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Standart Arapçayı konuşma diline yaklaştıran, aynı zamanda konuşma dilinin de
çıtasını yükselten ve sosyal sınıflar arasındaki farkları eritmeye çalışan bu dil düzeyi,
“üçüncü dil” olarak da adlandırılmaktadır. En fasih dilden ödün vermek pahasına,
konuşma diline yatırım yapılır. Entelektüel çevrede dile yapılan budur: bazı kısaltmalara
giderek ve yaygın kelimeleri tercih ederek topluma karışmak. Bunun için i‟râbı görmezden
gelmek, son harekeleri sâkin kılmak ve en çok göze çarpan “naht” olgusuna geniş yer
vermek bu dil düzeyinin öne çıkan nitelikleridir. Bu dil, modern bir bidat değil, eskiden
beri Araplarda olağan bir durumdur. Önemli olan ise; bu dilde vuku bulan lahn olayı ve
en fasih nazma bağlı kalmamak dahi en fasih dilin ihtişamını korumasına mâni değildir.
Hakeza şairler de en fasih dilin nazmına muhalefet ederler ama söylemleri dilin en beliğ
hâlini temsil eder. Dilde âmmî olarak adlandırılan kelimeler; çoğunlukla aslen fasih
oldukları ancak kullanım sıklığından dolayı o şekilde adlandırıldıkları için, bu dil
düzeyinde fesahat problemi, anlaşmayı yerli yerinde temin ettiği için de belagat problemi
yoktur. O halde ortada dili ikiye bölen bir uçurum değil, dilin iki yakasını bir araya getiren
köprüyü görmek isabetli bir çözüm olacaktır. 110
3.4.2. Günlük Dil
Eğitimli halkın konuşma dili denilebilecek günlük dil ()اٌٍغح اٌذاسجح, en fasih dile
nispeten yakın ve medeniyet düzeyinde bir iletişim dilidir. Arap toplumlarında yaygın
olarak kullanılmaktadır, her toplumun kendi lehçesinin devreye girdiği dil düzeyidir.
Aile fertleri, arkadaşlar, komşular vs. ile muaşeret ortamlarında, günlük olaylardan
bahsetmek ve rahat bir şekilde laflamak amacıyla kullanılır. Radyo ve televizyon
programlarında, özellikle dizilerde ve filmlerde tercih edilir. Önceden planlanmış değildir,
belirli bir teması yoktur. Söz diziminde tipik bir biçim ve alışıldık kalıplar vardır.
Sözcüklerde de yaygın ve alışılmış belirli lafızlar kullanılır. Sabit bir konusu yoktur, aynı
söylem içerisinde konudan konuya atlanabilir, hatta konunun ve durumun gerektirdiği
hallerde bir başka söylem düzeyine de geçilebilir. Gayr-i resmî ve gayr-i ciddi bir dil
düzeyi olduğundan söylemin tarafları arasındaki dilsel denetim mekanizması cılız kalır.
Ancak birbirine denk olmayanlar arasında, dilde örfen bir mesafe korunur. Söylemde
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iknadan öte, tarafların memnuniyeti ve dinlenmesi öne çıkar. Bu yüzden de bu söylem
dayanışma ile devam eder.111
Halk söylemi yani âmmî demekle kastedilen düzey tam olarak bu günlük dildir.
Yerel özellikler taşıdığı için, her Arap toplumunda, her ülkede, hatta aynı ülkede bile
bölgeden bölgeye değişiklik gösterir. Çoğunlukla sadece sözlü dil olarak kalır, günlük
iletişimde kolaylıkla ve kısaca iş gören dil düzeyidir. Kullanım alanları nispeten kısıtlı
olduğu için dilsel verileri de çeşitli değildir; sözcükleri ve kalıpları sayı itibarıyla fazla
değildir. Amaca hizmet edecek en kısa cümleler tercih edilir, hazf ve naht olgusu oldukça
mevcuttur. Çoğunlukla isim cümleleri ve ism-i failler üzerinden yürür, fesahate işaret eden
fiil cümleleri ancak yaygın olan belirli fiillere bitişen harflerle kullanılır. Dilde kolaylaştırma
adına birçok kural ihlal edilir. Fesahatten bir miktar uzaklaşmış olması, bu düzey için sorun
değildir. Zira bu dil, kendisine verilen görevi başarıyla icra etmektedir. Başarısı; söylemin
tarafları arasında kısaca anlaşmayı sağlamasıdır. Her ne kadar en fasih dilin kurallarına
bağımlı olmasa da kendi içerisinde bir nizamı, üzerinde uzlaşılmış ve tanınan bir yapısı,
üslubu ve sözcükleri vardır.112
Bu dili konuşanlar çoğunlukla belirli bir eğitim kültür seviyesine sahip avam olsa da
entelektüellerin de yerine göre bu düzeyde konuşması mümkündür. Kişisel tercihe bağlı
bir durumdur, bu dil ile konuşan mütekellime bir başka dil düzeyiyle cevap verilebilir;
düzeyler arasında net hudutlar yoktur. Bu dil, söylemin tarafları arasında samimiyet ya da
husumet durumlarına, sosyal sınırların ve görevsel engellerin olmamasına işaret eder.
Mütekellimin çekinerek ve düşünerek konuştuğu bir dil düzeyi değildir. Çünkü Arap
toplumlarında ezici çoğunluk için bu dil ana dildir. Elbette her toplumun kendi lehçesi bu
dili temsil eden ana dilidir. Altı yaşında normal bir Arap çocuğun hâkim olduğu ve
içgüdüsel olarak konuştuğu dildir. Yöresel özellikleri ile konuşulduğu bölgeye aidiyet
ifade etmektedir.113

Bu dil düzeyi, yani lehçeler, cümle yapısı ve terkipler itibarıyla en fasih dile çok
yabancı olmasa da fonetik olarak en fasih dilden oldukça ayrışır. Hatta ana dili Arapça
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olmayanlar tarafından işitildiğinde bu düzeyin Arapça olduğu ya da en fasih dile ait
olduğu hususunda tereddüt edilebilir. Orta dilde mevcut olan, en fasih dilin telaffuzu ile
daha az fasih telaffuz arasındaki dönüşümlü kullanım, burada yerini sadece âmmî
telaffuz biçimine bırakır. En fasih telaffuz yerine her lehçenin kendi tercihi olan ses
birimleri kullanılır. Dilde ihtisar gereği cümleler basit ve kısadır; süsleme amaçlı ya da
anlama katkısı olmayan kelimeler kullanılmaz. Soru kelimelerinde değişiklik olur, hatta
çoğunlukla soru eklerine gereksinim bile olmadan soru anlamı cümlenin tınısında
ifadesini bulur. Yazılı dildeki söz dizimi bütünlüğü sözlü dilde bulunmadığından, bu
söylem dağınık ve kopuk kalabilir; en fasih dildeki bir düzgün cümlenin yerini, birkaç
ayrık cümle alır; edat ve bağlaçların çok azı dışında kullanılmaması da buna yol
açmaktadır. Bu dil düzeyinde, gramerin dikte ettiği katı kurallar olmasa da düşüncelerin
düzenlendiği ve ana dil sahiplerinin tepkisel mantıklarına uyan bir tertibe tâbi olunur;
zira her lehçe kendi alışkın olduğu iç düzenini hâizdir.114

3.4.3. Sokak Dili
Eğitimsiz halkın ve ümmilerin konuşma dili denilebilecek sokak dili (ح١لٛ)اٌٍغح اٌغ,
en fasih Arapçadan ve medeniyet düzeyinden nispeten en az etkilenen dil düzeyidir.
Mütekellimin eğitim kültür seviyesinin imkân tanıdığı kadardır. Örnek olarak gösterilmek
için dizilerde, filmlerde, sosyal gerçeklikleri eleştiri amacıyla tiyatrolarda, mizah ve ironi
amaçlı güldürülerde veya edebî türlerde de kullanılır. Duruma ve konuma göre bu zayıf
dil düzeyine de gereksinim duyulur, hatta görkemli ve saygın dil düzeylerinden daha
eğlenceli olduğu söylenebilir. 115
Bu dil düzeyi, ana dili olarak edinen insanlar ve özel amaçlar hariç kullanılmak
istenilen bir düzey değildir. Sosyokültürel bir sonuç olarak, düşük yaşam standartları
dolayısıyla medeniyet ve kalıplarıyla etkileşime girme şansına pek sahip olmamıştır.
Mütekellim, kendisini kuşatan şartlar sebebiyle dilde tasarrufta bulunmaz. Bu yüzden
bu dildeki kalıplar yenilenmez, dar bir çerçevede mevcut belirli ibareler üzerinden
iletişim temin edilir. Dil; basmakalıp ibareler, darbımeseller, yaygın sözler ve dua
cümleleri üzerinden ilerler. Fiil cümlesi kullanımı oldukça azdır, ism-i failler hâkimdir.
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Genellikle kısa ve kesik cümleler kullanılır, soru ekleri ihmal edilir. Kendi içerisinde
bir tertibi olsa da, en fasih nazma ve kurallarına uymaz. Lafzî veya mânevî işaretlerle,
beden dilinin hitabı ile iktifa edilmesi mümkündür. Kimi zaman edepli kalma, kimi
zaman argoya kayma ihtimalini barındırır. Neticede Arap diline ait olması sebebiyle,
diğer konuşma düzeyleriyle irtibata geçmesinde ve karşılıklı anlaşmayı temin etmesinde
bir sorun gözlenmez. Sonuçta bu dili konuşanlar toplumdan soyutlanmadıkları için hutbe
vs. dinlemekle en fasih düzeylerin de alıcısı olabilirler, ancak üreticisi olamazlar. Bu dil,
her ne kadar en fasih dilin düzenine uzak düşse de esasen ondan ileri geldiği bir gerçektir.
Sadece geliştirilmediği için kelimeleri ve kalıpları kısıtlı kalmıştır. Cümle yapıları
açısından genel olarak günlük dile benzemektedir. Ancak telaffuz farkı gözlenir; mahreçler
daha kalın ve üstü kapalı olabilir. Okur yazarlık başladığında, eğitim kültür sahasına
dâhil olması ve gelişmesi durumunda,

günlük

dil düzeyine doğru evrilmesi

gerçekleşeceğinden ve gitgide nesilden nesle azaldığından, bu dil düzeyinin geleceği
yoktur. Ancak orta dile geçiş yapabilmesi için çok daha çaba gerekmektedir.116
3.4.4. Özel Dil
Belirli bir gruba özgü, herhangi bir topluluğun kendi aralarında kullandıkları dil
düzeyi olan özel dil, jargon ( )ٌغح اٌشغأحadıyla da bilinmektedir. Diller sosyal sınıfların
göstergesi olduğundan, belirli bir sınıf tarafından kullanılan diller “sınıfsal dil” olarak
kategorize edilebilir. Bu dil, konuşma dili olmakla beraber, belirli bir zümreye
hasredilmesiyle diğer konuşma dillerinden ayrılır. Jargon, bir grubun görev ve
meşguliyetlerine dili adapte etme edimidir. Sadece halk söylemi ile sınırlı olmayıp,
entelektüellerin de işleri veya ortak noktaları itibarıyla aralarında kullandıkları dildir.
Bu yüzden kullanan gruba göre bilimsel, sanatsal gibi bir tarafı da olabilir. Örneğin,
doktorların kendi aralarında konuştukları dili veya bir tıp dergisindeki metinleri ortalama
bir vatandaşın anlaması için açıklama yapılması gerekir. İhtisas alanı olmasının ötesinde,
o alanın tarih, kültür, mizah vs. algıları da bu dilin arka planında yer alır ve
şekillenmesinde rol oynar. Burada öncelikle eğitim faktörünün sosyal bölünmeye,
böylece aynı toplumda dilsel ayrışmaya sebep olduğu itiraf edilmelidir. Dile, düzeyler
olarak yansıyan bu durum, aynı düzey içerisinde de ortak noktası olan gruplar arasında
bir özelleşmeye kadar gider ve o gruptan olmayanlar tarafından tamamen ya da takriben
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anlaşılmaz bir dil olur. Gayet tabiidir ki, sözün nezaketlisi nazik insanlar için anlamlıdır,
insanın kabası da sözün kabasından anlar. Bu yüzden bu dil, tıpkı lehçeler gibi doğal olarak
üreyen bir dildir. Mütekellimin kullandığı dil düzeyine ilaveten kullanılır; yani aslen,
âmmî, edebî, ilmî vs. başka bir dil düzeyine dayanarak ayakta durur.117
Aynı lehçe içerisinde dahi sosyal sınıflar sebebiyle söylemin çeşitlenmesi ile;
aristokrat, asker, sporcu, öğretmen, esnaf vs. aynı meslek sahiplerinin kendi aralarında
kullandığı spesifik bir dil meydana gelir. Bu yüzden bu dil yerel lehçelerden ayrılarak
sosyal lehçeler veya mesleki lehçeler olarak değerlendirilir. Aynı gruba ait olmayanlar
tarafından kullanılması garip karşılanır, zaten çoğunlukla pek de yapabilecekleri bir şey
değildir. Görev ve mesleklerin, çalışanlar üzerinde bıraktığı etki ile düşünme tarzı, eğitim,
kültür, görgü vb. ortak zeminlerde buluşan insanların kendi kavramları üzerinden
konuştukları ve spontane oluşup terminolojik hale gelen bir dildir. Ayrıca aynı görevde yer
alan herkes, aynı özel dili tercih etmeyebilir. Sonuçta bu dil, bireylerin fiziksel ve sosyopsikolojik özelliklerinin uyuşması ile kendi aralarındaki görüş birliğini ifade etmeleridir.
Grubun, üzerinde uzlaştığı söz dağarcığı, sözcüklerin konulduğu anlamdan lafzen veya
mânen farklı kullanılması ile oluşabilir. Bu dilin; sözcüklerin kısaltılması, telaffuz şekli,
terkip ve tabirlerin oluşması, söz dizimi vs. ile kendi kısıtlı çevrelerinde özel dillerini
oluşturan bireyler tarafından başka düzeylerden ya da başka dillerden kelime iktibası ile
genişletilmesi mümkündür. Bu dil, tercih edildiği gruptan bir sonraki nesle âdeta
kalıtımsal olarak intikal eder ve dilin kendine ait bir tarihi olur. Bununla beraber farklı
dönemlerde kullanımı için tamamen elverişli olmayabilir; farklı zaman ve mekânlarda
kısmen değişiklik arz edebilir. Ayrıca özel dillerin kapıları tamamen kapalı değildir;
birbirleri arasında etkileşim olması ve geçiş yapılması mümkündür. Örneğin; bir doktor tıp
jargonuna ilaveten felsefî dil ile de konuşabilir, bir edebiyatçı dinî jargondan vs. istifade
edebilir.118
Arap dili, kendine özgü kimliğini ortaya koyacak sayısız bağlamlarda söylemler
üretmeye izin veren bir sistemdir. Bu durum, sınıfsal oluşumlardan ve mesleki
karakteristiklerden kaynaklanan söylemlerin ayrıcalıklarını kavramaya katkıda bulunur.
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Akademisyenlerin, gazetecilerin, hukukçuların, siyasilerin vs. normalde elit bir dil
kullananların jargonları birbirlerini her hâlükârda anlamalarına ve özel dilleri arasında
geçiş yapmalarına izin verir. Bu özel diller, o dili kullanmasalar da genel kültür düzeyleri
yüksek olan bireyler arasında müphem kalmayabilir. Ancak ihtisas alanına özgü
kavramlar ve ilgili alanın tarihine ilişkin bilgilerden yola çıkan ibareler karşısında, o
alana ait olmayanlar yabancı kalabilir. Örneğin, edebiyat ya da siyaset vs. jargonu belki
büyük oranda aydınlar tarafından anlaşılabilir; ancak herhangi bir tarihî meşhur
şahsiyetin sözlerine gönderme yapmak, onun söylemlerinden şahit göstermek, onun lakabı
ya da icraatlarını îma edecek ortak lafızlar kullanmak vs. ancak o şahsiyetin taraftarları
veya tanıyanlarının anlayabileceği özel bir dil olarak kalabilir, onu tanımayanlar için ise
izaha ihtiyaç olması mümkündür.119
Bu dil; bir başka dil düzeyine ilaveten, tedrici olarak, kendiliğinden meydana gelir.
Sadece üst düzey dillere ve meslek erbabına hasredilemez. Aynı istikamette yürüyenler,
aynı amaç için bir yerde bulunanlar arasında da söz konusudur. Örneğin, aynı sinemadan
çıkan insanların orada geçen söylemlere ve karakterlere binaen dile getirdikleri mizah,
alıntı vs. o sinemayı izleyenlere ait özel bir dil oluşturmuştur. Aynı şekilde birbirini
tanımasalar ve aynı meslek grubuna ait olmasalar da, aynı ülkü uğrunda bir mitinge
katılmış insanların sloganları da özel dili temsil eder. Hapishanedeki suçlular, kışladaki
askerler, aynı sınıftaki öğrenciler, ev hanımları, çocuklar, kırsal kesimde yaşayanlar,
şehir hayatına alışkın olanlar vs. birçok farklı ortak noktalardan yola çıkarak kategorize
edilebilecek gruplar, kanıksamış olarak kendi özel dillerini oluştururlar. Bu dilin ortaya
çıkmasında bölgesel ve coğrafî etkenlerin yanı sıra, fiziksel veya mânevî olarak o
çevreyi kuşatan şartlar da etkin rol oynar. Ayrıca; yaş, cinsiyet ve ırk faktörleri de ortak
nokta olarak özel dil oluşumuna sebebiyet verir. Özel dili oluşturan en önemli özellik ise;
nevi şahsına münhasır kelimelere sahip olmasıdır. Zira bu dil zaten başka bir dil düzeyi
üzerine inşa edildiği için, dilin düzenine, söz dizimine vs. müdahale edecek durumda
değildir. Ancak kendi özel sözcükleri aracılığıyla kendi alanını oluşturur. Fonetik olarak
da; telaffuzda kalın ya da ince, aslî ya da ârizî seslerin tercih edilmesinde kendini
gösterir.120

119

Mahmûd, en-Nass ve’l-hitâb, 124.
Vâfî, el-Luga ve’l-muctema‘, 133; Yule, Ma‘rifetu’l-luga, çev. Mahmûd Ferrâc Abdulhâfız, 243;
Abdulkadir Abdulcelil, el-Uslûbiyye ve sulâsiyyetu’d-devâiri’l-belâgiyye (Umman: Dâr-u Safâ, 2002), 216;
Vendryes, el-Luga, çev. ed-Devâhilî & el-Kassâs, 316.
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Özel dilin sözcükleri asılsız, onu kullanan kişiler tarafından ortaya atılmış ve taklit
edilerek o şekilde yayılmış olabilir. Lehçelerden ileri gelen veya yabancı dillerden alınmış
sözcükler de olabilir. Zamanla Arapçalaştırılmış ve dilden sayılmış, alındığı asıl
anlamından uzaklaşmış ve başka anlamlar yüklenmiş olabilir. Hatta kelime yüzeysel
olarak bakıldığında, muvazaa ile, üzerinde uzlaşıya varılarak konulmuş yeni bir kelime
olduğu sanılacak kadar tahrif edilmiş olabilir. 121
Özel dilde önemli olan, konuşan kitle tarafından kolaylıkla benimsenip konuşulan,
alışılmış ve basitleşmiş kelimelerden müteşekkil olmasıdır. Bu yüzden bu dil, çoğunlukla
içinde doğduğu bölgedeki egemen dilden beslenir. Örneğin; Almanya‟da yaşama tecrübesi
olan Türklerin, Türkçe konuşmalarına rağmen Almanca kelimeleri barındıran kendi
aralarında bir dilleri vardır. Hakeza sömürgeci güçlerin, hâkim olduğu bölge insanı ile
idarî, ticarî vs. irtibatında, egemen güç olarak kendi dilleri, sömürülen ülke diline galip
gelir ve o dile kendi dilinden kelimeler vererek onlarda bir özel dil oluşturur. Aynı şekilde
mültecilerin, sığındığı ülkenin hâkimiyetine boyun eğerek onların diline tâbi olmasıyla,
kendi aralarında bu yabancı dilden alınan kelimelerden oluşan özel bir dil meydana gelir.
Bir açıdan bu aslında, hayatlarını idame ettirmek adına iletişim kurabilmeleri için kendi
menfaatlerinedir. Sosyo-politik durumlar dolayısıyla dil, içinde hayat bulduğu bölgedeki
hâkim olan otoriteye gayr-i ihtiyarî boyun eğer. Bu halde özel dil, hâkim güçler ile ikincil
sınıflar arasında uzlaştırıcı rol üstlenir. Aynı zamanda kişilere, aynı toplum içerisinde,
dillerini milletin dillerine bağdaştırmaları hususunda sosyal baskı yapar.122
Özel dile sahip her topluluğun, ait olduğu bir kültürel bağlam vardır; ona göre
sözcükler çeşitli delaletlere bürünür. Aynı kelime, semantik alan (ٌٟ )اٌذمً اٌذالkapsamında,
başka alanlardaki kullanımından farklı bir anlam ifade eder. Örneğin “sarf ”اٌصشف
kelimesi; Arap dilbiliminde “morfoloji”, bankacılar nezdinde “döviz bozma”, mimaride
“drenaj”, dinî literatürde “geri çevirmek”, halk söyleminde ise “harcamak” anlamlarına
gelmektedir. Burada anlamsal özerklik ile her ihtisas alanının kendi algılarını sözcüklere
giydirmesi söz konusudur ki özel dilin esası kelimelerin spesiyal ve spesifik olmasıdır.
Böylece bu kelimelerin ait olduğu anlamsal halkaların anlaşılması uğrunda, bağlamın
önemi özel dilde bir kat daha artar.123

121

Vâfî, el-Luga ve’l-muctema‘, 133-134.
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4.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – SÖYLEMĠN BAĞLAMLARI

Söylemin mahiyeti ve düzeyleri belirtilince, bunların neye bağlı değiĢtiğine de
değinmek gerekir. Bu yüzden, söylemin temel parametrelerini belirleyen ve ona yön veren
“bağlam” kavramının tarifi, önemi ve çeĢitleri açıklanmaya değerdir. Söylemi, içinden ve
dıĢından kuĢatan bağlamlar, söylemin söylenmeden önce biçimlendireni olduğu gibi, dile
getirilmesinin ardından anlaĢılması ve yorumlanması için de yol gösterici olmaktadır.
Kontekstten soyutlanmıĢ bir söylem mümkün olmadığı için, söylemlerin Ģekillenmesi de
değerlendirilmesi de içinde gerçekleĢtiği konjonktüre bağlıdır.
4.1. Bağlamın Mahiyeti
Bağlam, Arapça aslıyla siyak (اق١)اٌس, lügatte; “bir Ģeyi bir yere sürmek,
yönlendirmek, bir Ģeyin mecrası, aktığı doğrultu, bir Ģeylerin peĢi sıra olması, birbiri
ardınca kesintisiz gelmesi” anlamlarına gelmektedir.1 Dilbilimsel terim olarak ise; sözün
akıĢı, söylemin seyridir. Söylemin, içerisinde dile geldiği durum, konum ve olaylardır.
Söylemin kastına delalet eden karinelerin söyleme katılması ve onu düzenlemesidir. Sözün,
kendisinden ötürü Ģekil aldığı amaçtır. Modern dil bilimde, kelime veya cümle olarak
ifadesini bulan dil birimlerinin, içinde yer aldığı ve anlaĢılmalarında rol oynayan dil içi ve
dil dıĢı unsurlardır. Dilsel resmetme (ًٞٛ اٌٍغ١ )اٌرّثile çevresini birbirine bağlayan köprü
mesabesindedir.2
Bağlam, söylemin tarafları arasında anlaĢma iĢlemine uygun dilsel gereçlerin
tercihinde katkısı olan genel çerçevedir. O çerçevenin içerisinde yer alan; zaman, mekân,
muhatap, konu vb. unsurlara bağlı olarak söylem Ģekillenir. Bu unsurlar söylemi söylem
yapan özelliklere sahiptirler; onlara dayanarak söylemin niteliği belirir, onlara uygun
1

Ġbn Fâris, Mu‘cem Mekâyîsu’l-luga, tah. Abdusselam Muhammed Harun (Mısır: Dâru‟l-fikr, 1979), 3/117;
ez-ZemahĢerî, Esâsu’l-belâga, tah. Muhammed Bâsil, 1/484; Ġbn Manzûr, Lisânu’l-‘arab, tah. Abdullah Ali
el-Kebîr vd., 2154; el-Munazzamatu‟l-„arabiyye li‟t-terbiye ve‟s-sekâfe ve‟l-„ulûm, el-Mu‘cemu’l-‘arabî elesâsî (Tunus: Larousse, 1988), 655.
2
et-Talhî, Delâletu’s-siyâk, 1/39-40; Necmeddin Kâdir Kerîm ez-Zenkî, Nazariyyetu’s-siyâk (Beyrut: Dâru‟lkutubi‟l-„ilmiyye, 2006), 63; Charaudeau & Maingueneau, Mu‘cem tahlîli’l-hitâb, çev. el-Muheyrî &
Sammûd, 133; ReĢîd Yahyâvî, et-Tebâlug ve’t-tebâlugiyye (Ürdün: Dâr-u Kunûzi‟l-ma„rife, 2014), 280.
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söylem düzeyi seçilir. Belirli bir zamanda söylenmesi uygun olan bir söylem, baĢka bir
zaman için uygun olmayabilir; belirli bir mekânda söylenmesinde sakınca olmayan bir
söylem, baĢka bir mekânda münasebetsiz kaçabilir; belirli bir muhataba yöneltilen söylem,
bir baĢka muhatap için uygunsuz olabilir. Bağlamın unsurlarını bilmek, maksatları ifade
etme iĢleminin türünü belirler; o unsurlara yakıĢacak dil düzeyini tercih etmeyi gerektirir.
O hâlde söylem bu dört unsurun buluĢmasının semeresidir: mütekellim, muhatap, zaman,
mekân. Bunun üzerine, dilsel araçların ve söylemsel gereçlerin seçimi, birleĢerek bağlamı
oluĢturan ve onlar uyarınca söylem dilinin takdim edildiği unsurların yansıması sayılır.3
Bağlam, bağımsız bir varlık olup, istikrar tanımayan hayatla mücadele içindeki
doğası itibarıyla değiĢime ve yenilenmeye açıktır. Siyasî, dinî, kültürel vs. hayatın çeĢitli
söylemleri ıĢığında, içerisinde dilsel yapının anlamın tarafını tuttuğu bir ortamdır;
içerisinde söylemin bileĢenleri anlamın çerçevesini çizen konumun varlığı ile güçlerini
birleĢtirir. Söylem, bağlam ile kısıtlanırken bu esnada -Arap dilinin harikalarından olmak
üzere- sözlük anlamı merkezî konumunu korur; içinde barındırdığı anlamları çağrıĢtırmayı
sürdürür. Bağlam içerisinde olmadan bir söz söylem vasfını almaz, sadece boĢlukta bir ses
olarak kalır. Örneğin; “Ahmet konu hakkında konuĢtu عٛضٌّٛ ”دذّز أدّذ عٓ اcümlesinde
fiilin aldığı anlam ile “Ahmet iĢ bilgilerini güncelledi ح١ٍّأاذٗ اٌع١ ”دذّز أدّذ تcümlesindeki
aynı fiilin farklı anlamlandırılması tamamen bağlama bağlı gerçekleĢmektedir. Anlamın
bağlamlandırılması (ك اٌذالٌح١١)ذس, söylemin edimselliğinin gereksinimlerini karĢılamaya
destek olur. Yalnız bunun için, dilsel yapıların fonetik ve morfolojik otoritelerine karĢı
çıkmaz. Yahut söz dizimi içerisinde sözcüklerin birbiriyle olan iliĢkisini düzenlerken bir
bilgi alanından diğerine, hakikatten mecaza, lehçeden lehçeye vs. savrulmaz. Her ne kadar
anlam sabit değil izafî olsa da, Arap dilinde anlam bütüncül değildir. Dil, kastedilen
anlamı iletme görevini ifa etmek için, yapısı gereği, dinamik kullanımlar ve bağlamsal
göndermeler gerektirir. 4
Belagat, pragmatizm ile dilsel aktiflikte iĢ birliği içindedir. Pragmatizm/dilsel
faydacılık, iletiĢimsel duruma iĢaret eden soyut bir kavram kullanır: bağlam. Çünkü dilsel
pragmatizm, sözlü edimler ile durumun gerektirdikleri arasında, yani söylem ve bağlam
arasında uzlaĢma sağlamak için lazım olan kurallar ve Ģartlara güvenir. Ġçinde söylemin
3

Juliette Garmadi, el-Lisâne el-ictimâiyye, çev. Halil Ahmed Halil (Beyrut: Dâru‟t-talî„a, 1990), 85-86; eĢġehrî, İstirâtîciyyâtu’l-hitâb, 5; Hâfız Ġsmailî Alevî, et-Tedâvuliyyât ‘ilmu isti‘mâli’l-luga (Ürdün: Âlemu‟lkutubi‟l-hadîs, 2014), 72.
4
Suhâ Fethî Na„ce, Medâricu’t-tahlîli’l-lisânî (Ürdün: Âlemu‟l-kutubi‟l-hadîs, 2018), 40,272.
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belirdiği bağlam, söylemin Ģekillenmesi ve yorumlanmasında baĢat öneme sahiptir. Bu
yüzden bir sözün iki farklı bağlamda iki farklı söylem olarak zuhur etmesi mümkündür.
Söylemin değiĢkenlerine delalet eden bağlamın yeterliklerinden yola çıkarak, unsurlarını
geniĢletmek gerekebilir. Söylemi üreten mütekellim, söylemin alıcısı muhatap, söylemin
tahsis ve tamim edilmesi (özelleĢtirilmesi ve genelleĢtirilmesi) gibi yapısal değiĢikliklere
sebebiyet veren ve varlığı muhtemel olan hâzırun, sözlü hâdise olan konu, fizikî ya da
statüye bağlı bulunulan makam, belirli bir zaman dilimine hasredilen hâl, beden dilini de
içeren iletiĢim kanalı, lehçeyi ve üslubu da kapsayan dil düzeni, sohbet-tartıĢma-nasihat
vb. söylemin Ģekli gibi esaslar hep birlikte bağlamın içine giren unsurlardır. Bu
unsurlardan birine bile vâkıf olmadan söyleme bakmak, kelimeleri açısından söylem ne
kadar basit gözükse de, onu muğlak bırakmaya yetebilir. O hâlde söylemin anlamlandırma
süreci büyük oranda muhatabın elinde olmaktadır. Muhatap, aldığı iletinin mekanizmasına
hâkim olduğu ölçüde söylemin etrafı aydınlanacaktır. Bu yüzden, muhatabın bilgisi
söylemin Ģekillenmesi ve anlaĢılmasında birinci derece rol oynadığı için, onun bildiği
varsayılan hususlarda hazf olgusu caizdir. Söylemin tamamlanmasına ve boĢluklarının
dolmasına katkıda bulunan muhatap, söylemi anlamaya en yakın olan, idrakinde isabet
etmesi en mümkün olan kiĢidir. 5
Bağlam, içerisinde ve üzerinde söylemin gerçekleĢtiği, üsluba ait seriler bütünüdür;
söylemi kuĢatan temel bileĢenlerdir. Söylemin semantik boyutlarının değiĢmesiyle söylem
karĢısında bağıl değeri olan bağlam da değiĢir. Bağlamın değiĢmesi de üslubun
yenilenmesi ile söylemin yenilenmesi demektir. Dilde üslupçuluk, dilin dehasını vurgular
ve dilin imkânlarından yararlanır. Üslupçuluğun metodik esaslarına göre, söylemin
unsurları arasındaki çeĢitli bağlantılara öncelik verilir, ya da söylemden parçaları tutarlı
bir bütün elde etmek için bazısı uzaklaĢtırılır. Böylece dil düzeni söylem düzeni olarak
incelenmeye değer olur. Ġçerisinde söylemin gerçekleĢtiği bağlamlar üslupçuluk iĢleminin
dayanak noktasıdır. Üslup, soyut bir kavram olarak, söylemden esinlenilen enerjiler
toplamıdır. O enerjilerinden istediğini seçmek ve kullanmak mütekelllimin tercihine
kalmaktadır. Mütekellimin tercihi, dili tarafsız olmaktan çıkarıp, kendisi ile öne çıktığı bir
söylem hâline getirir. Zira insan hayatı; dinî, siyasî, sosyal vb. sayısız bağlamlar
karĢısında sayısız üsluplar olan bir evrende devam etmektedir. Bağlamlar, söylemin
5

Hitâbî, Lisâniyyâtu’n-nass medhal ilâ insicâmi’l-hitâb (Beyrut: el-Merkezu‟s-sekâfî el-„arabî, 1991), 52;
Fazl, Belâgatu’l-hitâb, 20,125; Hitâbî, Lisâniyyât, 52,297; Subhi Ġbrahim el-Fıkî, „İlmu’l-lugati’n-nassî
beyne’n-nazariyye ve’t-tatbîk (Ġskenderiye: Dâru‟n-nâbiga, 2015), 533-536; Lehzârî, ed-Dersu’l-belâgî el‘arabî, 191-192.
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formülasyonuna doğrudan müdahale eder; söylemdeki üslubun değiĢmesinde baĢrol
bağlamlarındır. Dil birimleri söylemin, görevlerine uygun verileri sağlama çağrısına
icabet eder ve ona kiĢisel ve iliĢkisel ifade araçlarını temin eder. Böylece bağlam içerisine
giren lafızların bir anlamı ve sözel değeri olur. Bu Ģekilde; bağlamlar, anlamlar, söylemler,
üsluplar arasındaki kısır döngü devam eder. Dili kullananların anlamlara hükmettiği kadar
lafızlar anlamlara hükmedebilir değildir. Bu da dil ile söylem, bağlam ile üslup arasındaki
iliĢkinin etkileĢimli ve doğrudan olduğunu gözler önüne sermektedir.6
Söylemde

bağlamın

incelenme

zarureti,

söylemin

kümülatif

karakteristiği

sebebiyledir. Bağlamın gözlenmesiyle, söylemin unsurlarının teselsülünün yerine getirdiği
görevleri ile anlatma ve anlaĢılma iĢlemlerinde birbirleriyle etkileĢimlerini keĢfetmek
mümkün olur. Bağlamın önemi; çok anlamlar ifade etmek için az yapılar kullanan
Arap dilinin tutumlu doğasından ileri gelir. Zira dilsel yapılar kısıtlıdır ama anlamlar
sınırsızdır; bu yüzden kiĢi, bağlamların değiĢmesiyle anlamları geniĢletme yoluna gider.
Bağlamı bilmeye olan ihtiyaç, söylemde dilin motamot bir mizaçta olmamasından
doğmaktadır. Zaman ve mekâna göre değiĢen ve yenilenen anlamlar, bağlamlarının
bilinmesini zorunlu kılar. Bağlamı bilmek ve bilmemek, söylemin tarafları arasında irtibat
kurmak veya bağları koparmak gibi sonuçlar doğurur. Dil kullanımının pragmatik
hedeflerinden olan söylemin amacı da baĢarılı iletiĢim kurmak olduğundan, dilsel
eylemlerin ve söylemsel icraatların semeresi bağlam üzerinden alınır; söylemin tarafları
birbirine yakınlaĢır ya da uzaklaĢır, söylem hedefe ulaĢır ya da ulaĢmaz, etkileyici olur
ya da olmaz. Böylece bağlamın çifte görevi vardır: olası yorumlara geçit vermez ve
kastedilen yorumu destekler. Zira söylem; zamirler, zarflar vs. aracılığıyla müphem
kalabilir ve ona ıĢık tutacak yegâne varlık bağlamlardır. Söylem anlaĢılmadığı takdirde
iletiĢim kopukluğu olacağından, söylemin iletiĢimselliğinde bağlamın aktif rolü vardır.
Bağlamı bilinmeyen bir söylemin bir anlamı da yoktur. Bu yüzden bağlama, anlamın
garantörü denilir ve içinde söylemin doğduğu bağlamı nazar-ı itibara almak kaçınılmazdır. 7

6

el-Mesdî, el-Uslûbiyye, 76,102; Abdulcelil, el-Uslûbiyye, 212; eĢ-ġehrî, İstirâtîciyyâtu’l-hitâb, 9,23;
Urey„ir, el-Hitâbu’n-nakdî, 311; Lehzârî, ed-Dersu’l-belâgî el-‘arabî, 171-176.
7
Hitâbî, Lisâniyyâtu’n-nass medhal, 52-56; Gillian Brown & George Yule, Tahlîlu’l-hitâb, çev. Muhammed
Lutfî ez-Zelîtnî & Munîr et-Terîkî (Riyad: Melik Suud Ünv., 1997), 32; eĢ-ġehrî, İstirâtîciyyâtu’l-hitâb, 25;
Muhammed Yunus Ali, Mukaddime fî ‘ilmey ed-delâle ve’t-tehâtub (Beyrut: Dâru‟l-kitâbi‟l-cedîd, 2004), 32;
ez-Zenkî, Nazariyyetu’s-siyâk, 443; el-Mehdî Ġbrahim el-Gavîl, es-Siyâk ve eseruhû fi’l-ma‘nâ (Libya:
Dâru‟l-kutubi‟l-vataniyye, 2011), 18.
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Bağlam ve anlam eĢdizimsel iki varlıktır. Bu yüzden söylemin makama uygun hâle
getirilmesinde (ُ اٌخطاب١ )ذّمbağlam, anlamın imdadına yetiĢir. Kastedilen anlam,
eĢdizimsel sözcükler ile sözlü ve fiili eĢ zamanlı olayların örgüsü içerisinde idrak
edilebilir. Söylemin kastını açıklamaya bağlam kefildir. Söylemde tam bir anlama varmak,
iki yönlü bir iĢleme tâbi tutulmasını gerektirir: önce metin içinde fonolojik, morfolojik,
sentaktik vb. dilsel dayanaklara devredilir, ardından sözü kuĢatan dil dıĢı çevreye itimat
edilerek sözlü edimin

türü ayırt edilir. Nitekim söylem, sözlü olayın gerçekleĢtiği genel

atmosferdir; bağlamın neticesidir. Beliğ söylem ise bağlamını güzel idare etmeyi
baĢarandır. 8
Bağlam, söylemin tarafları arasında ortak bilgiye iĢaret ettiği takdirde, birbirlerinin
dillerinin prosedürlerini kavradıkları ölçüde, söylem nihai olarak ve aynen anlaĢılır olur.
Ortak bilgi zemini, anlamları söylemin çerçevesinde anlamak ve anlatmak için gerekli ve
yeterlidir. Bu yüzden bağlam; kapalı ve açık anlamlar arasında, sorun ile çözümü arasında,
iç ve dıĢ dinamiği ile fâil ve hâkim konumdadır. BölümlenmiĢ hareketlerin ve onları
çevreleyen durumların odak noktasıdır. Söylemin anlaĢılma sorunsalında sorunun
kimliğini tespit ve tasdik eder, dönüĢümüne sebebiyet verir, sorun gibi gözüken
anlaĢılmaz hususlar net bir resme dönüĢür. Böylece, tam anlamı aslına uygun olarak
sağlama ve muhtemel baĢka anlamları reddetme Ģeklinde iki uçlu görevi sebebiyle bağlam,
“referans anlam ح٠ ”اٌذالٌح اإلشاسolarak adlandırılır.9
AnlaĢılmaya ve yorumlanmaya elveriĢli olan söylem, bağlamı içerisinde konumlanan
söylemdir. Bağlam, söylemde menfaat kaynağıdır; söylemden beklenen faydanın hâsıl
olması için bağlamın önderliğine ihtiyaç vardır. Muhatabın söylemi doğru anlaması için
dayanak noktasıdır. Mütekellimin kastı üzere, sözcüklerin sözlük anlamına ortak olan
ilave gerçeklikler barındırır. Belagatin, sözün duruma uygunluğu demek olmasından yola
çıkarak, bağlamın sadece sözlü verileri kuĢatan dıĢ çevre veya dilsel ögelerle dil dıĢı
ögeleri birbirine bağlayan, söylem metnine paralel bir varlık ya da sadece söylemin
açıklayıcı notu olmadığını belirtmek gerekir. Zira bağlam hakkındaki bu tasavvurlar onu
8

el-Gavîl, es-Siyâk, 42; el-Muvedden, Belâgatu’l-hitâb, 314; Alevî, et-Tedâvuliyyât, 65; el-Fıkî, „İlmu’llugati’n-nassî, 99; Sevîs Hamîd el-Batmân, el-‘Alâkâtu’d-delâliyye fî dav’i’s-siyâk (Lübnan: Dâru‟lmuktebis, 2018), 102.
9
Carilho, Hitâbât, çev. Kesîr & el-Hitâbî, 90; MiĢbâl, el-Belâga ve’l-usûl, 193; Fâtima eĢ-ġeydî, el-Ma‘nâ
hâricu’n-nass eseru’s-siyâk fî tahdîdi delâlâti’l-hitâb (ġam: Dâr-u Ninava, 2011), 72; el-Fıkî, „İlmu’llugati’n-nassî, 100; Erdoğan Boz, “Bir Gösterge Modeli Olarak Dil”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
(Ankara: 2015), Cilt CIX, Sayı 767-768, 32.
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neredeyse söylemin inĢasına müdahil olmayan, iradından sonra husule gelen pasif bir
varlık gibi gösterebilir. Oysa ki bağlam; söylemin üretiminin öncesinde zaman ve mekân
itibarıyla mevcut olan, söylem esnasında da stratejik önemini koruyan, dinamik bir varlık,
kinetik bir enerji, etkin bir faktördür. Bu yüzden bağlam tek bir defada verilen basit bir
oluĢum değil, birbirini takip eden kompleks bileĢimler bütünüdür. Zira, “bağlam teorisi
ح١ال١ح اٌس٠”إٌظش, dilsel ve dil dıĢı görevlerin bütünü olan semantik bir teoridir.10
Bağlam teorisi, anlam biliminde yapı taĢı mesabesinde olup, dilin pratik taraflarına
odaklanır. Bağlam teorisinde bir kelimenin anlam bulması, dildeki kullanımı iledir. Ne
kadar da olsa kelime, bir derece gizli kapaklı kalır, kullanımının gözlenmesiyle üzerindeki
perde kalkar ve anlam seçilir. Kelime, bağlamların akıĢında tek baĢına değil, kendisine
eĢlik eden dilsel birimlerin beraberliğinde incelenir. Bağlam, modern Arapça anlambilim
çalıĢmalarında, anlama iĢlemine katkısı olan ipuçlarının tümünü içeren kapsamlı bir
kavramdır. Bu ipuçları, söylenen (ٌٟاق اٌّما١ )اٌسve konumlanan (ِٟاق اٌّما١ )اٌسbağlama ait
olmak üzere ayrılsa da bir bütün olarak söylemin akıĢında gözlenirler. Sözlük ve cümle
bilgisini içeren sözlü anlam ile sözün içinde sarf edildiği durumdaki anlamı birleĢerek
tam anlamı (ٌٟ اٌذالٕٝ )اٌّعele verirler. Sözlüksel veya görevsel olarak anlamın çeĢitlenmesi
durumu böylece bağlam içerisinde ortadan kalkar. Çünkü bağlam, kelime için uygun olan
tek bir anlam belirler, müĢterek lafız olma bulanıklığı da kaybolur. O hâlde kelimelerde
asıl olan tek anlam, bağlama ait anlamdır (ٟال١ اٌسٕٝ)اٌّع. Kelimelerin sureti, bağlam içinde
netleĢir ve seçilir. Anlamı, bağlam içerisinde anlaĢılmayacak kelime kalmaz.11
Bağlam, belagat basamaklarında söylemin alçalma yükselme derecelerini ihtiva eder;
dilsel derecelendirme ve sınıflandırma fikrinin mekânsal referansı olur. Çünkü her mertebe
ya da düzey, kendisini kapsayan baĢka bağlamların alt kümesi gibi, cüz‟î bir bağlam
mesabesindedir. Böylece bağlam, piramit Ģeklinde bir kategoriler bütününün toplamından
müteĢekkil olur. O hâlde bu anlamda bağlam; menzile, mevki, mevzi kelimelerine paralel
bir kullanım arz eder. Hepsi de söylemin türüne, seviyesine, doğasına dikkat çeken
bağlamlara iĢaret eder.12
10

Menkûr Abdulcelil, „İlmu’d-delâle (ġam: Ġttihâdu‟l-kuttâbi‟l-„arab, 2001), 88-89; Reboul & Moeschler, etTedâvuliyye, çev. Dagfûs & eĢ-ġeybânî, 77,88; Abdunnaim Halil, Nazariyyetu’s-siyâk beyne’l-kudemâ ve’lmuhdesîn (Ġskenderiye: Dâru‟l-vefâ, 2007), 287; Yusuf KarataĢ, Söylembilim ve Arapça (Çanakkale: Bizim
Büro Basımevi, 2009), 28-29; Mahmûd, en-Nass ve’l-hitâb, 122; Ali, Tahlîlu’l-hitâb, 39.
11
Sâlih, Dirâsât, 308; Hassân, el-Lugatu’l-‘arabiyye, 339; Ahmed Muhtâr Ömer, „İlmu’d-delâle (Kahire:
Âlemu‟l-kutub, 1998), 68-72; ez-Zenkî, Nazariyyetu’s-siyâk, 53; el-Batmân, el-‘Alâkâtu’d-delâliyye, 100.
12
Yahyâvî, et-Tebâlug, 280.
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Söylem üretiminde etkin olan bağlamları kısaca gruplandırmak mümkündür: 13
 Sözsel bağlamı (يٛاق اٌم١)س: Ġçerisinde söylemin kendini gerçekleĢtirdiği bağlam olup,
dilsel öğeleri ve gönderimsel ifadeleri kapsar.
 BiliĢsel bağlam (ح١اق اٌّشجع١)س: Söylemin konusu ve içeriği olup söylemin alanı,
dayandığı arka planı, konuĢucu ile alıcının birlikte oluĢturdukları ve kendini
yenileyen bağlamdır.
 Sosyokültürel bağlam (اق اٌّثالفح١)س: Söylemi Ģekillendiren alıĢıldık iliĢkiler bütünü
olan toplumsal örf ve âdetler ağıdır.
Bu bağlamların faaliyetleri söylemin üretim, iletim ve alım süreçlerinde birbirleriyle
iç içe geçmiĢ ve aynı hedefe kilitlenmiĢtir. Söylemin girift yapısını oluĢturan biliĢsel,
kültürel, toplumsal gerekçeler, bağlamsal kategorilerle aynı düzlemdedir. Bu bağlamsal
kategorilere göre seçilen söylem, diğer kategoriler arasında temayüz eder. Böylece, dil
düzeni içerisinde karakteristik bir eleme iĢleminden sonra söylem, alanına ait veriler üreten
bir düzene dönüĢür.
Söylemin en küçük birimi olan sözcük, bir yapıda birçok anlama sahiptir; Arapçada
birçok anlam bir kelimede toplanabilir. Bu anlamlar kimi zaman birbirine yakın, kimi
zaman birbiriyle alakasız kalacak kadar kopuk olabilir. Ancak kelime, tarihi süreci
boyunca kazandığı bütün anlamları özünde ihtiva etmeye devam eder. Bu anlamlardan bir
tanesi, sözcüğün kullanımı esnasında öne çıkar. Kelimedeki mevcut anlamlardan birini
diğerlerinden öne iten gerekçe salt bağlamdır. Zira sözcükler tek baĢına gerçekte bir anlam
taĢımazlar, somut göstergelere ait kelimelerin anlamları bile tek baĢına kesinlik arz
etmeyebilir. Kelimenin delaleti, kelimeye ait olan pek çok delalet arasından, kelimeye
kendini dayatan bağlamdan yola çıkarak ifadesini bulur. Kelimelerin kullanım alanları
sayısız olup, ölçütü, durumun gerektirdiğidir. Hatta durumun gerektirmesi hâlinde
sözcükler sözlük anlamlarından oldukça uzak anlamlara bürünebilir. Bu yüzden bir
kelimenin anlamının tespitinde sözlüğe müracaat etmek kifayet etmemektedir. Tam anlama
eriĢmek için sözcüklerin bağlam içinde konumlanması, söylem hâline geldiği ve dıĢa
vurumsal değerini takdir eden dilsel düzende ele alınması gerekmektedir.14

13

Mahmûd, en-Nass ve’l-hitâb, 123-124.
ez-Zenkî, Nazariyyetu’s-siyâk, 59; Ferîd Avaz Haydar, Fusûl fî ‘ilmi’d-delâle (Kahire: Mektebetu‟l-âdâb,
2011), 182; el-Batmân, el-‘Alâkâtu’d-delâliyye, 89-90.
14
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Söylem, kendisini oluĢturan sözcüklere hasredilemez. Bilakis söylem, lafızları
kuĢatan bağlam içerisinde söylem olur. Söylem, bağlam içerisinde belirli sınırlarda bir
aktivitedir, kurallara uyan düzenli bir edimdir. Burada belirtmek gerekir ki, içinde
söylemin gerçekleĢtiği konum (َ)اٌّما, toplumsal karakterde olması hasebiyle; durum
(لفٌّٛ )اise kiĢisel özelliklere sahip olması sebebiyle bu Ģekilde adlandırılır; ilki genel,
ikincisi özel durumlara döner. Söylem, mütekellimin Ģahsında ifadesini bulan durum bilgisi
ile sosyal pozisyonlara tâbi olan konum bilgisi ıĢığında anlaĢılabilir olur.15
Söylemde konum/makam; onu kuĢatan psikolojik, sosyolojik, kültürel vs. soyut
koĢullar ile fizikî, somut, dıĢ gerçekliklerin toplamıdır. Bu durumda bağlam kavramı
makam kavramını kapsamaktadır. Aslında birbirine çok yakın duran bu iki kavram,
birleĢtiklerinde ayrılırlar, ayrıldıklarında birleĢirler. Birisi tek baĢına anıldığında diğerini
de çağrıĢtırır, ikisi beraber anıldığında her biri kendine özgü anlamıyla var olur. Her ikisi
de söylemde hâlin gerektirdiğini gözetmeyi ifade eder. Zira durumlar farklılaĢır, seviyeler
değiĢir, anlayıĢlar baĢkalaĢır. Aslında değiĢen ve söylemde önemsenen, özellikler ve bakıĢ
açılarıdır. Bu değiĢimleri dikkate almak, anlamlandırma çabasında önemli yere sahiptir.
O yüzden söylem, durumun gereğini gözetme ilkesi üzerine kuruludur. Durum kavramının
içine ise genel olarak; mütekellimin temsil ettiği durumu, muhatabın Ģahsî durumu,
konumun durumu girer. Bu durumların gözlenmesi ve sözün geliĢinin, geldiği yerle
iliĢkisinin okunması, söylemin önemini gözler önüne serer. 16
Bağlam/siyak aslen kelime anlamı itibarıyla sevk etmekten ileri geldiği için, sözün
sevk edilmesini, sürüklenmesini, birtakım değiĢkenler ardınca gitmesini ifade etmektedir.
Bağlama tâbi olarak anlamlar değiĢir. Söylem esnasında veya söylemin ardından,
mütekellimin ve muhatabın hâllerini ihbar eden de söylemden önce bu iki tarafın hâllerini
Ģekillendiren de bağlamdır. Nitekim hiçbir söylem sıfırdan baĢlamaz, hitap edilecek
muhataba göre bir zemin esas alınır. Aynı Ģekilde mütekellimin kiĢisel durumu da söylem
dile gelmeden mevcut olan durumlardandır. Mütekellim ile muhatap arasında olduğu
varsayılan içkin ortak bilgiler de bağlamın değiĢkenlerinden olup, tarafların aralarında
hiç bir alaka olmaması da baz alınarak söylemi yönlendirecek değiĢkenlerdendir. Taraflar
15

Lyons, el-Luga, çev. el-Vehhâb, 215; Hassân, el-Lugatu’l-‘arabiyye, 342; Reboul & Moeschler, etTedâvuliyye, çev. Dagfûs & eĢ-ġeybânî, 209-210; Bûcâdî, fi’l-Lisâniyyâti’t-tedâvuliyye, 65; Alevî, etTedâvuliyyât, 362.
16
ez-Zenkî, Nazariyyetu’s-siyâk, 63; el-Humeyrî, Me’l-hitâb, 59-60; Abdulcelil Murtâz, et-Tahlîlu’l-bunyevî
li’l-ma‘nâ ve’s-siyâk (Cezayir: Dâr-u Hevme, 2010), 9; el-Muvedden, Belâgatu’l-hitâb, 281,294; Yahyâvî,
et-Tebâlug, 282; Mahmûd, en-Nass ve’l-hitâb, 137.
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arasındaki iliĢkinin boyutunu bilmekle, söylenen üzerinden söylenmeyeni anlamaya
ulaĢmak ve söylemi amacına ulaĢtırmak mümkün olur. Örneğin; öf demeyi yasaklayan
ayetten,17 darp, küfür vb. gibi eylemlerin de yasaklanmıĢ olduğu anlaĢılır; ya da
muhatapları göz önünde bulundurularak bakıldığında “dilediğinizi yapın!”18 ayetinden bir
seçme hakkı ve serbestlik değil, tehdit ve gözdağı anlaĢılır. Söylemin sevk edildiği gayeyi
anlamak için öncelikle bakılması gerekenlerden birisi de muhatabın durumudur. 19
Bağlam kavramı yerine eski Arap dil bilimcilerin kullandıkları kavramlara değinmek
gerekirse, öncelikle “itibar  ”االعرثاسkavramı göze çarpar. “Sözün güzellikte ve kabul
edilebilirlikte derecesinin yükselmesi, uygun „itibar‟a mutabakatındadır; „uygun itibar‟ ise
durumun gerektirdiğidir” denilirdi. Sözün geliĢi sadedinde “mesâk  ”اٌّساقkavramı,
mesâku‟l-kelam Ģeklinde kullanılmaktaydı. “Durumun gerektirmesi  اٌذايٝ ”ِمرضlafzının
kendisi de bağlam kavramı yerine kullanılmaktaydı. Usulcüler nezdinde “siyaku‟l-kavl,
siyaku‟n-nazm” Ģeklinde siyak kavramının kendisi de, sözün öncesine ve sonrasına dikkat
etmeyi tavsiye eden “sibak  ”اٌسثاقve “lihak  ”اٌٍذاقkavramlarıyla beraber muteber
olagelmiĢtir. Usulcüler, sözcükleri kalıba dökmede iç ve dıĢ bağlamı ile irtibatlı olması
fikrinden yola çıkarak, bağlamı dilsel ( )اٌّمايve dil dıĢı (َ )اٌّماiki tarafıyla önemserler.
Her durum için uygun bir söylem ( )ٌىً ِماَ ِمايinĢa etme çabasından ileri gelen, söylem
ile dıĢ bağlamı arasındaki iliĢki entegre bir iliĢki kabul edilmiĢ ve sözlerin sadece bağlamı
içerisinde anlaĢılır olduğu, bağlamına uygunluğu oranında güzelleĢeceği vurgulanmıĢtır.
Aynı Ģekilde belagat ilminde de esas teĢkil eden, sözün duruma uygunluğu meselesi
üslupbilim teorisyenleri tarafından da genel bir ilke ve söylemin kendini gerçekleĢtirme
Ģartlarından olarak benimsenmiĢtir. 20
Dilsel veya sosyal bağlamlara iĢaret eden kavramlar kısaca Ģunlardır:21
17

Ġsra 17/23 (Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaĢlanırlarsa onlara öf bile deme, onları azarlama, ikisine
de gönül alıcı güzel sözler söyle.).
18
Fussilet 41/40 (AteĢe atılan mı daha iyidir, yoksa kıyamet günü güvenle gelen mi? Ġstediğinizi yapın! O,
yaptıklarınızı kuĢkusuz görmektedir.).
19
Yule, Ma‘rifetu’l-luga, çev. Mahmûd Ferrâc Abdulhâfız, 137; ġâhir el-Hasan, „İlmu’d-delâle essemantîkiyye ve’l-biracmâtiyye fi’l-lugati’l-‘arabiyye (Ürdün: Dâru‟l-fikr, 2001), 177; ez-Zenkî,
Nazariyyetu’s-siyâk, 42-45; Na„ce, Medâric, 274.
20
Celaleddin Muhammed el-Hatîb el-Kazvînî, el-îzâh fî ‘ulumi’l-belâga (Beyrut: Dâru‟l-kutubi‟l-„ilmiyye,
2003), 20; Muhammed Abdulmuttalib, el-Belâga ve’l-Uslûbiyye (Beyrut: Mektebe Lübnan, 1994), 305; ezZenkî, Nazariyyetu’s-siyâk, 37,45; MiĢbâl, el-Belâga ve’l-usûl, 192; Mezîd, Tebsîtu’t-tedâvuliyye, 22;
Bûcâdî, fi’l-Lisâniyyâti’t-tedâvuliyye, 94; Yahyâvî, et-Tebâlug, 282; el-Muvedden, Belâgatu’l-hitâb, 313314; el-Batmân, el-‘Alâkâtu’d-delâliyye, 102.
21
Abdulkâhir el-Curcânî, Delâilu’l-i‘câz, tah. Mahmûd Muhammed ġâkir (Kahire: Matbaa el-Medenî, 1984),
81; Hâzım el-Kartâcennî, Minhâcu’l-bulegâ ve sirâcu’l-udebâ, tah. Muhammed el-Habîb Ġbnulhoca (Beyrut:
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 Hâl, makam, mukteza-i hâl, itibar: Sosyal bağlama iĢaret eden bu kavramlar,
söylemin özel olarak belli bir Ģekilde söylenmesine götüren sebeplerdir. Arapların
dilsel âdetlerine ait esaslardan olup, mütekellim ve muhatabı bağlayan durumlara
yöneliktir. Usulcüler, nüzûl (ayetlerin indirilmesi) ve vürût (hadislerin söylenmesi)
sebeplerinin bu bağlamlar içinde değerlendirildiğini belirtirler.
 Nazm (ُ)إٌظ: Eski bir tabir olarak dilsel bağlama iĢaret eder. Arap zevk-i selimine
göre, sözcüklerin telif, cümlelerin tertip edilmesidir. Diğer bir ifadeyle, Arap aklının
gerektirdiği Ģekilde lafızların düzenlenip anlama sevk edilmesidir. Kelimelerin
birbirine bağlanması, nahiv ilminin gerektirdiği düzene konulması ve onun
kurallarına göre iĢlemesi, sözcük ve cümle düzeninin rastgele olmadığının
bilinmesidir.
 Nesak ()إٌسك: Dilsel bağlama iĢaret eden bu terim, söylemin unsurlarının aynı
düzende gelmesi demektir. Söylemin dizgisi ve kendi içinde birbirine atfedilmesidir.
Aynı düzen içerisinde söylemin bileĢenlerinin birbirine yakıĢır, uygun parçalardan
müteĢekkil olmasıdır.
 Rasf ()اٌشصف: Modern dil bilime ait yeni bir kavram olup, dilsel bağlama iĢaret
etmektedir. Sözcüklerin birbiriyle, alıĢıldık irtibatları üzere gelmeleridir. Sözcüğün
yanında ona eĢlik etmesi uygun olan sözcüklerle birlikte kullanılmasını, eĢdizimsel
ifadeler olarak birinin varlığının diğerini gerektirmesidir. Burada itibar, terkîbî
anlamadır, sözcüğün yalın anlamına değildir.
 Telif, terkip, istimal ( االسرعّاي،ة١ اٌرشو،ف١ٌ)اٌرأ: Bu kavramlar da dilsel bağlama iĢaret
edecek Ģekilde gelmiĢlerdir. Özellikle klasik Ġslamî eserlerde terim olarak geçip,
sözün itibarının içinde kullanıldığı sözel düzen ve beraberindeki kelimelerden ileri
geldiğini vurgulamaktadır.
Bağlam içerisinde önemli unsurlardan olan ve fiziksel boyutuyla da dikkate alınması
gereken mekân kavramı, söylemde dilin kullanımını kurallara bağlayan kültürel kodlardan
beslenen sosyal erk sahibi toplumsal kısıtlamalar gereğince önem arz etmektedir.
Örneğin, camide futbol yorumu yapılmaması, çarĢıda ilmî bir mesele tartıĢılmaması vb.
söylemin mekânının ve öneminin takdir edilmesi, baĢarısız hatta alay konusu olmaması
Dârul-garîbi‟l-islâmî, 1986), 222-225; eĢ-ġerîf el-Curcânî, Mu‘cemu’t-ta‘rîfât, tah. el-MinĢâvî, 203;
Fahreddin et-Turayhî, Mecme‘u’l-bahreyn, tah. Ahmed el-Huseynî (Beyrut: Muessesetu‟t-târîhi‟l-„arabî,
2007), 5/150, 6/428; Ahmed Matlûb, Mu‘cemu’l-mustalahâti’l-belâgiyye ve tetavvurihâ (Irak: Matbaatu‟lmecme„i‟l-ilmî el-„ırâkî, 1987), 3/331-332; Ömer, „İlmu’d-delâle, 74; Nekrî, Dustûru’l-‘ulemâ, 3/216;
Abdulcelil, „İlmu’d-delâle, 91; ez-Zenkî, Nazariyyetu’s-siyâk, 63,443; Cerrâh, et-Tefkîru’l-beyânî, 191-192.
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adına özen gösterilmesi gereken bir husustur. Hangi mekânın hangi söyleme uygun olup
olmadığı meselesinde toplumdan topluma değiĢen hususlar olabilir ancak ana hatlarıyla
sözel edimlerin uygunluğunda uzlaĢılmıĢ Ģartlar ve mekânlar evrenseldir. Söylemin
üretiminde mütekellimin özgürlüğünü kısıtlayan ve ona belirli çerçeveler sunan bağlamsal
unsurlardan olan mekân, söylemin sunuma hazırlanmasında ve son Ģekliyle onu
yönlendirmede oldukça ön planda bir role sahiptir. Mekânın söyleme uygunluğu,
söylemin alıcıya ulaĢmasını kolaylaĢtıracağı gibi aksi durumda da söylem sonuçsuz
kalabilir, hatta tamamlanması dahi mümkün olmayabilir. 22
Kültürel ve toplumsal açıdan sınırları belirlenmiĢ olup geleneksel olarak devam
etmekte olan sosyal bağlamlara riayet etme gerekliliği, dil dıĢı unsurlar olmasına rağmen
dile doğrudan etki etmektedir. Ġçerisinde söylemin dile geleceği mekân, makam, hâl,
zaman, söylemin taraflarının karakteristik ve psikolojik durumları ile sosyal statüleri
büyük önem arz etmektedir. Söylemin bu değiĢkenlerine dair bilgi sahibi olmadan
söylemin doğru telakki edilmesi de mümkün olmamaktadır. Söylemin türünü, düzeyini
temel alarak, unsurlarını ona uyarlama çabası, dilsel ve dil dıĢı unsurlar ile sağlanmakta
olup bunların toplamı kapsayıcı bir bağlam kavramına götürmektedir. Lisanî olan olmayan
ve söylemin Ģekillenmesine doğrudan veya dolaylı etki eden her unsur, genel çerçevede
küllî bir yapının, bağlamın temsilcisi olmaktadır. O hâlde söylem, makamlara ve amaçlara
göre biçimlenen ve ilgili mekânda, muhataba sevk edilen sözlü eylemler dizisidir.
Böylece söylemin anlaĢılması, kendisini içeriden ve dıĢarıdan kuĢatan bağlamların
bilinmesine bağlıdır. 23
4.2. Bağlamın Çeşitleri
Söylemde bağlam gerek sosyokültürel gerek tarihi olarak dilsel Ģekilleri belirleyerek
biçimlendirme görevini üstlenir. Mütekellimin, söylemi karĢısındaki duruĢu, lafızlarına
yön verir, değiĢen konuma ve muhataplara vs. göre aynı söylemi değiĢik Ģekillere
büründürebilir. Her sosyal bağlam, daha hitaba muhatap olmadan hitabın ne olacağı
hakkında fikir verir. Aynı Ģekilde sadece söylemi iĢitmek de lafızlarından yola çıkarak,
söylemin hangi sosyal konumda söylendiğine dair fikir verir. Mütekellim ile muhatabın
ortak aktivitesi olarak söylem, belirli bir zaman dilimine ait olma ve belirli bir mekâna
22
23

eĢ-ġehrî, İstirâtîciyyâtu’l-hitâb, 232,546.
et-Talhî, Delâletu’s-siyâk, 1/73; Zehebiyye, Lisâniyyâtu’t-telaffuz, 154.
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muvafık olma özelliklerine binaen ayakta durur. Hatta aynı söylem içerisinde konunun
değiĢmesi dahi bu unsurların değiĢmesi kadar söylemi etkilemez. Bağlamlara ait her bir
unsur, söylemin tutarlılığını temin eden zımnî araçlardır. 24
Bağlam çeĢitleri çok anlamlılıktan yola çıkar; Arapçada sınırlı yapıların sınırsız
anlamları vardır ve bunların belirleyicisi ancak bağlamdır. Aynı sözcüğün, söylendiği ses
tonuna, içinde söylendiği konuma, söyleyen ve söylenen kiĢiye göre değiĢmesi,
anlamlandırma iĢleminde bağlamın yardımına muhtaç bırakır. Bağlam adı altında
toplanan, söylemin genel çevresi, bağlamlar olarak alt gruplara ayrılır, her birinin bir
diğerinin yerine geçmeyen görevleri vardır ve hepsi bir bütün olarak birleĢerek söylemi
aydınlatma görevlerini ifa ederler.25
Bağlamın birçok çeĢidi olmakla beraber hepsi genel olarak iki ana kola ayrılır:
iç bağlam ve dıĢ bağlam; yani dilsel bağlam ve dil dıĢı bağlam. Birincisi; fonetik,
morfolojik, semantik ve leksikolojik iliĢkiler ağıdır; Arapçada nazm olarak bilinen
metin içi bağlamdır; lafzın delaletini belirleyebilmek için sözün öncesine/sibakına ve
sonrasına/lihakına bakılmasını gerektiren bağlamdır. Ġkincisi; dilsel olmayan, Arapçada
makam olarak bilinen, içerisinde kültürel, sosyal, kiĢisel vs. durumları barındıran
bağlamdır. Bağlamların bu Ģekilde birbirinden ayrılması, söylemin harfî kullanımı
(örn: odan güzel ٍح١ّ )غشفره جile mânevî kullanımı (örn: odan cennet  )غشفره جٕحarasını
ayırmak içindir. Harfî olmayan kullanım çoğunlukla belagat alanına ait olur ve dilde
tutumluluk ilkesine döner. Sonuç olarak, söylemin iç ve dıĢ bağlamı, birbirlerini
tamamlarlar ve bir bütün olarak söylemin anlamına ıĢık tutarlar. Dil birimleri ile sosyal
temalar kenetlenerek, delaletin doğru yere sevk edilmesine ve mânayı keĢfetmeye
yararlar. Söylemin doğru anlaĢılması için, bu iki kanattan birinden bile müstağni kalmak
mümkün olmaz. 26
Dili içten kuĢatan atmosfer olan dilsel bağlamı, kelimenin lafzî nazmı olarak
tanımlamak mümkündür. Gerek cümle gerek tek bir kelime (morfem), gerek ondan daha
küçük dil birimi (fonem) olabilir. Seslerin, sözcüklerin ve terkiplerin yapıları, nitelikleri
24

Dijk, en-Nass ve’s-siyâk, çev. Abdulkâdir Kanînî, 258; MiĢbâl, el-Belâga ve’l-hitâb, 109; el-Fıkî, „İlmu’llugati’n-nassî, 112.
25
Stephen Ullmann, Devru’l-kelime fi’l-luga, çev. Kemal Muhammed BeĢer (Mısır: Mektebetu‟Ģ-Ģebâb, bty),
59-60.
26
et-Talhî, Delâletu’s-siyâk, 1/40; Reboul & Moeschler, et-Tedâvuliyye, çev. Dagfûs & eĢ-ġeybânî, 181,190;
MiĢbâl, el-Belâga ve’l-usûl, 197; Alevî, et-Tedâvuliyyât, 71,362; el-Gavîl, es-Siyâk, 7,14.
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ve gereklilikleri toplu olarak bu bağlamı temsil eder. Söylemde lafzî delaleti (anlamı)
belirleyen bu bağlamdır. Ġçerisindeki her bir bağlamı birbirinden ayıran sınırlar ve
hepsinin alanını belirleyen görevler vardır. En küçük birimi sözcük olup, sonra sözcükler
kümesi, paragraf, paragraflar, metin ve söyleme dönüĢmesi ile dilsel bağlamın iĢlevi
tamamlanır.27
Söyleme ilave olan dil dıĢı bağlamlar, lisan olayının ötesindedir. Söylemin dile
gelmeden önce temeli olan ve dile geldikten sonra içine düĢtüğü somut ve soyut mevcut
durumlardır. Lafzî olmayan ancak lafızlara, onları kuĢatan koĢullar, gerekçeler ve zeminler
olarak bağlanan bağlamdır. Söylemin, içinde söylendiği makama iliĢkin, post-lengüistik
olgulardır. Arapçada makam olarak ifadesini bulan sosyal konum, dile egemen olan örfün
mahsulüdür. Söylemin vukuu esnasında belirli bir Ģekil almasını, kalıplaĢmasını,
yönlendirilmesini ve kendi çemberinde anlaĢılmasını dayatan, toplumsal durumların
toplamıdır. Zira her kelimenin eĢlik ettiği bir makam vardır. Tarif makamı ile tenkir
makamı (bir Ģeyin belirli veya belirsiz oluĢu) ayrıdır; bir Ģeyin bilinmesi veya bilinmemesi
durumu, ona göre hitap etmeyi gerektirir. Kutlama makamı ile taziye makamı, ciddi bir
makam ile eğlence makamı, muhatabın kıvrak zekâlısı ile saf olanı, mütekellimin yetkin
olanı ile boĢ olanı vs. hepsi için mukteza-i hâl bir diğerinden farklıdır. Çocuğa yetiĢkin
sigasıyla, üste ast sigasıyla vs. hitap edilmez; lafzın fesahat dereceleri muhataba ve
makama göre değiĢen kullanımlar sunar. Söylemin makbul olması; sözün beliğ olması,
o da muhataba ve makama sevk edilen söylemin, onları baz alarak uygun bağlamda denk
gelmesi demektir. O hâlde; söylemi kuĢatan dıĢ koĢullar, söylemin amacını ve taraflarını
besleyecek Ģekilde söylemle dayanıĢma içindedir. Hem üretim hem anlaĢılma aĢamasında
dil dıĢı unsurların söyleme katkısı yadsınamaz. 28
Bağlamlarda dilsel olanla (ٟٔاق اٌٍسا١ )اٌسdilin kullanımına ait olanı (ٌٟٚاق اٌرذا١)اٌس
ayırt etmenin mekanik bir tekniği yoktur. Bu iki tarafın oldukça kompleks bir iliĢkileri
vardır. Her dilsel unsur veya öbek, belirli bir pragmatik anlama (ٌٟٚي ذذاٌٛ )ِذgötürür. Bu
hususta sabit bir mantık olmayıp, dilin örf ve âdetleri esastır. Dilsel anlam kodlanmıĢtır ve

27

Ullmann, Devru’l-kelime, çev. Kemal BeĢer, 57; et-Talhî, Delâletu’s-siyâk, 1/42; Sûriyye, el-Mustalah, 138-139;
Haydar, Fusûl, 119.
28
Ġbn Sînâ, eş-Şifâ el-mantık el-hitâbe, 202; Ebû Yakûb Yusuf b. Ebubekr es-Sekkâkî, Miftâhu’l-‘ulûm
(Beyrut: Dâru‟l-kutubi‟l-„ilmiyye, 1987), 168; el-Kazvînî, el-îzâh, 20; Ullmann, Devru’l-kelime, çev. Kemal
Muhammed BeĢer, 57; Hammâdî Samûd, et-Tefkîru’l-belâgî ‘inde’l-arab (Tunus: el-Matbaatu‟r-resmiyye
li‟l-cumhuriyyeti‟t-tunisiyye, 1981), 213; et-Talhî, Delâletu’s-siyâk, 1/44,65; ez-Zenkî, Nazariyyetu’s-siyâk,
53-54; Sûriyye, el-Mustalah, 138; MiĢbâl, el-Belâga ve’l-usûl, 192; Reboul & Moeschler, el-Kâmusu’lmevsû‘î, çev. Ġzzeddin el-Mecdûb vd., 40; Haydar, Fusûl, 121; Bûcâdî, fi’l-Lisâniyyâti’t-tedâvuliyye, 158.
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telaffuz edilen söylemlerin açık anlamlarını takdim eder. ĠletiĢimde söylemin tarafları
arasında mihenk taĢı sayılan muhatabın müktesebatı ve zihnindeki ansiklopedik girdiler,
söylem üzerinden kendi biliĢsel verilerini aktarmayı amaçlayan mütekellimin iletiĢimden
kastına bağlı olan bilgilere kavramsal ve zihinsel olarak aktarılır ve onlara böylece anlam
yüklenir. Söylemde sarih delaletin dilsel Ģifrelemeye (ٞٛش اٌٍغ١ )اٌرشفbağlanması, söylemin
iç referanslarına bağlı kalan bağlamları üzerinde ayakta duran makamsal boyuta iĢaret
eder. Bu da muhatabın birikimlerine ilave edilecek zımnî bilgilerin yanı sıra; söyleme ait
hafızasını, zamansal, mekânsal ve otoriter dıĢ etkenlere yönlendirmeye katkı sağlar. Böylece
muhatap ile mütekellim arasında etkileĢim, zihnî bir bağdaĢma, ardından anlaĢma hâsıl olur.
Dilsel-anlamsal bağlamlar ile dolaĢımsal-pragmatik bağlamlar arasında köprü kurulur. Her
ne kadar dilsel anlamlar güçlü ve isabetli olsa da, mütekellim ne kadar hassas ve yerinde
ibarelerle seçkin bir söylem dile getirse de, anlamlar muhatabın telakki ettiği Ģekle, onun idrak
gücüne, yeteneğine, sosyo-psikolojik durumuna, eğitim-kültür düzeyine esir kalır. Söylemin
belagati ise alıcısı ve vericisi her iki taraf için de, söylem üzerinden süregelen amaçlardan
karĢılıklı fayda sağlamaları ile beraber gerçekleĢirse dilsel olan ve olmayan bağlamlar yerine
oturmuĢ demek olur.29

ġekil 3.1. Bağlam çeĢitleri

29

MiĢbâl, el-Belâga ve’l-hitâb, 167-171; Lehzârî, ed-Dersu’l-belâgî el-‘arabî, 193-198.
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Yukarıdaki Ģekil, söylemi çevreleyen bağlamları ifade etmektedir. Söylemin iç
düzeninde mevcut olan belirli birkaç dilsel bağlam ile dıĢ düzeninde etrafında bulunan sayısız
dil dıĢı bağlam gösterilmektedir. Söylemin içinde yer alan bağlamların, dilin dâhili düzeni ve
sessel, sözcüksel, biçimsel, söz dizimsel, anlamsal düzeyleriyle sınırlı olmasına karĢın,
söylemde dil olgusunu kuĢatan pratik ve pragmatik dıĢ bağlamlar birçok çeĢide sahip olup
sınırsızdır. Zira hayatta her koĢulda söylem gerektiren sayısız bağlamlar vardır ve belirli bir
sayıyla sınırlanması mümkün değildir. Ancak en öne çıkanlarını ifade etme sadedinde;
mütekellimin Ģahsında beliren kiĢisel bağlam, söylemin makamına iĢaret eden konumsal
bağlam, söylemin anlık durumunu ifade eden zamansal bağlam ve söylemin sosyal hayatta
çeĢitlenen dinî, siyasî, ilmî, edebî vb. bağlamları, söylemi çevreleyen aynı halka içerisinde
gösterilmektedir. Sınırsız olan bağlamlardan sınırlı miktarı, hasretmek amacıyla değil, örnek
olarak ele alınmıĢtır. ġekildeki noktalar “ve diğerleri” anlamında, dil dıĢı mevcut birçok
bağlam var olduğuna iĢaret etmektedir.

Tablo 3.1. Bağlam çeĢitleri
BAĞLAM

Dilsel Bağlam

Dil DıĢı Bağlam

Sessel Bağlam

Metinsel Bağlam

Biçimsel Bağlam

KiĢisel Bağlam

Söz dizimsel Bağlam

Konumsal Bağlam

Sözcüksel Bağlam

Kültürel Bağlam
Sosyal Bağlam
Siyasî Bağlam
Dinî Bağlam
.
.
.
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4.2.1. Dilsel Bağlam
Bağlam teorisinde dilsel bağlam, söylemdeki sözcüklerin ve cümlelerin nazmından
ibarettir. Cümle düzeni içerisinde kelimelerin kullanımının sonucudur. Dilin iç çerçevesi
ile ilgili, birbirini takip eden ve sıralanan unsurların bütünüdür. Cümle, Ģibih cümle veya
terkip içerisinde belirli bir anlam sağlayan bağlamdır. Tek kelimeden ibaret söylemler
hariç bu bağlam, sibak ve lihak kavramlarıyla var olur; kelimelerin öncesi ve sonrasıyla
kenetlenmek suretiyle oluĢur. Tek kelimeden ibaret söylemlerin bağlamı, kendisine tahsis
edilmiĢ dilsel bağlamlardan daha çok dil dıĢı bağlamlar ile irtibatlandırılır. Ancak bir
kelimeden daha çok unsurdan müteĢekkil söylemlerde, bağlam daha geniĢ bir çerçeveye
açılır, kelimelerin birbirine olan ihtiyaçları gereği, düzenlenecekleri dilsel atmosfer
bellidir. Nazm adı verilen Arapça dil düzeninde dilsel bağlam; dilin savt, sarf, mucem,
terkib, nahiv ve delalet boyutlarına ait düzenlerine müracaat etmeyi gerektirir.
Bu bağlamlar, bir bütün olarak dilsel bağlam, tam olarak anlamı ortaya çıkarır denemez.
Ancak dilsel birimlerin anlamının üzerindeki perdenin kalkmasını sağlayarak, bu dilsel
birimlerin iĢlevsel anlamlarına malzeme temin eder. O yüzden dil dıĢı bağlamlara
geçmeden, öncelikle müracaat edilmesi gereken dilsel bağlamlar, söylemin yola çıktığı
düzeni aydınlatır. Dilsel bağlamların sundukları anlamlar kısıtlıdır, belirlidir. Çok
anlamlılık durumunda, eĢdizimsel ve referans anlamlar devreye girerek anlamın mevcut
dilsel bağlamdaki ifadesini belirlerler. Dilsel bağlamın önemi en çok, anlamsal iliĢkileri
açıklamasından;

umum-husus

(genelleme-özelleme),

terâduf-iĢtirak

(eĢanlamlılık-

eĢseslilik), hakikat-mecaz gibi hususlarda kıstas olmasından ileri gelir. Böylece çok
anlamlı kelimeler dahi bu bağlamın hakemliği ile tek bir anlam ifade eder (örn:
ش٘ا١غٚ ،ْٓ فال١ عٛ٘ ،ح٠ٓ جاس١ ٕ٘ان ع،ٍح١ّٓ اٌطفً ج١ )عolur.30
Dilsel bağlam, Arapçanın belagati ile modern üslupçuluk arasında ortak noktadır;
birbirini tamamlayan iki ana iĢlem üzerinde var olur: mütekellimin söz dağarcığından
sözcük seçimi ile seçilen sözcüklerin söylemin bağdaĢıklığına

yaraĢır Ģekilde

düzenlenmesi. Bu bağlam, anlamın hareketliliğine rehberlik eden bir düzenleyicidir.
Varlığı birbirini gerektiren lafızlar, eĢdizimsel örüntüleme (ح١ )اٌّرالصِاخ اٌٍفظuyarınca,
söylemin karinelerini belirler. Söylemin iç düzeninde dilsel unsurlara dayanarak, lafızlar

30

Abdulcelil, el-Uslûbiyye, 213; ez-Zenkî, Nazariyyetu’s-siyâk, 254; Halil, Nazariyyetu’s-siyâk, 267; Ahmed
Muhammed Kaddûr, Mebâdiu’l-lisâniyyât (ġam: Dâru‟l-fikr, 2008), 355; eĢ-ġeydî, el-Ma‘nâ hâricu’n-nass,
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hesabına anlama hak verir. Yani aynı lafızda mevcut olan çeĢitli anlamlardan tercih
hakkını, terkiplerinin gerektirdiği Ģekilde belirlenmiĢ olarak kelimelere sunar. Söylemde
iç düzen, dilsel bağlamda söylemin yönlerini belirleyen pusula gibidir. Birbirine eĢlik eden
lafızlar (ح١ )اٌّرصادثاخ اٌٍفظile de sözcükler anlam kazanır; tek baĢına anlamı
açıklanamayacak sözler dahi birbirleriyle girdikleri etkileĢimde anlamlı hâle gelirler.
Bu yüzden, ana dil sahipleri tarafından genel kabul gören alıĢıldık ibarelerden ileri gelen
dilsel bağlamdan anlama ulaĢmada, birbiriyle beraber gelen sözcüklere, eĢdizimsel
ibarelere dikkat etmek gerekmektedir. Örneğin: “Ahmet yemeğini yedi ِٗ”أوً أدّذ طعا,
“Ahmet ömrümü yedi ٞ”أوً أدّذ عّش, “PiĢmanlıktan parmaklarını yedi (çok piĢman oldu)
”أوً أصاتعٗ ٔذ ًِا, “Yetimin malını yedi ُ١ر١ٌ”أوً ِاي ا, “Ġnsanların etini yedi (gıybet etti)
 ”أوً ٌذُ إٌاطgibi her bir söylemde hakikî veya mecazî boyutta anlam değiĢikliğine
uğrayan fiil, beraberinde geldiği sözcüklerle terkipleĢerek kendisine eĢlik eden kelimelerle
ele alındığında anlaĢılır olmaktadır.31
Dilsel bağlamların kendi içerisinde ayrıĢmasını örneklendirmek gerekirse; “ٌذٚ”
kelimesi, fonetik bağlamda kendisini diğer fonemlerden “ش٘ا١غٚ ، عثذ،تذٚ ، ”تٍذayıran ses
özelliklerine, morfolojik bağlamında gerçekleĢen değiĢimlerin anlama yansıması
“دٌِٛٛ ،ذ١ٌٚ ،ٌذٚ” hakkına, sentaktik bağlamdaki iĢlerliği ile fiil, fâil, meful, mübteda, haber
vb. görevinin değiĢmesi “ٌذٌٛ اخرطف ا،ٌذخ اٌّشأجٚ ،ذٌٙذ ِجرٌٛ ”اözelliğine, yakın anlamlı
kelimelerden “ش٘ا١غٚ ،ً ٔج،ٟ صث،ً ”طفayrılan sözlük anlamına, içinde barındırdığı
delaletlerden birini, hakikat-mecaz vb. olarak “ٌٞذٚ ا٠ :ٖز١ٍّ ”ِٕاداج األسرار ٌرseçme hakkına
sahiptir. Dilsel bağlamda en ufak değiĢiklik anlama yansıyacağı için, kelimeye tek bir
harfin bile ilavesi, cümlede bir kelimenin yerinin değiĢmesi vb. dilsel bağlama ait hak ve
sorumluluklardır. 32
Dil bilimde modern bir kavram olan rasf, dilsel bağlamda anmaya değer niteliktedir.
Sözcüklerin düzgün dizilmiĢ ve peĢpeĢe olması demektir. Lafızların eĢdizim durumuna
vurgu yaparak; kelimenin anlamının kelime grubunda ortaya çıkmasıdır. Kelimenin doğru
anlamının seçilmesi, isim veya fiil terkipleri hâlinde o kelimenin beraberinde gelen
kelimeleri mülahaza etmekle mümkündür. Örneğin; “erimiĢ شٙ ”إٌّصkelimesi, “altın,
bakır, demir ذ٠ اٌذذ، إٌذاط، ”اٌز٘ةvs. kelimeleriyle irtibatlandırılır, ama baĢka kelimelere
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sıfat olmak için uygun düĢmeyebilir. Yahut yağmurun çok yağdığını ifade etmek için
“ش١ ”وثdeğil, “ش٠ ”غضkelimesi, yağmurun çağrıĢtırdığı bir sıfat olarak gelir. Dilsel bağlamda
rasf olgusunda kıstas, ana dil sahiplerinin alıĢkın olduğu Ģekle, Arap dili zevkine uygun
düĢmesi, sıra dıĢı ya da mecaz vb. kullanımlarda ise dilin mantalitesine göre bir açıklaması,
bir karinesi olmasıdır.33
Dilsel bağlamın kapsamına giren temel bileĢenleri Ģunlardır:34
 Sessel Bağlam (ٟذٛاق اٌص١)اٌس: Sözel edimlerde dilsel anlamın temeli olan, kelimedeki
fonemlere binaen, seslerin telaffuzuna ait düzendir. Lafızlar ve nutuklar ile ilgilenir.
Söylem esnasında sesin doğru olup olmadığını, mahrecin sıhhatini değerlendirir.
Yüksek ve alçak tonlarda telaffuzu, sesin yükselme ve alçalma durumlarını, hecelerin
vurgusunda Ģiddetli ve zayıf oluĢu, anlaĢılır Ģekilde tane tane ya da ağzının içinden,
anlaĢılmaz, fısıltı Ģeklinde konuĢmaları inceleyerek sesin anlama delaletini ortaya
koyar. Fonem, bir dizi içerisinde, iĢlevsel içeriğine göre sesleri dağıtma aracı olarak
delalette esas kabul edilir. Örneğin; “ ساس،”صاس, “ٓ١ ط،ٓ١ ”ذgibi doğru mahreçten
gelmediği takdirde fonemin baĢka bir lafza geçiĢ yapması kaçınılmazdır. Kelimenin
delaletini doğrudan etkileyen telaffuz, söylemde dilsel bağlam adına çıkıĢ noktasıdır.
Sesin değer puanı salt kendi içerisinde değildir, bilakis iĢlevsel fonksiyonu bağlam
dizgisi içerisinde delalet üzerindeki direkt etkisinde gizlidir. Sesin bağlama ait
karineleri ise sesli harflerin ötesinde fonemin kendisindedir. Bu, fonetik bağlamda
sesin tınısında fark edilir. Örneğin, “bekle!  ”أِرظشkelimesinin, sadece telaffuzunu
iĢitmekle bile, birine yetiĢmek amaçlı mı, tehdit ima ederek mi, dalga geçerek mi vs.
söylendiğini idrak etmek ilk etapta fonetik bağlamdan yola çıkarak mümkün olur.
Aynı Ģekilde mütekellimin telaffuzunu iĢitmekle eğitim düzeyine dair fikir sahibi
olunabilir, sosyal mensubiyetinin izleri telaffuzundan okunabilir, müntesip olduğu
bölge anlaĢılabilir. Örneğin: “ً١ِ ژ،ً١ِ أ،ً١ّ گ،ً١ّ ج/ cemîl, gemîl, emîl, jemîl”
Ģeklinde aynı lafzın farklı telaffuzları, fonetik bağlamdan yola çıkılarak mütekellime
dair ipuçları verir. O hâlde fonetik bağlamın üç ana Ģekli vardır denilebilir: Birincisi;
tarafsız dilsel unsurlar olarak sesleri doğal formunda temsil eden telaffuz, ikincisi;
muhatapta etki bırakmayı amaçlayan değiĢimlere tâbi olan izlenimci telaffuz,
33
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üçüncüsü ise mütekellimin tipik doğasından veya anlık mizacından kendiliğinden o
Ģekilde sâdır olan, lehçe özelliklerinin gözlendiği dıĢa vurumcu telaffuz. Tüm bunlar,
söylem hiyerarĢisinde dilsel bağlama ait fonetik unsurlarda, dilin kısmi tasarruf
özgürlüğü sunduğuna iĢaret eder. Fonetik bağlamda sesçil değiĢkenler, stilistik
gayelerle de çeĢitli Ģekillerde kullanılabilir.
 Biçimsel Bağlam (ٟاق اٌصشف١)اٌس: Sözcüğün iĢlevsel yapısı; kip, vezin ve Ģeklinin
yalın hâli ya da ön ek, son ek alarak çekimlenmiĢ olduğu kendi çapındaki bağlamdır.
Morfemlerle, yani, bağımlı (kelimenin kendinde olan değiĢkenler/ ف اٌجزسٚ )دشve
bağımsız (kelimeye sonradan eklenen değiĢkenler/ ف اٌّضاسعحٚ )دشsarf birimlerinin
nitelikleriyle ilgilenir. Sözcüğün; baĢına, sonuna veya ortasına iliĢen eklere göre
doğrudan delaleti ve iĢlevi değiĢir. Örneğin; “مِظ٠” fiilindeki “ٞ” harfi, “ىرة٠”
fiilindekinden farklıdır; ilkinde mücerret sulasi fiilin aslî harfi, diğerinde ise fiili
muzari yapan zaman ekidir. DiĢilik eki olarak fiile bitiĢen aynı harf “ٟ”اِر٘ث, muttasıl
zamir olarak bitiĢmesinden “ٟ ”ر٘اتfarklıdır. Ġkillik ifade eden bu harf “ ،ْٓ١ٍِّع
ْٓ١”ِعٍّر, mansup ve mecrur konumdaki cem-i müzekker salim “ٓ١ِ ٍّ ”ِعolması
durumundan farklıdır. Bu bağlamda mesele, dilsel örf ve âdetlere göre, ana dil olarak
Arapçada seçilen ve kabul gören yapılara uygun olarak, delalet boĢluklarını
kelimelerle doldurmak için kıyasa bağımlıdır. Mesela, aynı anlamı ifade etseler de
“بٛ ”ِشطkelimesinin, “ة١ ”سطkelimesi kadar popülaritesi yoktur; Arapça olarak
kelime anlaĢılır olmasına rağmen dilsel kullanımda yer edinmemiĢ, söylemlerde
yaygın ve makbul bir konum kazanmamıĢtır. Burada da yegâne ölçüt, sözcüklerin
ana dil sahiplerinin dil zevklerine, dilsel mizaca, doğal dile (ح٠ٛمح اٌٍغ١ٍ )اٌسmuvafık
düĢecek, dilde doğal seçilim yasasına (ٟع١ْ االٔرخاب اٌطثٛٔ )لاcevap verecek Ģekilde
sarf edilerek çekimlenmesidir. Çekimlenme iĢleminde belirli vezinlerin belirli
anlamlara tahsis edilmesi, belli kiplerin tipik delaletleri olması ise, bu bağlamı aĢarak
baĢka bağlamlara geçmektedir. Bu meyanda morfolojik bağlam, sözcüklerin
çekimlenen yapılarında anlamsal muvazaaya delalet eden bir göstergedir.
 Söz dizimsel Bağlam (ٞٛاق إٌذ١)اٌس: Söylemdeki dilsel unsurların inĢasına hükmeden
kurallı iliĢkiler ağıdır. Nahiv karineleri ile, cümlenin delaletini belirlemeye yardımcı
olan iĢlevsel görevler ifa eder. Ġ‟râb olgusu, söylemin dilsel delaletini resmetmede,
diğer bağlamlarla dayanıĢma içinde, bağlamsal bir karine sayılır. Aynı Ģekilde,
kelimelerin birbirleriyle iliĢkilerini düzenleyen edatlar ve bağlaçlar da nahiv ögeleri
olarak bu bağlama hizmet ederler. Bu söz dizimsel bağlam, Arap aklının dildeki iz
düĢümüdür. Kuramsal tasavvurlar öbeği olarak, Arap dilinin salim ve sahih icra
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edilmesine götüren uygulamalar ve dilde performans sergileme bağlamıdır. Gerek
tek kelimenin nazmı ve nahiv düzeni, gerek terkip olarak ibarelerin, cümlelerin,
topluca söylemdeki iç konseptin geliĢigüzel olmadığının delilidir. GelenekselleĢmiĢ
dilsel tasavvurlar uyarınca, uygulanma sahasında, bir grup kural ve üzerinde
uzlaĢılmıĢ terimsel bir sistem ile donanımlıdır. Sentaktik bağlamı oluĢturan;
kodlanmıĢ uygulamaların kendisinden beslendiği genel kurallar olarak, varlığı
tanınan dilsel tasavvurlardır. Bu bağlamın görevi, söylemin iç unsurlarının
konumlanmasında devreye girer. Ġbareyi veya cümleyi oluĢturan birimler arasındaki
iç irtibat, söylemin telifi ve nazmı, takdim, tehir, hazf gibi nahiv manevraları bu
bağlamda kendini gösterir. Söz dizimsel değiĢiklikler delalete etki eder ve aynı
cümlenin kendi içindeki yer değiĢiklikleri ile anlamda zımnî değiĢiklikler olur.
Örneğin; “ش٘ا١غٚ ، أدّذٛ٘  ر٘ةٞ اٌز، ِٓ ر٘ةٛ٘  أدّذ، أدّذ را٘ة، ر٘ة أدّذ،”أدّذ ر٘ة
vs. cümleleri, aynı durum ya da olaya iĢaret etse de farklı düzenlerde gelmeleri
sebebiyle telkin ettikleri dilsel düzeyler ayrıdır. Arapçada sentaktik bağlam; kalıtsal
dil bilgisi sistemi ile ayarlı, kurallı, sağlam ve düzgündür. Nahiv ekollerindeki
ihtilaflar bile bu disipline halel getirmemiĢtir. Dilin düzeyi ne olursa olsun bu
bağlam, dilin itibarını korumaktadır. Zira âmmî kabul edilen düzeylerde dahi
kendi içinde bir düzen, kendine özgü sentaktik bir nizam vardır. Bu bağlam da
rastgele bırakılmamıĢ, ana dil sahiplerinin uzlaĢımları ile yerine oturmuĢtur.
Kelimeler arasındaki makul ve makbul sayılıp kabul gören iliĢkileri saptayarak
iĢlevlerini tayin eder. Her hâlükârda bu bağlamda, haber ve inĢa boyutunda söz
yapılarında uyuĢma, örtüĢme, dayanıĢma iliĢkisi vardır; bu iliĢki, söz dizimsel
konumunda ifadesini bulan, sözlük anlamının çağrıĢtırdığı ile görevselliğinin
gerektirdiği arasında kurucu rol üstlenir.
 Sözcüksel Bağlam (ّٟاق اٌّعج١)اٌس: Sözlüklerin tahsis ya da tamim edilmesi yolunda
iĢ birliği yapan çeĢitli kasıtlara iĢaret eden anlamsal iliĢkiler koleksiyonudur. Dil dıĢı
bağlamlara uygun bir anlam takdim etmek için bu bağlam diğer dilsel birimlerle
çevrensel iliĢkilere (ح١ )عاللاخ أفمgirer. Dilin kendi nizamına değil, anlamsal uygunluk
durumuna müdahil olur. Rasf olgusuna götüren terkip oluĢumuna sebebiyet veren de
bu bağlamdır; zira sözcüğün yalın anlamını aĢarak, söylemi oluĢturan sözcükler
çapında toplayıcı ve bütünleyici bir Ģekilde anlamlandırmaya götürür. Sözcüğün
sözlük anlamlarından hangisinin seçileceğini, geldiği bağlamda hangi anlamının aktif
olduğunu, kendisine eĢlik eden sözcüklerle bir olarak ortaya koyar. Ortaya attığı
anlamın alıcıya isabet etmesi ise büyük oranda muhatabın idrakine kalmaktadır.
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Ansiklopedik girdiler Ģeklinde biliĢsel arka plana sahip olan muhatap, bu yüzden
mütekellimin kastettiğinden daha çok kendi algısının yönlendirdiği anlamı alır.
Muhatap, dilsel gösterge anlamından, pratik veya zımnî anlama intikal etmeye,
dilsel malzemeleri onları kuĢatan dıĢ unsurlara uyarlayarak algılamaya muktedirdir.
O hâlde leksikolojik bağlamın iki önemli yüzü gözükür ki, ilki mütekellimin
seçimlerinde, ikincisi muhatabın algılarında ifadesini bulur. Söylemin beliğ
olmasının sırrı da, sözlük anlamını arkada bırakıp post-lengüistik ibarelere
dönüĢmesinde saklıdır. Zira Arap dili, sözlük anlamının ötesinde anlamlar çağrıĢtıran
gücüyle söz dağarcığını yenilemeye, dilin modernizasyonuna yeni ya da yenilenmiĢ
anlamlar ile sözcüksel katkı sunmaya devam eder; bu bağlamın yetisi bu noktada
kendini gösterir.
Böylece dilsel bağlam temel bileĢenleri nezdinde ana hatlarıyla belirginleĢir. Dilsel
birimleri çevreleyen, gerek biçimsel gerek anlamsal, dilsel emareler topluluğu olarak her
bir düzeyinde ayrı bir vazife icra eder. Buna rağmen anlamı tam olarak ifĢa ettiğini ikrar
edecek durumda değildir; dil dıĢı bağlamlar olmadan delaletin ikmali söz konusu
olmadığından, söylemin anlaĢılması da kolay olmaz. Söylemi dıĢtan kuĢatan unsurlar, onun
iĢlevselliğini ifa etmesine destek çıkar. DıĢ bağlamlara vâkıf olmak, söylemi harekete
geçiren kiĢisel ve toplumsal içkin bilgilerin idrakine alan açar. Söyleme kendisini dayatan
harici Ģartlar ortasına düĢen söylem, kendi iç dünyasını aĢarak, intibak etmek zorunda
kaldığı bir ortamda yerini alır. 35
4.2.2. Metinsel Bağlam
Söylem ve metin kavramları kuramsal olarak her ne kadar birbirlerinden ayrılsalar
da, metin, söylemi refere eden versiyonu olarak söylemin beraberinde yer alır. Söylem,
Ģifahî aslından yazılı bir Ģekle intikal edilmek istendiğinde, dilin nazmında metinsel
bağlam ortaya çıkar. Söylem; beden dili, ses tonu, îmalar vs. ile kendisine görsel ve iĢitsel
unsurların iĢtirak ettiği dinamik bir eylem olduğu için, söylenmesi esnasında anlık olarak
da ilave açıklamalar getirilme imkânı olduğundan, çoğunlukla anlamsal çatıĢmalara yer
vermez. Ancak metin, söylemin detaylarına ve destek aldığı hususlara sahip olmadığından,
birtakım anlamsal boĢluklara düĢebilir. Bu yüzden, anlamın tam olarak tespit ve teyidi
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adına söylemin kelimelerinde değiĢiklik ya da ekleme yapabilir veya harekeleme,
noktalama iĢaretleri vb. gibi boĢluklarını dolduracak kimi ögelerden medet umabilir. Zira
söylem metne dönüĢtüğünde, sessel bağlamdan tamamen, kiĢisel bağlamdan kısmen
soyutlanır. Bu yüzden söz dizimsel bağlamı aĢan bir metinsel bağlama gereksinim duyar.
Böylece, ilmî, dinî, siyasî vs. söylemlerde gözleneceği gibi, söyleme önderlik eden,
söylemin dile gelmesinden önce mevcut olan yazılı bir metin ya da medyatik söylemlerde,
eğitim amaçlı söylemlerde vs. gözleneceği gibi, söylemi takip eden, söylemin dile
gelmesinin ardından vücuda gelen yazılı bir metin oluĢur. Bu hâlde söylem, metinsel
bağlamın kapsamına girmekle, sözlü ve yazılı iletiĢim arasındaki uçurumdan ileri gelen
doğal bir sonuç olarak anlamlarında ortaya çıkan belirsizliğin çözülmesini öngörür.
ġüphesiz metin, dilin kurallarına, gramerine karĢı söylemden daha tutucudur. Daha
geniĢ ve daha katı, dilsel muvazaalara, egemen kurallara ve âdeta kanunlaĢmıĢ bir nizama
mahkûmdur. Aslı söylemden gelen bir metin; anlaĢılır olma ve doğruluğunu yanlıĢlığını
ortaya koyma yolunda, kiĢisel, sosyal, kültürel vb. boyutlarını, koĢullarını, etik verilerini,
ifade güzelliklerini vs. bildirme meyanında, hakemliğine baĢvurulan bir dizi referansa
dayandırılır. Sözlü yapısından yazılı Ģekline nakledilen söylemlere; ilahî hitapların kitaba
çevrilmesi, konferans veya derslerde dile getirilen söylemlerin yazıya dökülmesi, askerî,
siyasî vs. söylemlerin bilahare dikte edilmesi örnek verilebilir.36
Söylemin referansları, iletiyi alma hususunda muhatabın özgürlüğünü kısıtladığı ve
olası yorumların çoğalmasının önünü aldığı için, metne çevrilmesi hâlinde de bu durumun
sürerliği ve mesajın net olması beklenir. Söylem esnasında, herhangi bir Ģeyin yarın
gerçekleĢeceğinden bahsedilebilir, ancak metne dönüĢtürülmesi bu ifadenin parantez içinde
ya da dipnotta tarihlendirilmesini gerektirir. Aksi takdirde anlam müphem kalacaktır; bu
yüzden metinsel bağlam, beklentilerini söyleme dayatır. Lafzî olarak takdim edilen
söylemin esnekliğine karĢın, yazıya dökülmüĢ hâli, bünyesi gereği daha tavizsiz ve
zorlama bir çaba olabilir. Sesli bir performans olan söylemde fark edilen ayrıntıların
aynı Ģekilde metin formatında da fark edilmesi için, sözün gerçek anlamında mı, kinaye,
mecaz vs. ile mi söylendiğinin ayrımına varılması için, metinsel bağlamın sunacağı dilsel
uzantılara ihtiyaç vardır. 37
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Örneğin, “iyi ٓ ”دسkelimesi, daha farklı fasih hâlleriyle “ذ١ ج،ة١ ط،ٓ٠ ص،خ١ٍِ ،ٍٛ ”دvs.
kelimeleri birçok farklı sosyal bağlamda, birbirinden farklı durumlar karĢısında, farklı
amaçlarla telaffuz edilen birer söylemdir. Ġnsan için söylendiğinde ahlaklı, doktor vs.
meslek erbabı için söylendiğinde iĢinde yetkin, olaylar karĢısında söylendiğinde beğenme
ve onay, yiyecekler için söylendiğinde lezzetli olduğuna delalet etmekle daha birçok
farklı Ģekillerde kullanıldığı da vâkidir. Söylemde mevcut olan bu kelimeler, metne
döküldüğünde ya değiĢtirilmeye ya da Ģerhine ihtiyaç duyulur. Müphemliği kaldıracak
ilave ibareler ya da ayetlerde olduğu gibi metin dıĢı peĢi sıra bir tefsir vs. tercih edilir.
Fonetik bağlama ihtiyaç duymayan metinsel bağlam, sözün gerçek mi kinaye mi vs.
hangi anlamda söylendiğini belirtmek için, ses tonunun verdiği anlamı noktalama iĢaretleri
ile (örn: iyi adam ! ة١سجً ط, iyi (!) ذ١ )جifade etmeye çalıĢır. Bu yüzden bu bağlam dilsel
bağlamın dıĢında, konumsal bağlamı destekler mahiyettedir.38
Metnin genel bağlamı, türüne göre aynı düzeydeki baĢka metinlerle denk olacağı
Ģekilde, söylemin mantıksal birliğini, delalete isabetini, iç ve dıĢ bütünlüğünü sürdürmek
için, ayrıntılarına hükmeden, kendi dıĢında kalan hâllere uygun yorum getiren
bağlamdır. Mütekellimin söylemdeki usulünü, söylemin ilgili düzeydeki örf ve âdetini,
zamansal ve mekânsal hususiyetleri yansıtır. Söylemde tam olarak temsil edilen dilsel
âdetlerin ve ilgili dil düzeyinin gerekliklerinin, metin düzleminde de aynı Ģekilde
takdir edilmesi gerekmektedir. KiĢilere, zamanlara ve mekânlara dönen göndermeler
göz ardı edilemeyeceğinden, söylemdeki zamirlerin, iĢaret isimlerinin, zarfların vb.
kaynaklarının art gönderim (zamirin, ait olduğu ismin ardından kullanılması, örn:
ٗأٔا أعشفٚ ،ذٙ )أدّذ ِجرveya ön gönderim (zamirin, ait olduğu isimden önce kullanılması,
örn: الدظ ٘زا٠ عشف أدّذ٠ ِٓ ،ذٙ )إٔٗ ِجرsuretiyle metin üzerinde açıklanmasına ihtiyaç olur.
Yazıya dökülen söylemin de Ģifahen sunulan söylem kadar açık ve net olması, aynı
duygu ve düĢünceleri iletmesi için metinsel bağlam gerekli desteği sağlar. Bu bağlam;
sentagmatik iliĢkiler barındıran iç bağlamların aksine, söylemin dıĢ unsurları arasındaki
paradigmatik iliĢkiler içinde değerlendirilir. 39
ġifahî söylemin yapısının ölçütleri ve belagati ile metnin kriterleri ve belagati
arasındaki kaçınılmaz ihtilafa rağmen; telif, telakki, tahlil edilmeleri ve delaletleri nokta-i
nazarından aralarında bir kesiĢim olması zor değildir. Söylemin metne veya metnin
38
39

Ömer, „İlmu’d-delâle, 69; el-Batmân, el-‘Alâkâtu’d-delâliyye, 101.
Ali, Tahlîlu’l-hitâb, 46-48; el-Milh, el-‘Âdâtu’l-lugaviyye, 16.
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söyleme dönüĢmesi hâdisesi, söylemin kasıtlılığına ve metnin determinist doğasına aynı
anda hizmet eder. DeğiĢ tokuĢu andıran bu vakanın ekseni hep koalisyona meyleder.
Arapçanın sözlük hazinesi ve üslup alternatifleri de bu dönüĢüm iĢlemine destek çıkar.
Ancak burada, mütekellimin maharetini ve söylemin belagatini yansıtmak, sessel
bağlamın yokluğunu telafi etmek, delalette mecaz vs. kasta isabet etmek ve metinden
müphemliği gidermek için müellife de dilsel ve sanatsal hünerini sergileme görevi
düĢmektedir. Böylece metinsel bağlam, söylemin yazılı formunu tolere edecek bir vesile
olarak iĢlev görür.40
Telif tutumu, söyleme ait özel bir durumdur. Dilin kurallar, sözcükler, belagat ve
üslup unsurlarını aĢan bir bilgi gerektiren, söylemsel yeterlilik çeĢitlerindendir. Söylemde
bulunmayan bazı hususiyetlerin metne ilavesini ya da söylemdeki kimi ibarelerin
çıkarılmasını, düzeltilmesini vs. gerektirmesi sebebiyle, yazılı hitabet becerisinin yanı sıra
mantıksal ve metodik yetiler gerektirir. Metinsel bağlam, söyleme yazılı Ģeklini vermek
için onunla tüm verilerini paylaĢır. Bu, birbirleriyle dayanıĢma içinde olan çeĢitli dilsel
düzeyler ve anlamsal normlar aracılığıyla mümkün olur. Söylemin sessel bağlamı,
telaffuzla verilen anlamların, yazılı düzeyde kelimelerin resmedilmesi ile tam olarak
metne aktarılmasını ister. Biçimsel bağlam söylemden metne geçiĢte, Araplar âmmî ya da
fasih her hâlükârda ihtiram ile kelimelerin yapısını koruduklarından, çoğunlukla olduğu
gibi kalır. Söz dizimsel bağlam, kıyas üzerine bina edildiğinden yazıda söylemdekinden
fazla bir özen gösterilmesini gerektirir. Söylemin düzeyine göre kiĢi, dilsel sorumluluk
yükü veren nahiv düzenini olması gerektiği Ģekilden kısmen çarpıtarak kullanabilir,
sözlü ifade bunu kaldırabilir, ancak metne yakıĢmayacak bu durum söz diziminin
gözden geçirilerek hak ettiği mevkiye konmasını ve belirlenmiĢ düzenine oturtulmasını
gerektirir. Sözcüksel bağlam ise söylemin ilgili dil düzeyine ait kavramlarından öte,
mütekellimin dildeki öznelliğini ve kendine özgü tabirlerini metne aktarmada
düzenlemeler ve aynı üslubu yansıtacak kelimeler ile tamamlanmasını gerektirebilir.
Söylemin metinleĢmesine, telif edilmiĢ Ģeklinin aslına halel getirmemesi için tüm
bağlamlarda özen göstermek, söylemin amaçsallığını koruyacaktır. 41
Söylem, dil pratiklerine iliĢkin bir meta-eylem olarak aslında metnin zincirlerinden
kopmuĢ, ancak kendi bağlamlarının kısıtlamalarıyla kayıtlıdır. Bu yüzden Ģifahî söylem
40
41

Ali, Tahlîlu’l-hitâb, 49-50.
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esnasında gayet tabii mütekellim söylem metnini aĢan ilave harici sözler ekleyebilir,
spontane geliĢen durumlar karĢısında doğaçlama devam edebilir. Örneğin; hapĢırma
esnasında özür dileyebilir, kendisine teknik ya da fizikî yardım edene teĢekkür edebilir,
laf arasında muhataptan anlık bir talepte bulunabilir. Dili aĢan bu gibi durumlar
(ح٠ٛاصاخ اٌٍغ١ )االجرaslen söylem dıĢı hususlar olduğundan ve dahi söylem konusu ile bir
alakası bulunmadığından elbette metinsel bağlama dâhil edilmez. Ancak istitrat ile metne
dahil edilecek söylemler; “bu arada تإٌّاسثح, diğer bir ifadeyle ٜتعثاسج أخش, tabiri caizse
ش١إرا ص ّخ اٌرعث, mecazî anlamda ٞ اٌّجاصٕٝس اٌّع١ ”ِٓ دvs. gibi söylemde olmayan açıklayıcı
ara sözler ile eklenebilir. Bu yüzden söylemin metin versiyonu söylemden daha uzun
veya daha kısa olabilir. Söyleme yeni bir Ģekil veren metinsel bağlam, söylemin
özelliklerini yitirmemesine özen gösterir. Söylemdeki dilsel etkileĢimleri önemser, onları
ya metne yakıĢır Ģekilde sunar ya da metnin ahengini korumak için onlardan uzaklaĢır.42
4.2.3. Kişisel Bağlam
Ġnsani bir olgu olan söylemin önemli bileĢenlerinden biri, onu üretenin bilinçli veya
bilinçsiz kiĢisel yapısı, psikolojik durumudur. Tüzel kiĢi olmadıktan sonra, gerçek kiĢi
olarak mütekellimin söyleminin arkasında bulunan itici güç olan kiĢisel bağlam
(ٟإٌفس/ٟاق اٌشخص١)اٌس, görmezden gelinemez; ancak tüzel kiĢi, Ģahsı adına konuĢmadığı için
onun söyleminde kiĢisel bağlam etkin rol oynamaz. Mütekellimi sözlü eylemde bulunması
için harekete
Söylemde

geçiren zâtı, aksiyon potansiyelini söylem üzerinden ortaya koyar.

sözcük seçimleri,

nihayetinde bireysel yapıdan,

psikolojik hâllerden

kaynaklandığı için bu bağlam “duygusal bağlam ٟاق اٌعاطف١ ”اٌسolarak da anılır.
Mütekellim muhatabı destekliyor mu, kabul mu ret mi ediyor, onunla çeliĢiyor mu vb.
taraflar arasındaki etkilenme ve taraftarlık durumu meydana çıkar. Ġfadelerindeki tekit,
mübalağa, itidal vb. üslupları üzerinden, bahsettiği konudaki güçlülük ve zayıflık derecesi
keĢf olunur, duygu ve düĢüncelerine dair izlenim bırakır. Nihayetinde beĢerî söylemin
doğası; dürtü, arzu, istek, sevinç, korku, endiĢe vb. kiĢisel temayüllerle harmanlanmıĢ
olarak, bilgi, görüĢ ve varsayımların yeniden üretilmesidir. Örneğin; “sevgi ”اٌذة
kelimesinin, “nefret ٖ ”اٌىشkelimesinin vb. birçok kelimenin yakın anlamlı ifadeleri
(ش٘ا١غٚ ، اٌّمد،سٛ إٌف، اٌثغض/ش٘ا١غٚ ،َ اٌغشا، اٌشغف،دٌٛ )اvardır; mütekellimin yakın anlamlı
kelimeler arasından yaptığı tercih, onca sözcük içinden birini seçmesi ya kalıcı kiĢiliğine
42

Dominique Maingueneau, el-Mustalahâtu’l-mefâtîh li-tahlîli’l-hitâb, çev. Muhammed Yahyâten (Beyrut:
ed-Dâru‟l-„arabiyye li‟l-„ulûm, 2008), 85-86.

125

ya da anlık ruh hâline dayanır. Buradan yola çıkılarak söylem tahlillerinde psikolojik
analizler yapılmaktadır. Nitekim insanlar çeĢit çeĢittir, herkesin doğası ve seçimleri
ayrıdır, bu yüzden kiminin söylemi hassas ve lütufkâr, kimininki Ģiddetli ve ağır olur,
kiminin telaffuzu kolay anlaĢılır, kiminin konuĢması kendini de muhatabı da zorlar. Bu
yüzden lafzın selameti, mizacın selametinde, kelamın kibarlığı fıtratın inceliği nisbetinde
denilir. Aydın kiĢi, ibarelerini düzeltmeye, ifadelerini güzelleĢtirmeye, lafız-anlam ve
söylem-makam uyumuna, muhatabı nazarı dikkate alarak özen gösterir. Aksi takdirde,
yeterince eğitim almamıĢ, spiritüel geliĢimini gerçekleĢtirememiĢ kiĢi de sözlerinin
muhataba ya da makama uyup uymadığını gözetmeden, söylemin kurallarını bilmediği
için uygulayamadan, ölçüsüzce konuĢur ve bu durum da söyleminden gayet net bir Ģekilde
belli olur.43
KiĢisel bağlam, dil dıĢı ve dolaylı olarak temsil edilen bağlamlardandır. Söylemin
makamında bireysel özelliklere sahip olan (لفٌّٛاق ا١ )سbağlamdır. Mütekellimin,
söylemde gönüllü ya da zoraki olduğuna iĢaret eden vicdani durumunu çağrıĢtırmaya ve
söylemdeki kastını tebliğ etmesine ortak olur. Zira, içe dönük anlamları açığa çıkarma
görevini üstlenir. Duygusal sâiklerle subjektif anlamlar ifade eder. Göreceli tercihler
olarak kelime seçiminde (örn: ش٘ا١غٚ ،ّٓ ِاللاج اٌشد، االسذذاي،ح١ٌّٕ ا،خٌّٛ )اmütekellimin;
milleti, itikadı, dünya görüĢü vs. ortaya çıkar. Kendi kiĢisel durumunu, içinde bulunduğu
duruma uyarlamayı, makam ile mevkıf arasında bağ kurmayı baĢaran mütekellim, kiĢisel
bağlamını bir nebze kenara bırakarak, kimi zaman zorunluluk kimi zaman olasılık ile,
sorumluluk sahasına giren söylemin gereğini yerine getirmede, anlık durumun gerektirdiği
bağlama (اق اٌذاي١ )سmuvafık olarak, talep, izin, rica, nasihat vb. Ģeklinde söylemini
formüle eder. Bu esnada, sözcüklerin dıĢa vurumcu özellikleriyle yüklendikleri anlam,
ardındaki bir çok bilgiye dolaylı olarak götürür; böylece söylenmeyen ve kastedilmemiĢ
anlamlar gün yüzüne çıkar, mütekellimin reaksiyoner ve izlenimci tutumu kendini
gösterir. Örneğin; “KeĢke hasta ilacını alsa اءٚي اٌذٚرٕا٠ ض٠د اٌّش١ٌ” cümlesinde
mütekellimin, hastanın ilacını almadığını bildiği, ilacın hastaya fayda vereceği yönündeki
kanaati, hastanın ilacını içmesini isteyerek beklediği vb. duygu ve düĢünceler artçıl
anlamlar olarak var olur.44
43
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Durumun gerektirdiği bağlam, makama uygun yapıda bir söylem çağrıĢtırarak
üslubu tayin eder. Zira, belagatte makam ve hâl kavramları, zaman ve mekân boyutuna
iliĢiktir. Hâl, zamana, makam ise mekâna delalet eden kavramlardır. Söylem türünün
seçimi, mütekellimin zihninde, söylemin dile gelmesinden önce, zaman ve mekân
durumunun tespitine tâbi olarak belirir. Mütekellimin söyleme psikolojik olarak
hazırlanması, söyleminin makama ve hâle uygun düĢmesi için önem taĢır. Söyleme
hazırlıksız yakalanan mütekellimin makama veya hâle münasip düĢmeyecek Ģekilde ifadesi
mümkündür. Örneğin, dinî bir atmosferde ifade edilecek söylem için o alanda ses getiren
ifadeler ile dinî ibarelerin rengine bürünmesi, mukaddesattan bahsetmesi, erdemli
davranıĢlara ve örnek Ģahsiyetlere iĢaret etmesi vs. beklenir. Mütekellimin, beklentilere
cevap vermesi ya da vermemesi, söylediklerine kiĢisel olarak katılıp katılmaması ya da
o anki hâlet-i ruhiyesi itibarıyla aktarılan bilgileri teyit edip etmemesi vs. söylemin
ekspresyonist doğasıyla bağdaĢır. Söylemin hem mütekellim hem muhatap nazarında
bir sonuç vermesi ve fayda hâsıl etmesi için, zaman ve mekâna ait olan hâl ve makam
bağlamlarını gözetmek, kiĢisel bağlamı gözetmekten önce gelir. 45
Mütekellimin Ģahsiyeti, karakteri, ahlakı, psikolojisi, düĢünce tarzı, milliyeti, inancı,
sosyal statüsü, eğitim-kültür durumu, müktesebatı, yaĢam koĢulları, çevresiyle teatisi,
genel olarak kiĢisel bağlamı oluĢturan unsurlardır. Bu unsurlar aynı Ģekilde muhatap için
de söz konusudur ki mütekellim sadece kendi kiĢisel bağlamını gözeterek söylemini
ifade etmez, söylemin mihenk taĢı olan muhatabın kiĢisel bağlamı da kesinlikle göz
önünde tutulmalıdır. Öncelikle kendi içinde bulunduğu kiĢisel bağlamdan yola çıkan
mütekellim, her ne kadar dile getirdiği söylem türünün gerekliliklerine riayet etse de
kiĢisel bağlamdan soyutlanması mümkün olmadığı için, söyleme ister istemez öznel ve
göreceli tutumlar iliĢir. Kaldı ki aynı ailede yetiĢmiĢ, aynı eğitimi almıĢ, aynı kültüre ait
kardeĢlerin bile dillerinde bir ayrıĢma, söz varlıkları arasında bir farklılık mevcuttur;
her birey kendi öznelliği ile var olur. Bu yüzden kiĢisel bağlam, mütekellimin söylemdeki
amacının tam olarak anlaĢılabilmesi için delaletin tespitinde önemli bir gösterge sayılır.
Örneğin; “aile  ”األسشجkelimesi ile, kırsal hayat tarzı olan bir mütekellim “geniĢ aile
”األسشج اٌّّرذجyi kastederken, Ģehir hayatına alıĢkın olan mütekellim “çekirdek aile
اجٌٕٛ”األسشج اyi kastedebilir. Gayri müslim bir mütekellimin “çocuğu vaftiz etti ذًا١ٌّذَ ذعٌٛ”ع ّّذ ا
sözünden, Müslüman bir mütekellimin mecazen, mizahen vs. çocuğun temizlendiğini
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kastetmesi mümkündür. Burada belirtmek gerekir ki, kolektif kullanıma ait sözlü eylemler
ile kiĢisel hürriyete tâbi kullanımlar arasında, böylece söylemin bağlamları arasında kesin
bir ayrım yoktur.46
KiĢisel bağlam kısmen sessel bağlam ile irtibatlandırılır. Dil, mütekellimin kiĢisel
ikliminde ortaya çıktığı için gayet tabii kiĢiden kiĢiye değiĢen telaffuz Ģekli, lahn türü,
ses tonu vs. üzerinden kiĢisel bağlamda izlenim bırakır. Mutlu bir ses tonuyla ve uzatarak
söylenen “ أ٘الmerhaba” kelimesi ile üzgün veya isteksiz bir tonlamayla söylenen
birbirinden ayrılır. Aynı Ģekilde, umutla söylenen “ الدماٜ سٕشileride göreceğiz” cümlesi,
tehdit ya da tariz vs. ile söylenenden ayırt edilir. Mütekellimin psikolojisi, vurgu ve
tonlamaya, telaffuz biçimine direkt yansır ve sözcüklere kendi bağlamından yola çıkan
anlamlar yükler. Sessizlik, iĢaretler, beden dili, jest-mimik vb. ifade araçları da sessel
bağlam yerine kiĢisel bağlama yüklenen ve yerine göre daha beliğ bile olabilen
unsurlardır. O yüzden hazf, icaz vb. belagat ögeleri de mütekellim ile muhatap arasındaki
kiĢisel bağlama, birbirlerine dair sahip oldukları öncü bilgiye dayanır. Böylece, Ģiirlerde
ve sanatsal söylemlerde olduğu gibi, sözü uzatmak yerine, iletinin bir kısmı izhar edilip
kalanı muhatabın takdirine bırakılabilir. 47
KiĢisel bağlam özelinde, söylem eylemini kolaylaĢtıran ya da zorlaĢtıran faktörler
vardır. Mütekellimin kendinde veya muhataba karĢı hissettiği; korku, utanma, yorgunluk,
güvensizlik, küçük görme vb. duygu ve düĢünceler, söylemin iletiĢimselliğini dumura
uğratabilir, söylem devam etmekle beraber onu baĢarısız kılabilir ya da söyleme devam
edilemeyecek kadar mâni olabilir. Aksi takdirde, huzur, rahatlık, öz güven vb. olumlu
psikolojik hâller ise taraflar arasında anlaĢmayı kolaylaĢtırarak söylemin amacına
ulaĢmasına hizmet eder. Aynı Ģekilde tarafların zihinsel durumu, kiĢisel algıları, zekâ
düzeyleri, kapasiteleri, yetileri gibi kiĢisel bağlam dâhilinde söylemi yönlendirici etkiye
sahiptir; bu durumlara binaen söylemin üretimi ve alımı zevkli ya da çileli hâle gelebilir.
Zira söylemler, monoton bir yapıda değildir, çeĢitlerine göre kompleks de olabilir;
söylemi anlatabilmek de anlayabilmek kadar kiĢisel kabiliyet gerektirebilir. Kendi
aklından, duygularından, psikolojisinden yola çıkan mütekellimin mümkün mertebe bu
parametreleri muhatapta da kontrol ederek söylemini gerçekleĢtirmesi beklenir. Zira
46
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söylem her ne kadar makama ve hâle uygun, ilgili söylem düzeyine mutabık olsa da,
muhatabın anlık psikolojisi, mevcut maddî-mânevî hâli vs. itibarıyla elveriĢsiz durumu
karĢısında pek bir anlam ifade edemeyecektir. Bu yüzden, muhatabın söylemi algılamaya
hazırlıklı olması da kiĢisel bağlamın gerekliliklerinden sayılır. 48
Üslup olgusu, kiĢisel bağlam çerçevesinde değerlendirilen, üslupçuluk teorisinden
ileri gelen, dilsel eylemde bireysel düzlemde ortaya çıkan bir gerçekliktir. Üslup,
söylemde öznenin bireysel orijinalitesinin göstergesidir. Bu yüzden kiĢisel bağlam,
stilistik bağlam (ٟتٍٛاق األس١ )اٌسolarak zuhur eder. Bu en çok edebî söylemde kendini
belli eder, diğer söylemlerde ise arka planda kalarak tespit ve tahlil edilmesi gerekebilir.
Soyut bir kavram ve genel bir atmosfer olması sebebiyle üslubun tarifi zor olsa da
mütekellimi diğer mütekellimlerden ayıran, kiĢinin kendine özgü, sözel ifade özellikleri
Ģeklinde özetlemek mümkündür. Üslup, söylemin içeriğinin mütekellimden sâdır oluĢ
biçimi ile alıcısı üzerinde bıraktığı etki arasındaki bağdır. KiĢiye özgü olan sunum biçimi,
aynı söylemin bir baĢkası tarafından baĢka bir formatta takdim edilmesi demek
olduğundan, aynı söylem her mütekellim tarafından farklı temsil edilir ve muhatapta
aynı etkiyi yaratmaz. Söylemde üslup, âdeta yemek yeme tarzı gibi kiĢiye özel bir edim
olup, baĢkaları tarafından taklit edilmesi veya davranıĢ biçimi olarak rol model alınması
mümkündür. KiĢisel bağlam, stilistik bağlam ile iç içe, söylemi kendi havasına büründürür;
muhatap söyleme dikkat ederse onda mütekellimin izlerini bulması, arka plandaki
anlamlara vâkıf olması uzak değildir; dikkat etmemesi hâlinde ise sarih delaletleri bile
anlamaktan geri kalabilir. Çünkü söz, ifade eder, bağlamlar ibraz eder. KiĢisel bağlamdan
olmak üzere üslup, söylemi baĢarıya ya da baĢarısızlığa götürmede oldukça etkindir.
Zira dil, kiĢilere kendini gerçekleĢtirme imkânı sunduğundan, insanlar adedince üslup
söz konusu olur. Bu meyanda Osmanlıcada; “üslub-ı beyan, ayniyle insan” denilmiĢtir.
Bu da her mütekellimin tercih ettiği kelimeler, alıĢtığı dilsel kullanımlar, telaffuz
biçimleri, söyleĢi yöntemi vb. üzerinden kendi dilsel zevkini ve kiĢisel bağlamını ortaya
koyması demektir.49
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Alevî, et-Tevâsulu’l-insânî, 31-32.
el-Mesdî, el-Uslûbiyye, 67,83; Giraud, el-Uslûbiyye, çev. Munzır AyyâĢi, 42; Abdulcelil, el-Uslûbiyye,
219; Semîr ġerîf Ġstîtiyye, el-Luga ve sikûlûciyyatu’l-hitâb beyne’l-belâga ve’r-resmi’s-sâhir (Ürdün: elLecnetu‟l-vataniyyetu‟l-„ulyâ, 2002), 25; Halil, Nazariyyetu’s-siyâk, 84; Yusuf Vaglîsî, İşkâliyyetu’lmustalah fi’l- hitâbi’n-nakdî el-‘arabî el-cedîd (Beyrut: ed-Dâru‟l-„arabiyye 2008), 181-182; Sâbir elHabâĢe, Lisâniyyâtu’l-hitâbi’l-uslûbiyye ve’t-telaffuz ve’t-tedâvuliyye (Suriye: Dâru‟l-hivâr, 2010), 142; eĢġeydî, el-Ma‘nâ hâricu’n-nass, 33; Munzır AyyâĢî, el-Uslûbiyye ve tahlîlu’l-hitâb (ġam: Dâr-u Ninava,
2015), 127,135.
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Mütekellimin Gönderdiği Ġleti

Muhatap

BAĞLAM

Mütekellim

Muhatabın Aldığı Ġleti
ġekil 3.2. KiĢisel Bağlam

Yukarıdaki Ģekil, söylemdeki iletinin üretimi ve alımının, bağlam etrafında dönen bir
halkada gerçekleĢtiğini ifade etmektedir. Mütekellim ile muhatap aynı makamı paylaĢıyor
olmalarına rağmen, mütekellimin takdim ettiği söylemin içeriği ile muhatabın telakki ettiği
mesaj değiĢebilmektedir. Zira ileti farklı kanallardan üretilme ve iletilme durumundadır;
alıcı ile verici arasındaki subjektif farklar, söylemin baĢkalaĢtırılmasına varabilmektedir.
Söylem, tarafların kiĢisel bağlamları sebebiyle tek bir anlam içerme kesinliğini
kaybederek, anlama ve yorumlamaların çeĢitlenmesine kapı aralar. Aynı Ģekilde
taraflardan birinin bağlama olan hâkimiyeti ve diğerinin bağlamdan kopmuĢ olması da aynı
iletinin farklı algılanmasına götürmektedir. Söylemin, kastına mutabık olarak doğru
anlaĢılması, bağlamlarına adapte olmaya bağlıdır.
Mütekellim ile muhatabın kiĢisel bağlamları farklılık arz edebileceği gibi, kısmen
ya da tamamen birbirine uyum da sağlayabilir. Her hâlükârda bir söylemin telaffuz edeni
olmak ile telakki edeni olmak arasında fark vardır; aldığı iletiyi muhatap tekrarlayacak
olsa, harfiyen aynısını değil, kendi kelimeleriyle ve üslubuyla reorganize ederek arz eder.
Yani söylemin iletimi kadar algılanıĢı da kiĢisel bağlama iliĢik kalır; mütekellimin kiĢisel
bağlamı kadar muhatabın kiĢisel bağlamı da söylemin amacına ulaĢmasında etkin rol
oynar. KiĢisel bağlamlar da onları kapsayan sosyo-kültürel bağlam ve diğer haricî
bağlamlarla bir dereceye kadar kayıtlı olurlar. Nihayetinde söylemi, öncelikle onu yönelten
subjektif etkenler çerçevesinde, tarafların kiĢisel bağlamını göz önünde bulundurarak
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anlamlandırmak gerekmektedir. Bu da söylemin iletiĢimselliği ve çıkarımının doğruluğu
için, haber niteliğinde (ٞ )إخثاسoluĢunu aĢarak, yerine ulaĢan bir bildirim niteliğinde (ٟ)إتالغ
oluĢuna geçiĢ yapmak demektir. Sonuç olarak; söylemi anlaĢılabilir kılan, ondan
faydalanan bireylerdir. Diğer bir ifadeyle; bireylere kimliklerini veren, kullandıkları
söylemlerdir.50
4.2.4. Konumsal Bağlam
Söylemin, içine düĢtüğü dil dıĢı ortam olan konumsal bağlam (ِٟاق اٌّما١)اٌس,
sosyal bağlam (ٟاق االجرّاع١ )اٌسolarak da anılır. Lafzın arkasına uzanan, dilsel bağlamın
ötesinde, post-lengüistik bağlamdır. Söylemin dil dıĢı düzenleyicisi olması sebebiyle
anlamın tamamlayıcısıdır; hem iletimi hem alımı, içinde bulunulan sosyal konum göz
önünde bulundurularak gerçekleĢir. Söylemin çeĢitlenmesine ve düzeylere ayrılmasına yol
açan da aslında bu bağlamdır. Söylemi söylem yapan da içine girdiği bağlamlardır;
aksi takdirde söylem uzay boĢluğunda anlamsız ve kopuk sözel kütleler olarak kalır.
Söylemi çevreleyen toplum onun anlamlandırıcısı olduğundan, sosyal bağlam toplumdan
topluma yani lehçeden lehçeye değiĢiklikler arz edebilir. Bir toplumun belli bir yerde
kullandığı ibareyi bir baĢka toplum baĢka bir konumda kullanabilir. Bununla beraber
Arap dilinde büyük oranda bir kullanım ortaklığı gözlenebilir. Toplumsal tabular,
mütekellimi bağlayan ve söyleme yön veren itici güçler olduğundan söylemin
Ģekillenmesinde sosyal bağlamın etkisi büyüktür. Hatta sosyal bağlam, söz dizimsel
bağlamı dahi yönlendirerek dil dıĢı unsurların dile etkisini ortaya koyar. Örneğin,
hapĢırana söylenilen “Allah rahmet etsin شدّه هللا٠” sözü, vefat haberi durumunda,
takdim-tehir ile “ّٗشد٠  ”هللاĢeklini alır. Böylece toplumsal bağlam, sosyo-kültürel
beklentileri ve toplum baskısını önceler. Sosyal bağlamlar, antropolojik olarak
kemikleĢmiĢ yapılardır; örf âdet ekseninde bir dizi yazısız kuraldan oluĢmakla beraber,
toplumsal geleneklerin dilsel gelenekler hâlini alması ile millî Ģuur ve duyguların dıĢa
vurumu olur.51
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Cevdet Özdemir, “Kimlik ve Söylem”, Osmangazi Ünv. Sosyal Bilimler Dergisi (EskiĢehir: 2001), Cilt 2,
Sayı 2, 114; Said Cebbâr, et-Tahyîl ve binâu’l-ensâki’d-delâliyye (Kahire: Dâr-u Ru‟ye, 2013), 45,275; Edibe
Sözen, Söylem, 11.
51
Ebû Zeyd, en-Nass es-sulta el-hakîka, 109; Hassân, el-Lugatu’l-‘arabiyye, 42; Ömer, „İlmu’d-delâle, 71;
el-Fıkî, „İlmu’l-lugati’n-nassî, 100; Mills, el-Hitâb, çev. Abdulvehhâb Allûb, 23-25; el-Batmân, el‘Alâkâtu’d-delâliyye, 101; el-MâĢita & er-Rakâbî, Mesred, 145.
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Sosyal bağlamın kültüre ait boyutu itibarıyla dilden dile değiĢmesi normaldir. Ana
dil sahiplerinin genel kabulleri dilde hoĢ karĢılanan formları belirlerken, çeviri sırasında ya
da ikinci bir dil olarak öğrenilmesi esnasında yadırganan ifadeler ortaya çıkabilir. Örneğin,
Arap toplumunda, tanımadık birine: “سٛ دور،ً سج، ”تٕدvb. Ģekillerde hitap etmek gayet
olağan bir durum iken, harfî tercümesi (kız çocuğu, adam, doktor hoca) ile aynı kullanım
bir baĢka toplumda, bir baĢka dilin sosyal bağlamında hüsnükabul görmeyebilir. Aynı
Ģekilde Arapçadaki, “örn:  ”أٔد أسرار؟Ģeklindeki direkt üslup, söylem düzeyinin ve
dolayısıyla sosyal düzeyin değiĢmesiyle, “ ”ً٘ أٔرُ أسرار؟ya da “ ”دضشذه أسرار؟gibi
değiĢikliklere uğrar ve bu da yine mütekellimin seçimlerinde kendini gösterir.
Mütekellimin nispeten tercihi olarak, söylemin makama muvafık olmasını sorun
edinmek, söylemin üretiminden önce ve üretimi esnasında sosyal bağlamı ve böylece
söylemin ilkelerini gözetmek, söylem ve makam kadar kiĢinin kendini ve muhatabını
saymasından ileri gelir. 52
Bağlam teorisyenleri nazarında makam, dilsel olayı kuĢatan her Ģeydir; sadece
söylemin, içine atıldığı mekân değildir, entegre faktörlerin genel çerçevesidir, bir bütün
olarak dilsel resmetme sahnesidir. Belirli bir zamanda, belirli bir mekânda, belirli bir
kiĢinin söyleminin niteliğini belirleyen, hâl ve makamı baz alarak kiĢisel bağlamı aĢan
sosyal bağlam, kültürel bağlam ile karĢılıklı etkileĢim hâlinde olup toplumun genel
kabullerine göre Ģekil alıp Ģekillendirdiği için, siyasî, dinî, edebî vs. diğer birçok
bağlamı da kapsamaktadır. Dil, ait olduğu toplumun örfünü göstermesi sebebiyle ve
otoriter doğası gereğince, dilsel davranıĢ biçimlerinin makama atfedilmesini dayatır. 53
Ġçerisinde toplumsal karakterin zuhur ettiği sosyal bağlam, mevkıf ve hâl
kavramlarını da içererek, kendisini kompleks bir yapı hâline getiren unsurlar barındırır. O
yüzden basitçe tek bir Ģeyden ibaret olduğu söylenemez, somut ortamdan soyut atmosfere
uzanır, dilsel bağlamlara malzeme verdiği gibi onları manipüle de edebilir. Örneğin;
ً Selam güzellik” cümlesi, iltifat olma ihtimalinden dalga geçme ihtimaline
“ٍح١ّأ٘ال تاٌج
kadar olasılıklar taĢır; tam tespiti için sosyal bağlamdan baĢka bağlamlardan da
faydalanılır. Aynı Ģekilde, “ا هللا٠ Ya Allah” ibaresi harfiyen, lafza-i celal ile Allah‟a nida
olsa da sosyal bağlamda; sevinme, beğenme, ĢaĢırma, kınama, uyarma gibi farklı
delaletleri barındırır ki bunda sessel bağlamın da rolü olmakla beraber, toplumsal
52
53

Na„ce, Medâric, 273.
Hassân, el-Luga, 62; Halil, Nazariyyetu’s-siyâk, 82,166.
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kabullerden ileri gelen bir kullanım öne çıkar. Ġçinde bulunulan makam ne kadar iyi
kavranırsa, anlam da o kadar netleĢir. Salt söz dağarcığına dayanmak, hatta genel olarak
dilsel bağlam, anlamı tespitte katiyen kifayet etmediğinden, iĢlevsel anlama götürecek
makam bilgisine baĢvurmak, söylemin delaletinin tecellisine ve kasıtlılığına hizmet
edecektir. Bu meyanda, atasözleri ve özdeyiĢlerin anlamları, sosyal bağlam ile kültürel
bağlamın dayanıĢmasıyla keĢfedilebilmektedir. Daha çok da sosyal bağlam, söylem
üzerinde dominant yapısı ile hükümranlığını sürdürür. Böylece sosyal bağlam, delaletin
dehlizlerinde kaybolmamak için, söylemi aydınlatan ıĢık mesabesindedir. Aynı söylemin
farklı sosyal bağlamlarda farklı anlamlara gelmesi, dilde anlamın makama tâbi olması,
delaletin bağlamlaĢtırılması (ُ اٌذالالخ١ )ذّمyasasından ileri gelmektedir. Arap dili de her
makama uygun üslubu ve her amaca uygun dilsel formülasyonu temin edecek güce
sahiptir.54
Zamana ve mekâna ait kavramlar olmaları açısından birbirinden ayrılan hâl ve
makam kavramları sosyal bağlamın ayrılmaz parçasıdır. Her ikisi de mütekellimi belirli
bir biçimde söyleme iten etkin güçlerdir. Söylemin muhatap için o an uygun olup
olmadığına; hem konunun o vakte elveriĢliliği hem de muhatabın o anki kiĢisel bağlamına
münasebeti açısından bakılmalıdır. Belagatte aslında mukteza-i hâl denilirken hâl
kavramı, ânı gözetmek, söylemin zamana uygunluğu anlamına da gelmektedir. Aynı
söylem, aynı mütekellim ve muhatap arasında farklı zamanlarda farklı anlamlara gelebilir.
Makama paralel giden zaman olgusu sosyal bağlamda birlikte baz alınmalarını gerektirir.
Belirli vakitlere ait kliĢe söylemler dıĢında, toplumsal olarak belli söylemlerin belli
vakitlere tahsis edilmesi ve anlık geliĢen durumlar da, sosyal Ģartlar çerçevesinde
söylemi yönlendirici iĢlev görür. Zamansız dile gelmiĢ bir söylemde kasıt aranır;
bilgisizlik ve dikkatsizlik ya da alay etme, kınama vs. amaçlı mecaz anlamda kullanılması
mümkündür; buna, öğleden sonra uyanan birine “günaydın! !ش١ ”صثاح اٌخdemek örnek
verilebilir.

Nihayetinde

makam

kadar

zaman

da

söylemde

sosyal

bağlamın

parametrelerindendir.55
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Hassân, el-Lugatu’l-‘arabiyye, 344-346; Halil, Nazariyyetu’s-siyâk, 90; el-Gavîl, es-Siyâk, 130-131.
et-Tehânevî, Mevsû‘a keşşâf, 1/610,617; Hassân, el-Lugatu’l-‘arabiyye, 337; Halil, Nazariyyetu’s-siyâk,
88; Esad Half el-Avvâdî, Siyâku’l-hâl fî kitâbi Sibeveyh (Ürdün: Dâru‟l-hâmid, 2011), 24.
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4.2.5. Kültürel Bağlam
Ġçinde dilsel birimlerin yetiĢtiği atmosferdir. Sözlü eylemleri kuĢatan koĢullar
serisidir. Söylemin, dil dıĢı bağlamlarda en geniĢ açıyla çevrelediği halka olup, bir çok
harici bağlamın yolu, referans noktası olarak kültürel bağlam (ٟاق اٌثماف١ )اٌسile kesiĢir.
Örneğin; “! آ٘ـÂh” ibaresinin dilden dile ya da lehçeden lehçeye; onaylama, ĢaĢırma,
hayıflanma vs. Ģeklinde değiĢen delaletlerini belirleyen, dildeki kültürel bağlamdır. Ya da
“! سثذاْ هللاSubhanallah” ibaresi, dinî literatürdeki anlamından öte, kimi toplumda
garipseme, kimisinde ise beğenmeme durumlarının göstergesidir. Burada anlamlandırma
ölçütü, dilsel bağlamların çok ötesinde olarak, söylemin icra edildiği toplumda yaĢayan
kültüre döner; bu yüzden söylem sosyal bağlamla doğrudan ve yakından iliĢkilidir. 56
Kültürel

bağlam,

söylemin

taraflarının

medeniyet

düzeyini,

toplumsal

mensubiyetlerini ele verir, daha çok da mütekellimin kültürel muhitine iĢaret eder.
Toplumdan topluma değiĢen kültür olgusu, aynı toplum içerisinde dahi toplumsal
tabakalaĢma uyarınca çeĢitlendiğinden, bu da direkt dile yansımaktadır. Örneğin;
“ٍح١ عمhanımefendi” kelimesi dilde üst düzey bir kullanım olup, toplumun ileri gelenleri
için söylenir, bunun yerine aydın kesimde “َ ِذا،مح١ سف،ُ٠ دشeĢ, refika, bayan” kelimeleri
mukabil gelir, normal orta tabaka ise bunun için “ذج١ س،جحٚ صhanım, hatun” kelimelerini
kullanır, eğitim-kültür-refah seviyesi olarak düĢük sınıflarda ise “ دشِح، ِشأجkarı, avrat”
ve lehçelerde “ُٔ ٘ا، دا ّجحhacı hanım” gibi kelimeler kullanılır. Hepsi aynı varlığa veya
olguya iĢaret etse de eĢ anlamlı değillerdir, hiçbiri diğerinin alternatifi değildir, biri
diğerinin yerine kullanılamaz. Bu kelimelerin arasında ayrım yaparak birbirinden
uzaklaĢtıran, tam olarak kültürel bağlamdır. Ayrıca Arapçadaki iĢtirak-i lafzî durumunda
sözcüğün hangi delaleti bürüneceğine karar veren de kültürel bağlamdır. Örneğin;
“ ”جزسkelimesi, çiftçi için bitkilerin kökü, dil bilimci için sözcüğün ek almamıĢ hâli olarak
kökü, matematikçi için sayıların kökleri (√ ) anlamına gelip, sözcüksel bağlamın
belirleyicisi olarak seçme hakkı, sözcüğün ait olduğu alanın, kültürel bağlamınındır.
Kültürel bağlam özel dilin de temsilcisi olur ve meslek kültürüne ait ayrımlarda hakemlik
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Ebû Zeyd, en-Nass es-sulta el-hakîka, 101; Abdulcelil, „İlmu’d-delâle, 90; eĢ-ġeydî, el-Ma‘nâ hâricu’nnass, 41-42.
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yapar. Zira her kültürel alan, aynı sözcüğü farklı anlamlarda kullanır, ya da aynı anlam için
farklı sözcükler kullanır. 57
Sözcüklerin; tarih, din, siyaset vs. sosyal olgulara iliĢkin, kültürel îmalar yüklü
anlamları vardır. Kelimeler üzerinden söylem, muhatapta olumlu ya da olumsuz, taraflı
ya da tarafsız bir izlenim oluĢturur; hatta etnik, organize veya mesleki oluĢumlara iĢaret
edebilir. Örneğin; “ اٌفرخfetih” kelimesi, Doğu kültüründe olumlu bir yere sahipken,
“ االسرعّاس، االدراليiĢgal, sömürü” kelimeleri, bahsedilen duruma dair bir taraf tutma,
yargılama ve olumsuz çağrıĢımlar içerir. Aynı Ģekilde “ٟ اٌفذائ،ً اٌّماذ، اٌّىافخ،ً إٌّاض،اٌّجا٘ذ
mücahit, militan, direniĢçi, savaĢçı, fedâi” gibi kelimelerin hepsi arasında nüans olmakla
beraber, dilin kültürel bağlamı çerçevesinde hepsi yandaĢ ifadelerdir. Hepsinden
esinlenilen bir kültürel anlam, hepsinin ait olduğu bir kültürel alan vardır. Arapça,
kelimelerin delaletinde hassas ve isabetli bir dil olduğundan, hiçbir kelime geniĢ ve genel
anlamlar ifade etmez. Bu yüzden mütekellimin mensup olduğu bölge, temsil ettiği düĢünce
akımı, bilgi-kültür seviyesi vb., kelimeleri yoluyla açığa çıkar.58
Her milletin, her toplumun, her mesleğin kendine ait bir dili ve her grubun kendine
özgü kültürel bağlamı vardır. Bu yüzden kelimeler, içine girdikleri kültürün rengine
bürünürler. Örneğin; “ ”اٌذادزkelimesi, yerine göre: “trafik kazası”, kimi zaman sadece:
“patlak veren bir olay”, dinî söylemde: “yaratılmıĢ her Ģeyin sonradan olmasına ait bir
sıfat” vb. kullanıldığı kültürel bağlama göre çeĢitli anlamlara girer. Hakeza, atasözleri
ve özdeyiĢler de bu bağlamdan beslenerek var olurlar. Özellikle bazıları (örn:
ش٘ا١غٚ ،اس١ خثش اٌشؤَ ط،افك شٓ طثمحٚ ،بٛ أوزب ِٓ عشلyalancı çoban, tencere kapak, kara
haber tez yayılır, vs.) geleneksel kültür mirası ile yoğrulmuĢ olup, sosyolengüistik kültüre
vâkıf olmayı gerektirir; aksi takdirde, arka planında yatan hikayesini bilmeden,
lafızlarından yola çıkarak anlaĢılması mümkün olmamaktadır. Dili, toplumsal yüzüyle
ele alan dil sosyolojisi adlı bilim dalı, toplumun ortak malı ve değeri olan kültür
kavramının dile ıĢık tutmasına Ģahit olmaktadır. Zira oldukça geniĢ bir kavram olan kültür;
toplum düzeni, tarihi, ananeleri, düĢünce tarzı gibi birçok bileĢenden müteĢekkil bir
düzendir. Ġçerisinde; din kültürü, siyaset kültürü, tıp kültürü vb. her bağlama özgü
varyantını barındırmaktadır. Böylece kültürel bağlam, diğer dil dıĢı bağlamları da
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kapsayan en geniĢ çapta bağlam olarak dile destek çıkmaktadır. Zaten her bağlam bir diğer
bağlamın alt kümesi sayılabilir. Bir diğer ifadeyle; her bağlamı kapsayan daha geniĢ bir
bağlam bulunur.59
Kültürel bağlamın önemi, tercüme faaliyetinde bir kat daha artar. Zira kültürlenme
bağlamı (اق اٌّثالفح١)س, çeviri iĢleminde her iki dilin de kültürüne hâkim olmayı gerektirir.
Diller arasında, dâhilî veya haricî bağlamlarda, kısmen örtüĢme olabilir; ancak çoğunlukla,
harfî tercümeye cevaz vermeyecek derecede mânevî tercüme gerektirir, zira harfî tercüme
kesin olarak doğru anlamı vermez, söylemi kastından çarpıtabilir ve hedef dildeki
güzelliğini yitirmesine sebep olabilir. Özellikle, konulduğu anlam dıĢında kullanılan
lafızların, özlü sözlerin, terimlerin, terkiplerin vs. kültürlenme bağlamı çerçevesinde
çeviri iĢlemine tâbi tutulması beklenir. Örneğin; “ًَ تصٛ٠ٚ ًَ عسٛ٠” ibaresi bir baĢka dile
harfiyen aktarıldığı takdirde (örn: bir gün bal, bir gün soğan) anlam muğlak kalır; ancak
hedef dilin kültürel kodlarında mevcut olan ifade (örn: iyi günde kötü günde)
yakalandığında anlam isabetli olur. Her ne kadar ikisi de aynı duruma iĢaret etse de dilin
mantalitesi gereği, farklı lafızlarla ifade edilmiĢ olmaları gayet tabidir. O yüzden, çeviride
önemli olan, dillerin

kültürel bağlamına hâkim olup, söyleme denk düĢen alternatifi

bulabilmektir; delaleti doğru yöne sevk edebilmektir.60
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Arap dili; birçok dili geride bırakan engin kelime hazinesi ile duygu, düşünce ve
durumları ifade etmede çeşitli üsluplar sunar. Hayatın her alanında, söylem gerektiren her
durum ve konumda, konjonktüre uygun dil düzeyi ile onun gerekliliklerini temin eder.
Dilin pratik ve pragmatik kullanımını esas alan söylem edimi, dilsel ve dil dışı bağlamların
bütünlüğüyle kendini gerçekleştirir. Her bağlam için ayrı bir dil düzeyi temin eden
Arapça, hepsinin kurallarını ve unsurlarını tayin eder. Son derece düzenli ve kurallı bir dil
olan Arapçada, kümülatif bir kavram olan söylem olgusu da kayıtsız ve düzensiz
bırakılmamıştır. Dil piramidinde düzeyler halinde ayrıma giden söylem, içinde yer aldığı
bağlamın esiridir. Dil, söylem ve bağlam üçgeninde açıların değişmesinde, mütekellim ile
muhatap; söylemin niyetliliğine, amaçsallığına, faydacılığına ve iletişimselliğine hizmet
edecek şekilde ortak rol oynarlar.
Arap dilinin, sahip olduğu imkânların farkına varmak ve onunla söylemleri
çeşitlendirmek, mütekellimin yetisine kalır. Gerek ana dil olarak ediniminde gerek
yabancı dil olarak öğreniminde, Arapçanın mahiyetini, keyfiyetini, verilerini tanımak ve
kullanımını güzelleştirmek, ona hak ettiği değeri vermek olacaktır. Dünya dilleri
arasında, edebî ve detaylı yapısıyla seçkin bir yere sahip olan Arapça, gelenekselliği ile
modernliği arasında bağ kurmayı başaran, gelişmiş ve devingen bir dildir; içe kapanık ve
motamot bir yapıda değildir. Bu yüzden içerisinde birçok düzey barındırır ve her düzeyin
değerlerini, gereksinimlerini, ilkelerini belirler. Dilin işlevsel yüzü olan söylem, söylenen
ile söylendiği durumlar arasında köprü kurmayı amaçladığından, sözün fasih olmakla
beraber duruma uygunluğunu kasteden belagat alanına doğrudan dâhil olur. Sözün
fasihliğini de düzeylere ayıran söylem, az fasih düzeylerin de faydadan hâli olmadığını ve
düzeylerinin

birbirinin

yerini

tutmayacağını,

hepsinin

kendi

alanında

farklı

fonksiyonları olduğunu onayarak, fasih-âmmî meselesini en fasih-az fasih meselesi
halinde ele alır. Dilin resmi temsili görevini üstlenen ve üst düzey konuşma dili ile
yazı diline ait olan en fasih düzey; ilmî, edebî, felsefî, dinî gibi boyutlarda, bu alanların
kendi bağlamlarına özgü sözcükler ve üsluplarla kendini gösterir. Aynı şekilde,
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toplumlarda varlığı inkâr edilemez olan hiyerarşik düzen üzerine kurulan otorite söylemi,
fesahat derecesi değişken olmakla beraber, birbirine ast, üst ve denk olan kişiler
arasındaki ilişkilere dilsel çekidüzen verir. Gündelik dilde de fesahat derecesi
kademelenir ve aydınların tercih ettiği orta dil, orta direk milletin kullandığı halk dili
ve eğitim-kültür seviyesinin düştüğü durumlarda sokak dili düzeylerinde en fasih
Arapçadan nispeten uzaklaşma görülür. Aslen en fasih Arapçaya ait olmakla beraber,
uzaklaşmaları sadece kelime bazında ve dilde tutumluluğa giden kullanımları
itibarıyladır. Bu düzeylerin, Arapça öğrenenler tarafından da bilinmesi ve işlerlik
kazanması, konuşma becerisinde üslupların çeşitliliğine dikkat edilerek, dilin doğru
etkinleştirilmesine götürecektir.
Bu çalışmada incelenen söylem çeşitlerini somutlaştırmak ve örneklendirmek
amacıyla, farklı dönemlere ve türlere ait orijinal metinler, ilgili söylem türünde
vasıflandırıldığı özellikler esas alınarak, her söylemin kriterlerini ortaya koyacak şekilde
seçilmiştir. Bu metinler mutlak temsil amacı gütmeyip, kişisel boyut da göz önünde
bulundurularak sadece örnek olması amacıyla öne sürülmüştür. Klasik-modern, resmîgayr-i resmî, fasih-âmmî şeklinde ayrıma gidilerek çeşitli söylemler canlandırılmıştır.
Son peygamber (a.s.), Arapların en fasihi olması sebebiyle, Hitâb-ı Nebî’ye yer verilmiştir.
Sözlü bir aktivite olan söylemi burada yazılı halde takdim etmek mecburiyetinden,
bu çalışma bünyesinde Şam ülkeleri lehçeleri ile kısıtlanan halk söylemine ait örneklerde
belirli düzeylere yönelik örnek metin temin edilememiştir. Özel dile ait örnek de aynı
şekilde halk söyleminden örneklendirmenin kısıtlılığı sebebiyle, uzmanlık dilinden
gelmiştir. Örneklerin ait olduğu türlere dair gerekli bilgiler, ilgili bölümler içerisinde
verildiği için ilave bir izaha gerek duyulmamıştır.
Arapçanın kurallı ve detaylı yapısı, söylemlerde de kendini ilkesellik ile gösterse de
bu düzenli ayrışma, dilin esnek olmadığı anlamına gelmemektedir. Bilakis Arapça
gelişmeye ve yenilenmeye devam eden canlı bir dil olup, lehçeleri onun esnekliğinin en
bariz kanıtıdır. Ancak, içerisinde kurallardan ve ilkelerden sapma gösteren istisnalar,
yine dilde kolaylık amaçlayan bir düzen içindir. Zira genel olarak dillerin sözel
mantığında pratiklik ve işlevsellik esastır. Arap dili de bu esasa tâbi olarak, söylemlerde en
fasih formundan uzaklaşma pahasına, dilde ihtisar ile tutumluluk yoluna gider. Önemli
olan sözlü iletişimde; etkileme, ikna etme, bilgi alıp verme gibi bir şekilde tarafların
fayda sağlamasıdır. Bunu da gelişigüzel değil, ustalıklı bir şekilde gerçekleştirmek için
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belagat ilmi tüm imkânlarını seferber eder. Aslen belagat ilminin getirisi olan üslup
çeşitleri ve söylem düzeyleri, her mütekellimin ayrımına varması gereken bir nevi
zorunluluktur. Zira dilde tasarruf hakkına ilişkin kimsenin mutlak serbestliği yoktur;
herkesin saygı ve özen göstermesi gereken, yazılı olan olmayan filolojik ve sosyolojik
kenetlenmiş bir sistemler bütünü vardır.
Arap dilinde söylemin önemi, ait olduğu düzeyin ulaşılmazlığından, fesahat
derecesinin yüksekliğinden öte, her söylemin ait olduğu tabaka ile mutabakatında saklıdır.
Avam karşısında veya gündelik yaşantıda vs. en üst düzey fesahatle hitap etmek maharet
değildir; önemli olan, içinde bulunulan ortama uyum sağlamaktır. Bu yüzden her bir
söylem düzeyi ayrı bir önem ve görevi hâizdir. Söylemler arasında geçiş yapmak elbette
mümkün olmakla beraber, yerine göre söylemlerin kesin sınırlarla ayrılmaları da vâkidir.
Söyleme ilişen sıfat çoğunlukla onun türünü belirlerken, bağlı kalacağı düzeyi de takdim
eder; bunun için, ilgili söylem düzeyinin erişiminde olan söz dağarcığı ve kalıplar
mütekellime kendini dayatır. Mütekellimin söylem ilkelerine aykırı davranması, söylemin
sosyal işlevi sebebiyle, âdab-ı muaşeret açısından kendi saygınlığına halel getirebileceği
gibi, muhatabın da itibarını zedeleyici olabilir.
Nihayetinde bu çalışmada, söz yönetiminin önemi ile kişisel ve toplumsal boyutta
etkisinin Arap dilindeki iz düşümü gözler önüne serilmiştir. Dilin bir iletişim aracı
olmasının ötesinde etkileşim aracı olduğunun altı çizilerek, bildirim boyutundan yaptırım
boyutuna geçilmesi için söylemlerde iyileştirmeye gidilmesinin bir lüks değil, bir
gereksinim olduğu kanısına varılmıştır. Üslup olgusunun önemsenmediği ve bağlamların
gereklikleri ihmal edildiği takdirde sosyal bir edim olan söylemin vahameti belirtilmiştir.
Bu yüzden Arapçanın, diğer dillere benzemeyen özellikleri göz önüne alınarak,
düzeylerinin ayrımına varılması ve kendi bağlamları çerçevesinde kabul gören kalıplar
üzerinden etkinleştirilmesi öngörülmektedir.
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EKLER – ÖRNEK METİNLER

7.

1. Otoriter Söylem
1.1. Siyasî, İdarî ve Medyatik Söylem
1

Klasik:

"ما أشبه المستبد فً نسبته إلى رعٌته بالوصً الخابن المويٌ ،تصرؾ فً أموال األٌتام وأنفسهم كما
ٌهوى ماداموا ضعافًا لاصرٌن .فكما أنه لٌس من صالح الوصً أن ٌبلػ األٌتام رشدهم ،كذلن لٌس
من ؼرض المستبد أن تتنور الرعٌة بالعلم .ال ٌخفى على المستبد مهما كان ؼبًٌا أن ال استعباد وال
طٌرا لكان
اعتساؾ إال مادامت الرعٌة حمماء تخبط فً ظالمة جهل وتٌه عماء .فلو كان المستبد
ً
شا ٌصطاد هوام العوام فً ظالم الجهل ،ولو كان وح ً
خفا ً
شا لكان ابن آوى ٌتلمؾ دواجن الحواضر فً
ؼشاء اللٌل ،ولكنه هو اإلنسان ٌصٌد عالمه جاهله".
Modern:2

" لانون الشعوب كمرشد للسٌاسة الخارجٌة :تسترشد المجتمعات الجٌدة التنظٌم بمانون الشعوب فً
مواجهتها لنظم الحكم الخارجٌة على المانون ،كً ٌحدد لها الهدؾ الذي ٌنبؽً أن تضعه فً اعتبارها.
والوسابل التً ٌجوز لها أن تلجؤ إلٌها وتلن التً ٌجب أن تتجنبها .ولكن دفاع تلن المجتمعات عن
نفسها لٌس سوى المهمة األولى والعاجلة أمامها .هدفها فً المدى الطوٌل هو أن تجتمع كلمة الشعوب
جمٌعها فً نهاٌة األمر على احترام لانون الشعوب .وأن تصبح أعضاء مكتملة العضوٌة لها مكانتها
فً مجتمع الشعوب الجٌدة التنظٌم .أما عن كٌفٌة الوصول بالمجتمعات كافة إلى تحمٌك هذا الهدؾ
فتلن مسؤلة من مسابل السٌاسة الخارجٌة .وتتطلب حكمة سٌاسٌة ،وٌعتمد النجاح فٌها إلى حد ما على
الحظ .لٌست هذه من المسابل التً تستطٌع الفلسفة السٌاسٌة أن تسهم فٌها بالكثٌر".

1

Abdurrahman el-Kevâkibî, Tabâi‘u’l-istibdâd ve mesâri‘u’l-isti‘bâd, tah. Muhammed Amâra (Kahire:
Dâru‟ş-şurûk, 2009), 44.
2
John Rawls, Kânunu’ş-şu‘ûb, çev. Muhammed Halil (Kahire: el-Meclisu‟l-a„lâ li‟s-sekâfe, 2007), 133.
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1.2. Ast’ın Üst’e Söylemi

Klasik:
Yanına gelen bir adamın Hâlid b. Abdullah el-Kasrî‟ye hitabı:3

"أٌها األمٌر ،إنن لتبذل ما جلّ ،وتجبر ما اعتلّ ،وتُكثر ما للّ ،ففضلن بدٌع ،ورأٌن جمٌع".
Ebu‟l-Esved ed-Duelî‟nin eşinin Muaviye‟ye hitabı:4

"السالم علٌكم ٌا أمٌر المإمنٌن ورحمة هللا وبركاته ،إن هللا جعلن خلٌفة فً البالد ،ورلٌبًا على
العباد ،وٌتوجه لن النداء ،وتإلؾ بن األهواءٌ ،ؤمن بن الخابؾ ،وٌرجع بن الجابؾ ،فؤنت الخلٌفة
واإلمام ،فؤسؤل هللا لن النعمة فً ؼٌر تؽٌٌر ،والعافٌة من ؼٌ ر تعذٌر .لمد ألجؤنً إلٌن ٌا أمٌر
ً فٌه المخرج ،ألمر كرهت عاره ،لما خشٌت
ً فٌه المنهج ،وتفالم عل ّ
المإمنٌن أمر ضاق عل ّ
بموته من العار الوبٌل ،واألمر الجلٌل الذي
إظهاره ،فلٌنصفنً أمٌر المإمنٌن من الخصم ،فإنً أعوذ ّ
ٌشتد على الحرابر ،ذوات البعول األجابر".

Modern:
Bir başhekimin Sağlık Bakanı‟na (Resmî-İdârî) Hitabı:5

فنظرا لكثرة المراجعٌن من المرضى إلى لسم
"معالً وزٌر الصحة المحترم ،تحٌة طٌبة وبعد،
ً
اإلسعاؾ والطوارئ على مدار الساعة ،ولولوع المشفى فً منطمة آهلة بالسكان ،ولمربه من الطرٌك
لادرا على استٌعاب هذا الكم الهابل من
الصحراوي الذي تتزاٌد فٌه حوادث السٌر ،فإن المشفى لم ٌعد ً
األسرة فً لسم العناٌة المر ّكزة ،وتوسعة لسم اإلسعاؾ
المراجعٌن ،ولهذا فإننا نطالب بزٌادة عدد
ّ
لادرا على المٌام بواجبه اإلنسانً .وتفضلوا بمبول فابك االحترام".
والطوارئ ،لٌكون ً

3

Ahmed b. Muhammed b. Abdurabbih el-Endelusî, el-‘Ikdu’l-ferîd, tah. Mufîd Muhammed Kamîha (Beyrut:
Dâru‟l-kutubi‟l-„ilmiyye, 1983), 2/13.
4
Hâni el-Hâc, Elf kıssa ve kıssa min kısasi’s-sâlihîn ve’s-sâlihât (Kahire: el-Mektebetu‟t-tevfîkiyye, bty), 75.
5
el-Bukûr vd., Fennu’l-kitâbe ve eşkâlu’t-ta‘bîr (Ürdün: Dâr-u Cerîr, 2013), 266.
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Bir delikanlının, babasına hitabı:6

ً فً
ً ،وأشكر لن عناٌتن بً ،واهتمامن بؤمري .وك ّل ما أرجوه أن تستمع إل ّ
"أبً! لرأتُ رسابلن إل ّ
رسالتً هذه كما استمعتُ إلٌن من لبل فً رسابلن وتوجٌهاتن ،وأن تفتح للبن لكلماتً كما فتحتُ
للبً لكلماتن .وكما ٌجب على الحكام أن ٌفتحو ا للوبهم لكلمات الشعوب ،حتى تتالشى الدكتاتورٌات
البؽٌضة ،وٌصبح للشعب حرٌة الكالم والتعبٌر عن رأٌه .أبً! إن أشد ما ٌثٌرنً وٌإلمنً هو نسٌانن
أننً شاب ،فتطالبنً بؤكثر مما ٌطٌمه الشباب ،حٌن تمٌسنً بسنّن ،وحٌن تفترض أن لً من التجارب
والعلم ما لن ،ثم تحاول أن تحصً عٌوبً ،وتؽمرنً بالنصابح واألوامر والتوجٌهاتً ،
آمال أن ٌكون
عملً مثل عملن ،وتدبٌري لألمور مثل تدبٌرن ،ناسًٌا أن ابنن ما زال شابًا له من الحٌوٌة والنشاط ما
ٌدفعه داب ًما لمواجهة الحٌاة لٌستمد منها خبرته وتجاربه ،وناسًٌا أن للشباب الحك أن ٌسٌر فً طرٌك
مخالؾ للطرٌك الذي سار فٌه آباإهم من لبل ،وأن ٌجربوا حٌاة ؼٌر الحٌاة التً خاضها آباإهم فً
شبابهم .أرجو أال تفهم من خطابً أنً أكره نصحن ،أو أملّ توجٌهاتن ،ولكن خٌر نصح ما كان فً
تؽٌٌر الظروؾ وتهٌبة الجو المالبم ،وأرجو أن أجد فً خطاباتن المادمة هذه الخطة الناجحة ،والرأي
لن ،والسالم".
1.3. Üst’ün Ast’a Söylemi

Klasik:
Basra valisi iken Ziyâd b. Ebîh‟in hitabı: 7

"أٌها الناس ،إنا أصبحنا لكم سادة ،وعنكم ذادة ،نسوسكم بسلطان هللا الذي أعطانا ،ونذود عنكم بفًء
خولنا .فلنا علٌكم السمع والطاعة فٌما أحببنا ،ولكم علٌنا العدل واإلنصاؾ فٌما ُولٌّنا".
هللا الذي ّ
Muhadram sahâbî, Cahiliye hatîbi Kus b. Sâide‟nin Ukâz panayırındaki hitabı: 8

"أٌها الناس اسمعوا وعوا ،من عاش مات ،ومن مات فات ،وكل ما هو آ ٍ
ت آت .لٌل داج ونهار ساج
وسماء ذات أبراج .ونجوم تزهر ،وبحار تزخر ،وجبال مرساة ،وأرض مدحاة ،وأنهار مجراة .إن فً
لعبرا .ما بال الناس ٌذهبون وال ٌرجعون؟! أرضوا فؤلاموا أم تُركوا
لخبرا ،وإن فً األرض
السماء
ً
ً
6

Ahmed Emin, ilâ Veledî (Kahire: Müessese Hindâvî, 2012), 37-40.
Muhammed Ali Ebû Hamde, fi’t-Tezevvuku’l-cemâlî (Ürdün: Mektebetu‟l-Aksâ, 1983), 7-11.
8
Selâme Mûsâ, Eşheru’l-hutab ve meşâhîru’l-hutebâ (Kahire: Müessese Hindâvî, 2012), 11.
7
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فناموا؟ ٌمسم لس باهلل لس ًما ال إثم فٌه ،إن هلل دٌنًا هو أرضى لكم وأفضل من دٌنكم الذي أنتم علٌه.
منكرا".
إنكم لتؤتون من األمر
ً
Modern:
Kral Hüseyin b. Talal‟ın Ürdün halkına ve Arap milletine hitabı: 9

"أٌها اإلخوة المواطنون ،أبعث إلٌكم جمٌعًا بتحٌة المحبة واألخوة ،وأدعو هللا ّ
عز وج ّل أن ٌعٌد علٌكم
وعلى وطننا الحبٌب وأ ّمتنا العربٌة األعٌاد المادمة فً أجواء النجاح والفالح والتمدم والرفعة .لمد
رأٌت من واجبً أن أتحدث إلٌكم الٌوم ونحن نجتاز فً وطننا الكبٌر مرحلة تارٌخٌة دلٌمة حاسمة،
تصوري للوالع وطرٌك العمل العربً ،وألإكد على المبادئ التً التزم بها األردن منذ
ألنمل إلٌكم
ّ
نشؤته لاعدة للكفاح العربً وللعة من لالع العروبة وااللتزام المومً .لمد تصارعت األحداث فً آونة
األخٌرة فً منطمتنا حتى كادت الحمابك أن تختلط فً الذهن العربً ،وحتى كادت الصورة الواضحة
للعمل المشترن ولطبٌعة األخطار التً تواجهها االمة أن تشوش وتضٌع علٌنا فً ؼمرة األحداث
المتصارعة واالنفعاالت العاطفٌة وأجواء التحدي والؽضب والحمالت المتبادلة .وسنظل فً األردن،
كعهدنا داب ًما ،ساعٌن إلى وحدة الصؾ والمولؾ ،متجاوزٌن انفعاالت اللحظة وعواطؾ الساعة،
داعٌن إلىوجوب تحكٌم العمل والحس المومً الواعً فً أرجاء الوطن العربً من أجل حماٌة
المصٌر ،ولٌس لنا من طمع أو ؼرض أو ؼاٌة خاصة ؼٌر مصلحة األمة ومستمبلها وحماٌة
مصٌرها .والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته".
Bir babanın kızına hitabı: 10

ت فً مصر مهدّمة األعصاب شدٌدة
"أي ابنتً! شاءت الظروؾ أن ترحلً إلى إنجلترا ،ولد كن ِ
االنفعال ،تبكٌن ألتفه سبب ،وتضحكٌن ألتفه سبب ،وترضٌن وتؽضبٌن وتحزنٌن وتفرحٌن ،واآلن
ت فً ثالجة ،فتعلمً أن تثلج أعصابن وتبرد عواطفن ،ثم إن كل شًء حولن ٌدعو إلى
أصبح ِ
ت أو أبٌتِ ،اسم
الهدوء ،جو بارد ،ونظام دلٌك ،ومعاملة حسنة .أي بنٌتً! ثمً أنن تحملٌن ،شب ِ
والدن ،فعملن الصك به ،وخٌرن وشرن هو مسإول عنه ،فاحفظً اسمن واسم والدن ،وعلى
اإلجمال كونً شرٌفة ،فإن لم ٌكن شرفن لنفسن فاشرفً ألبٌن".
9

Ali Muhâfaza, Mecmû‘a hutab celâleti’l-melik el-Huseyin b. Talal (Ürdün: Merkezu‟l-kutubi‟l-urdunî,
1988), 32-36.
10
Emin, ilâ Veledî, 51.
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1.4. Akranların Söylemi

Klasik:
Ömer b. Hattâb‟ın yönetime dair Muaviye‟ye hitabı: 11

"إذا تمدّم إلٌن الخصمان فعلٌن بالبٌّنة العادلة أو الٌمٌن الماطعة ،وإدناء الضعٌؾ حتى ٌشت ّد للبه
وٌنبسط لسانه .وتعاهَد الؽرٌب! فإنن إن لم تتعاهده سمط حمّه ورجع إلى أهله ،وإنما ضٌّع حمّه من لم
ٌرفك به .وآس بٌن الناس فً لحظن وطرفن ،وعلٌن بالصلح بٌن الناس ما لم ٌتبٌّن لن فصل
المضاء".
Hollandalı ressam Vincent Van Gogh‟un, kardeşine hitabı:12

"عزٌزززي تٌززو ،ربمزا تتززوق لسززماع أخبززاري ،وعلٌززه فؤنززا لززن أجعلززن تنتظززر خطززابً أكثززر مززن هززذا .لمززد
سمعت من الوطن أنن اآلن تمٌم مع السٌد شمٌدت ،وأن أبً ذهزب لزٌارتزن .أتمنزى بزإخال

أن ٌكزون

ذلن النزل مالب ًما لن أكثر من النزل السابك ،وال شن أنه سٌكون كذلن .أما عن األحوال ،فؤنا فزً خٌزر
حال .ولد ولعت على نزل لإللامة ٌناسبنً للؽاٌة فً الولت الحزالً .وهنزا فزً النززل ثالثزة مزن األلمزان
ٌحبّون الموسٌمى بشكل حمٌمًٌ ،عزفون على البٌانو وٌؽنّون ،وهو ما ٌجعل األماسً مبهجزة عزن حزك.
لسززت مشز ً
ً فمززط أن أتواجززد فززً المكتززب مززن التاسززعة صززبا ًحا حتززى
زؽوال هنززا كمززا كنززت فززً الهززاي ،فعلز ّ
السادسة مسا ًء ،وٌزوم السزبت ٌنتهزً دوامزً فزً الرابعزة تما ًمزا .أعزٌش فزً إحزدى ضزواحً لنزدن ،وهزو
مكان هادئ نسبًٌاٌ ،شبه تٌلبورج أو مكانًا مزن هزذا المبٌزل .سزعدت لسزماعً مزن أبٌنزا أن العزم هزاٌن فزً
حززال ال بززؤس بززه .هززال أبلؽتززه تحٌززاتً هززو والعامززة وأطلعتهمززا علززى أخبززاري؟ وتمز ّ
زن ٌو ًمززا طٌبًززا للسززٌد
عا ،وكن بخٌر".
شمٌدت وإدوارد من لِبلً ،واكتب لً لرٌبًا .ودا ً

11

el-Endelusî, el-‘Ikdu’l-ferîd, tah. Mufîd Kamîha, 1/78.
Leo Jansen vd., el-Muhlis devamen, çev. Yâsir Abdullatif & Muhammed Mecdî (Kahire: el-Kutub Hân,
2017), 80-81.
12
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Modern:
Ürdün‟de resmi ziyaret töreninde Kral Hüseyin b. Talal‟ın Kenan Evren‟e hitabı: 13

"صاحب الفخامة األخ العزٌز الربٌس كنعان إٌفرٌن ربٌس الجمهورٌة التركٌةٌ ،سعدنً أن أر ّحب
أجمل ترحٌب بفخامة األخ العزٌز وبالوفد التركً ،باسمً وباسم شعب المملكة األردنٌة الهاشمٌة
وحكومتها ،وأن أؼتنم هذه الفرصة الثمٌنة التً تتٌحها زٌارتكم لألردن ،لنعبّر لكم عما فً صدورنا
من مودّة صادلة ،واحترام عمٌك ،لشخ

فخامتكم وما ٌمأل نفوسنا من نمدٌر واعتزاز ،للشعب

التركً الشمٌك العرٌك .لمد جمعتنا ٌا فخامة الربٌس ،أسمى الروابط وألواها ،على مدى لرون طوٌلة
وهً رابطة اإلسالم ،دٌننا السمح الحنٌؾ ،ولامت بٌن أمتٌنا العظٌمتٌن األمة التركٌة واألمة العربٌة،
صالت تارٌخٌة وحضارٌة متؤصلة الجذور ،راسخة المنبت ،ستظل تهدي مسٌرتنا المشتركة ،لتحمٌك
أهدافنا وتوسٌع لاعدة المصالح المتبادلة لشعبٌنا الشمٌمٌن ،ولمد كانت العاللات األخوٌة بٌن الجمهورٌة
التركٌة والمملكة األردنٌة الهاشمٌة ،أسا ًسا داب ًما ،االحترام المتبادل ،والتعاون الشامل .وإننً لواثك
بؤن العال لات األخوٌة الحمٌمة بٌن الجمهورٌة التركٌة والمملكة األردنٌة الهاشمٌة ،ستزداد مع األٌام
رسو ًخا ،وأننا سنستمر م ًعا فً السعً لتعمٌك هذه العاللات ،فً كل مناحً الحٌاة لتظل مصدر خٌر
وسعادة لشعبٌنا .وإننً ٌا فخامة الربٌس األخ العزٌز ،ألتمنى لكم طٌب اإللامة فً األردن ،بٌن أهلها
وإخوانكم ،وأعبر لكم عن أصدق األمانً بالصحة والسعادة ،وأدعو هللا ج ّلت لدرته ،أن ٌوفمكم فً
لٌادة األمة التركٌة العظٌمة إلى عز هً جدٌر به .والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته".
Arkadaşa edebî hitap: 14

"ٌا صاحبً! عندما تبزغ شمس نهارن تدنو ظلمة لٌلً ،ومع ذلن فإنً أحدثن من وراء ستابر ظلمتً
عن أشعة الشمس الذهبٌة التً ترل

عند الظهٌرة على لنن الجبال ،وعما تحدثه فً رلصها من

األظالل الظلٌلة المنسابة إلى األودٌة والحمول .أحدثن عن كل ذلن ألنن ال تستطٌع أن تسمع أناشٌد
ً بٌن الكواكب والنجوم .وما أحلى أنن ال تسمع وال ترى ،ذلن ألنً
ظلمتً ،وال أن ترى خفمان جناح ّ
أوثر أن أسامر اللٌل وحديٌ .ا صاحبً ،عندما تصعد إلى سمابن أهبط إلى جحٌمً .ومع أنه تفصلنً
عنن هوة ٌ ال ٌستطاع عبورها ،تظل تنادٌنً ً
لابالٌ :ا رفٌمًٌ ،ا صاحبً ،فؤجٌبنٌ :ا رفٌمً ٌا
صاحبً ،ألنً ال أرٌد أن ترى جحٌمً ،فإن لهٌبه ٌُحرق باصرتٌْن ،ودخانه ٌس ّد منخرٌْن .أما أنا
ّ
أضن بجحٌمً أن ٌزوره من كان على شاكلتن ،ألننً أفضّل أن أكون فً جحٌمً وحدي".
فإننً
Muhâfaza, Mecmû‘a hutab, 498-501.
Cibrân Halil Cibrân, el-Mecnûn, çev. Anthony Bashir (Kahire: Dâru‟l-„arab, 1985), 10-12.
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13
14

2. Entelektüel Söylem
2.1. Felsefî Söylem

Klasik:
“Safsata Hakkında”:15

"والفرق بٌن المٌاس المطلك والتب كٌت المطلك :فهو أن المٌاس المطلك لٌاس مطلك بحسب النتٌجة
اضطرارا .وأما التبكٌت
المطلمة ،فإن المٌاس :لول إذا سلّمت فٌه أشٌاء لزم عنها لذاتها لول آخر
ً
المطلك :فهو لٌاس على نتٌجة هً نمٌض دعوى وضع .والتبكٌت السوفسطابً :هو لٌاس ٌرى أنه
منالض للحك ،ونتٌجته نمٌض ا لحك ،ولٌس كذلن بالحمٌمة؛ والسوفسطابً ٌروجه من ؼٌر أن ٌشعر
هو به ،أو ٌشعر أكثر الناس بما ٌفعل هو .وإنما ٌمع هذا التروٌج ألسباب كثٌرة :أوكدها وأكثرها
عا ما ٌكون بسبب تؽلٌط األلفاظ باشتراكها فً حد انفرادها أو ألجل تركٌبها ،وٌكون حاصل
ولو ً
ٌ
اتفاق
السبب فً ذلن أنهم إذا تكلموا ألاموا األسماء فً أذهانهم بدل األمور ،فإذا عرض فً األسماء
ٌ
وافتراق ،حكموا بذلن على األمور ،مثل الحاسب ؼٌر الماهر إذا ؼلط فً حسابه وعمده ،ظن أن حكم
العدد فً وجوده هو حكم عمده ،وكذلن إذا ؼالطه ؼٌره".

Modern:
“İkondan Logoya”: 16

"عاللة الشعار –األٌمونة بالشعار – اللوؼو كعاللة االنفتاح باالنؽالق ،والهوٌة بالتطابك :األٌمونة تفتح
على خارج ،وتحٌل إلى نموذج ،وترد إلى مثل أعلى ،أما اللوؼو فهو ٌنؽلك على ذاته ،وٌكتفً بؤن
ٌتوحد مع ما ٌحٌل إلٌه وٌتطابك معه .فإذا كانت األٌمونة تتمٌز بتعدد إحاالتها وؼنى دالالتها ،فإن
اللوؼو ٌكتفً بؤن ٌرتبط بمدلول بعٌنه لٌظل أحادي البعد وحٌد الداللة .بٌّن ؼً دوبور سعً مجتمع
الفرجة الدابب إلى إفمار دالالت األٌمونة لجعلها أحادٌة البعد .كما أوضحت حنه آرندت أن إنسان
عصر الصورة ،الذي ٌمدّس الشفافٌة ،سرعان ما ٌتخ ّلى ع ن كل مثل أعلى كً ٌنطوي على نفسه
بعٌدًا عن أي انفتاح على الخارج ،وٌصبح مكتفًٌا بعالمه الضٌك ،ملتص ًما بالمؤلوؾ الذي ٌع ّج بتمثالت
تلتصك أشد االلتصاق بالوالع المباشر .أبرز مثال ٌخطر ببالنا فً هذا السٌاق ما تعرضت له صورة
15

İbn Sînâ, eş-Şifâ el-mantık es-safsata, tah. Ahmed Fuad el-İhvânî (Kahire: el-Matbaatu‟l-Âmiriyye, 1958),
2-3.
16
Abdusselam el-Âli, Simyûlûciyyâ el-hayâti’l-yevmiyye (Mağrip: Dâr-u Topkal, 2016), 63-64.
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ً
مثاال
تحول سواء فً دالالتها أو فً وظٌفتها .وبالفعل ٌمكن اعتبار هذه الصورة
تشً
ً
ؼٌفارا من ّ
ً
بارزا على ما ٌحدثه مجتمع الفرجة من تؤثٌر على األٌمونة .فبما هو ٌخضع لهٌمنة الصورة واإلعالم،
فإنه ٌختزل أبعادها وٌجعل منها مجرد لوؼو .ذلن أن صورة تشً التً زلّت لمدة ؼٌر ٌسٌرة تعتبر
فً أنحاء مختلفة من العال م شعار الٌسارٌة وصورة البطل الثوري بال منازع ،سرعان ما سرلها
لتتحول إلى صورة إشهارٌة إعالمٌة تزٌّن المالبس وأؼلفة األلبومات الموسٌمٌة،
اإلعالم من السٌاسة
ّ
إلى حد أن حاملها لم ٌعد ٌعبؤ بما تد ّل علٌه ،وال بما كانت تعنٌه".
2.2. İlmî Söylem

Dil bilimsel:17

"اللؽة تتكون بوصفها نسمًا من مجموعة من األنساق الفرعٌة التً تموم فً مستوى من مستوٌات
التحلٌل (النسك الفونولوجً-نسك وظابؾ األصوات) ،أو تموم ضمن فبة من الفبات (النسك الفعلً).
ومادام األمر كذلن ،فٌمكن تصور اللؽة بوصفها نسك األنساق .تتمٌز اللؽة بوصفها نس ًما من تعٌناتها.
والمتكلمون ال ٌنجزون ً
فعال كل طالات النسك .ولذا ٌجب علٌهم أن ٌؤخذو بالحسبان المعٌار أو
االستخدامٌ .عادل النسك الشرعة/الكود  ،وهً التنظٌم الذي ٌسمح ببناء الن

أو الخطاب أو الرسالة.

ضا أنسا ًلا
ولمد توجد أنساق من العالمات أو من الرموز ؼٌر اللؽوٌة .وإنها لتستطٌع أن تمثّل أٌ ً
تواصلٌة ،مثل :عالمات الطرٌك ،واللؽات الرٌاضٌة ،إلخ".
Tıbbî:18

"ٌبلػ حجم الدماغ حجم لطعة ملفوؾ صؽٌرة ،وهو ذو لون وردي بسبب جرٌان الدم فٌه ،وشكله
أشبه بالتفافات الجوزة .لكنه وإن كان ال ٌمثل سوى  ٢٪من كتلة الجسم البشري ،إال إنه ٌحرن بش كل
دابم  ٢ٓ٪من الدورة الدموٌة ،وهذا دلٌل على نشاط كثٌؾ أساسً ومستمر .فً الوالع هنا ،فً
الدماغٌ ،تم تفكٌن رموز العالم على شكل صور وأصوات وروابح وأحاسٌس لمسٌة ومذالات .كذلن
ضا مركز الوعً الوظٌفً
تتشكل فً الدماغ األفكار واللؽة ،وفٌه تإخذ المرارات .الدماغ هو أٌ ً
والعواطؾ واالنفعاالت .إضافة إلى ذلن فإنه ٌتحكم بالحركة ،وٌسهر على حسن سٌر عمل الجسم
بتؤمٌن التنفس وتوازن الهرمونات ،وتنظٌم فترات الٌمظة والنوم ،وضبط الشهٌة ،إلخ".
Munzır Ayyâşî, el-‘Alâmâtiyye (Ürdün: Âlemu‟l-kutubi‟l-hadîs, 2013), 142-143.
Anne Debroise, Hafâyâ ed-dimâg, çev. Zîne Dehîbî (Riyad: İsdârâtu‟l-mecelleti‟l-„arabiyye, 2015), 14.

163

17
18

2.3. Edebî Söylem
Klasik:19

صابرا
صاحب الحب
ً
ال ٌص ّدنّن عنه تهجم وعبوس
فؤلل اللجاج واصبره على
الجهد فإن الهوى نعٌ ٌم وبوس
عرضنً للذي ت ُحبّ ٌ َحبّ
ثم دعه ٌروضه إبلٌس
فلعل الزمان ٌدنٌن منه
إن خطب الهوى جلٌ ٌل نفٌس.
Modern:20

"هذه لصتً إلى كل من ٌو ّد أن ٌعرؾ كٌؾ صرتُ مجنونًا :فً لدٌم األٌام لبل مٌالد كثٌرٌن من
نوم عمٌك فوجدت أن جمٌع برالعً لد سُرلت ،البرالع السبعة التً حبكتُها وتمنعتً
اآللهة نهضتُ من ٍ
بها فً حٌواتً السبع على األرض .فركضتُ صافر الوجه فً الشوارع المزدحمة صار ًخا بالناس،
اللصو

! اللصو

! اللصو

المالعٌن! فضحن الرجال والنساء منً وهرب بعضهم إلى بٌوتهم

بفتى لد انتصب على أحد السطوح وصرخ ً
لابال:
خابفٌن مذعورٌن .وعندما بلؽتُ ساحة المدٌنة إذا
ً
"إن هذا الرجل مجنون أٌها الناس"! وما رفعتُ نظري ألراه حتى لبلت الشمس وجهً العاري ألول
مرة .ألول مرة لبلت الشمس وجهً العاري فالتهبت نفسً بمحبة الشمس ولم أعد بحاج ٍة إلى برالعً.
وكؤنما أنا فً ؼٌبوب ٍة صرخت ً
لابال" :مباركون ،مباركون ،أولبن اللصو

الذٌن سرلوا برالعً".

هكذا صرتُ مجنونًا ،ولكننً لد وجدتُ بجنونً هذا الحرٌة والنجاة معًا .حرٌة االنفراد ،والنجاة من
ّ
كثٌرا
أفخرن
أن ٌُدرن الناس كٌانً ،ألن الذٌن ٌدركون كٌاننا إنما ٌستعبدون بعض ما فٌنا .ولكن ال
ً
بنجاتً ،فإن الل

مؤمن من ألرانه اللصو
وإن كان فً ؼٌابة السجن فهو فً
ٍ

".

Semîr İbrahim, el-A’mâlu’l-kâmile Ebû Nuvâs (Kahire: Dâr-u İşrâkât, 2015), 130.
Cibrân, el-Mecnûn, çev. Anthony Bashir, 5-6.

164

19
20

Çocuk Edebiyatı:21

"لالت العصفورة الجمٌلة للعصفور الكبٌر الوالؾ بجوارها ،وهً ترتجؾ من البرد :إننً أرتجؾ،
إننً أشعر ببرد شدٌد ٌا عصفوري العزٌز .أجاب العصفور الكبٌر :إن الجو بارد جدًّا هذا الصباح ٌا
عزٌزتً ،لكن ّ
سٌن بالدؾء .ورؼم
حظنا حسن داب ًما ،سرعان ما أحضر لن
إفطارا شهًٌّا ٌجعلن تح ّ
ً
ذلن ،فإن العصفور الكبٌر كان للمًا .لكنّه أحد ٌحدث رفٌمته فً لهجة ٌملإها التفاإل ً
لابال" :تعالً معً
ً
منزال هنان ،سؤلؾ بمربه ،وأؼرد أفضل ألحانً ،وأنا واثك أن أصحاب
ٌا عزٌزتً ،إننً أرى
المنزل سٌمدمون لنا شٌبًا نؤكله .لكن عندما وصل العصفوران إلى المنزل ،لم ٌشاهدا أحدًا ،وأخذت
العصفورة الجمٌلة ترتعش ،وزحفت تحت بعض شجٌرات اللبالب المصٌرة تحتمً بها من البرد ،أما
العصفور الكبٌر فمد طار إلى نافذة البٌت ،وتطلّع إلى الداخل .رأى فتاة صؽٌرة ذات وجنات متوردة،
وعٌنٌن المعتٌن ،تجلس على سرٌر ،مستندة إلى بعض الوسابد .وكانت فً تلن اللحظة تبعد عنها
بٌدٌها اإلثنٌن فً عدم رضى ،إناء مملو ًءا باللبن الدافا ،ولطع الخبز الشهً .لال العصفور فً أسؾ:
كم أتمنى أن أحصل أنا على هذا الطعام الشهً الذي ترفضه هذه الفتاة الصؽٌرة وبؽٌر أن ٌتنبه لما
ٌفعل ،أطلك صٌحة احتجاج ؼاضبة :توٌت ..توٌت ..صاحت الفتاة ،ولد نسٌت ؼضبها على طعامها؛
إنه عصفور صؽٌر ٌا أمً لنعطه شٌبًا ٌؤكله .لالت األمٌ :ا له من عصفور صؽٌر .أعتمد أنه بردان
وجابع فً مثل هذا الصباح الشتوي ،أتعرفٌن ماذا سؤفعل؟ سؤعطٌه طبمًا من هذا اللبن والخبز ،إذا
وعدت أن تؤكلً أنت طعامن .وأحنت الفتاة الصؽٌرة رأسها موافمةً ،ولد ّمت األم الطبك للعصفور،
ست
وسرعان ما
انضمت إلٌه رفٌمته ،وأخذا ٌؤكالن فً رضى ،وبٌنما الفتاة ترالبهما فً سعادة ،د ّ
ّ
ملعمتها فً اإلناء وأخذت تتانول طعامها فً سعادة .وزلزق العصفور :توٌت ..توٌت ..كؤنما ٌمول:
هذا طعام حسن جدا .وعندما انتهت الفتاة والعصفورتان من إفطارهم ،أخذت أخذت العصفورة
تؽرد فً سعادة .كانت تلن هً طرٌمتها التً تمول بها :أشكركم".
الجمٌلة ّ
Halk Edebiyatı (Emile Mubarak‟ın “Unuttun” başlıklı şiiri):22

نسٌتً ٌوم الكنا نروح

شوللن وتملٌلً

وهان الشبان المفتوح

المنو كنت تومٌلً

نسٌتً هادان المشوار

دؼوش نم ّلً جرتنا

ونسٌتً برٌك الفخار

الشانك حالو بخٌمتنا

Mustafa es-Sâvî el-Cuveynî, Havle edebi’l-etfâl (İskenderiye: Dâru‟l-meârif, 1985), 143.
Ferîha, el-Lehecât, 149.
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ولدٌش نخبر أخبار

وكانت حلوة عٌشتنا

وع المولد لدام النار

من البلوطة تشوٌلً
2.4. Dinî Söylem
Vedâ Hutbesi‟nden bir bölüm: 23

"إن الحمد هلل ،نحمده ونستعٌنه ونستؽفره ونتوب إلٌه ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سٌبات
أعمالنا .من ٌهد هللا فال مض ّل له ،ومن ٌض ّلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌن له،
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .أوصٌكم عباد هللا بتموى هللا ،وأحثّكم على طاعة هللا ،وأستفتح بالذي
هو خٌر .أما بعد ،أٌها الناس ،اسمعوا منً أبٌّن لكم ،فإنً ال أدري لعلً ال ألماكم بعد عامً هذا فً
تلموا ربكم ،كحرمة ٌومكم هذا فً
مولفً هذا .أٌها الناس ،إن دماءكم وأموالكم علٌكم حرام إلى أن ْ
شهركم هذا فً بلدكم هذا .أال هل ب ّلؽت ،اللهم اشهد!"
Hz. Hasan‟ın hutbesinden:24

صلَؾ ،والعجلة َسفَه ،والسفه ضعؾ،
"اعلموا أن ِ
الحلم زٌن ،والولار مودة ،والصلة نعمة ،واإلكثار َ
والملك ورطة ،ومجالسة أهل الدناءة شٌن ،ومخالطة أهل الفسوق رٌبة".
Abbâsî halifesi Harun Reşid‟in hitabı: 25

ً
وفوزا بالجنة،
"أوصٌكم عباد هللا بتموى هللا ،فإن فً التموى تكفٌر السٌبات ،وتضعٌؾ الحسنات،
ونجاة من النار .وأحذركم ٌو ًما تشخ

فٌه األبصار ،وتعلن فٌه األسرارٌ ،وم البعث ،وٌوم التؽابن،

وٌوم التالق ،وٌوم التنادٌ ،وم ال ٌستعتب من سٌبة ،وال ٌزداد من حسنة .إنكم سفر مجتازون ،وأنتم
عن لرٌب تن تملون ،من دار فناء ،إلى دار بماء ،فسارعوا إلى المؽفرة بالتوبة ،وإلى الرحمة بالتموى،
وإلى الهدى باألمانة .فإن هللا تعالى ذكره أوجب رحمته للمتمٌن ،ومؽفرته للتاببٌن ،وهداه للمنٌبٌن".

23

el-Endelusî, el-‘Ikdu’l-ferîd, tah. Mufîd Kamîha, 4/147-148.
Ebu‟l-Abbas Ahmed el-Kalkaşendî, Subhu’l-a‘şâ (Kahire: Dâru‟l-kutubi‟l-Mısriyye, 1922), 1/215.
25
Lecne min udebâi‟l-aktâri‟l-„arabiyye, el-Hutab ve’l-mevâiz (Mısır: Dâru‟l-meârif, 1955), 78.
24
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Cuma hutbesinden bir bölüm: 26

ّ
وعزها فً إسالمها ،والتمكٌن لها فً صدق عبادتها ،أحمده
"الحمد هلل جعل لوة َ هذه األمة فً إٌمانها،
سبحانه وأشكره ،وأتوب إلٌه وأستؽفره ،وأشهد أال إله إال هللا وحده ال شرٌن له ،وأشهد أن سٌّدنا
ك مستمٌم ،جعلنا على المحجة البٌضاء ،لٌلها
ونبٌّنا مح ّمدًا عبده ورسوله ،دعا إلى الحك وإلى طرٌ ٍ
كنهارها .صلى هللا وس ّلم وبارن علٌه ،وعلى آله وأصحابه ،كانوا فً هذه األمة لدوت َها ومصابٌ َحها،
هللا ورسولَه إن كنتم
والتابعٌن ومن تبعهم بإحسان .أما بعد :فاتموا هللاَ أٌها المسلمون ،وأطٌعوا َ
مإمنٌنٌ .مول هللا ّ
ٌبتػ ؼٌر اإلسالم دٌنًا فلن ٌُمبل منه وهو فً اآلخرة من
عز وجلّ﴿ :ومن
ِ
الخاسرٌن﴾ .اإلسالم دٌن هللا جاء به دمحم بن عبد هللا (صلّى هللا علٌه وسلّم) رحمةً للعالمٌن ،ومص ّدلًا
لما بٌن ٌدٌه من الكتاب ومهٌم ًنا علٌه .دٌن هللا أكمله وأت ّم به نعمته ،ورض ٌَه لهذه األمة دٌ ًنا .من
استمسنَ به ّ
أعزه هللا ،ومن ابتؽى الهدى فً ؼٌره أض ّله هللا ،ومن تركه ورؼب عنه لصمه هللا .ال
صالح إال باالستمسان به ،وال بماء إال لمن سار على نهجه .والذلّةُ
أمره ،عمٌدة ٌ
والصؽار لمن
ُ
خالؾ َ
َ
ّ
ّ
العزة ُ ولرسوله وللمإمنٌن
وعزة ٌ عالٌةٌ ،واستمال ٌل صحٌ ٌح﴿ :وهلل
وفكر كاملٌ ،وتنظٌ ٌم شاملٌ،
نمٌّةٌ،
ٌ
ولكن المنافمٌن ال ٌعلمون﴾ .صرا ُ
ّ
ط هللا ال ٌمبل الذ ّلة ،وٌؤبى التبعٌّة ،وٌرفض الخنوع ،وٌستعصً على
الدًّخالء .أٌها المسلمون والمسلمات :هذا هو الدٌن ،وهذه هً لوة الصادلٌن من أهله .ولكن ٌظهر فً
أم ٍة
بعض ضعاؾ النفوس استعبا ٌد فكري ،وخنوعٌ معنوي ،وتبعٌّةٌ َمهٌنة .وسنّة هللا لاضٌةٌ أن كل ّ
وتالش
تستبدل الضالل بالهدى ،وتتماعس عن العمل المثمر النافع ،ال تزال فً
تمهمر وانحطاطٍ
ٍ
ٍ
ولوتها وسلوكها .إذا هُزمت األ ّمةُ فً عمٌدتها فمد ؼشٌتْها الذ ّلةُ،
واضمحال ٍلٌ ،كون ذلن فً فكرها ّ
سا أو تحمّكَ ّ
معاشر اإلخوة :من أبرز عالمات ضعؾ األمم أخذها بكلّ
عزةً.
وما كان لها أن ترف َع رأ ً
َ
ُ
ُ
ٌوافك ،حتى
ٌوافك وما ال
ك بٌن ما
ما ٌُساق إلٌها ،من ؼٌر تمٌٌز بٌن ما
ُّ
ٌضر وما ٌنف ُع ،وال تفرٌ ٍ
وتذوب أصالتها .ومن أجل عودةٍ صادلةٍ ،واستعاد ٍة لمولع
صها،
َ
ٌنتهً بها الحا ُل إلى أن تفم َد خصاب َ
مو ِد المٌادة ،ال ب ّد م ن تضافر الجهود فً تربٌة األجٌال على االعتزاز المطلك بدٌنها،
الصدارة ِ
وم َ
التعلٌم واإلعالم برام ُج تربٌ ٍة إسالمٌ ٍة صحٌح ٍة نم ٌّةٍ،
ٌصحب برام َج
واستشعار عظٌمته .ال ب ّد أن
َ
ِ
تُ
سلون األفرا ِد والجماعات ،وتجع ُل الحٌاة َ الخاصةَ والعماةَ محكومةً بحكم اإلسالم،
شرؾ على
ِ
ُ
مضبوطةً بآدابه وتوجٌهاته ،والتخلّ ُ من سخاف ِة األفكار وزبال ِة األذهان .وال ب ّد من أن ٌستمر فً
والكبٌر ،وهً كلمةُ
ٌ
الصؽٌر
ٌمٌن جاز ٌم بؤن شرٌع َة اإلسالم هً دٌن األ ّمة ودستورها فً
النفوس
ِ
ِ
والمطمٌر.
النمٌر
ي كتا ِبها المتعبد بتالوته بكرةً وعشًٌا ،وهً لانونُها العا ُّم والخا ُّ فً
ِ
ِ
ر ِبّها ،وهَد ُ
26

Sâlih b. Abdullah İbn Hamîd, min Hutabi’l-Mescidi’l-Harâm tevcîhât ve zikrâ (Mekke: Dâru‟t-terbiye
ve‟t-turâs, h.1419), 101-107.
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اإلسالم وأهلَه .أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم باسم هللا
س ّد َد هللاُ الخطى ،وبارنَ فً الجهودِ ،وأعز
َ
الرحمن الرحٌم﴿ :لت ُ ّ
الكتاب من لبلكم ومن الذٌن
بلون فً أموا ِلكم وأنف ِسكم ولتس َمعُ ّن ِمن الذٌن أوتوا
َ
كثٌرا وإن ت َص ِبروا وتتّموا فإن ذلن من عزم األمور﴾".
ى
ً
أشركوا أذ ً
3. Halk Söylemi

3.1. Orta Dil
Yusuf İdris‟in el-Ferâfîr adlı tiyatrosundan: 27

وتخوفهم من بعض ،اسمحوا لً
"انا كمان حؤلؽً المسافة اللً داٌما تبمى بٌن المإلؾ والجمهور
ّ
ألرب منكم ...أنا لصدي اننا نلؽً المسافات اللً بٌننا ،ونرفع الستاٌر اللً بٌن كل واحد والتانً،
ونعٌش ساعة ٌا اخوانا ...ساعتٌن ...تالتة للصبح إذا حبٌّنا ...نمثّل على بعض ،ونؤلؾ مع بعض،
ونتفرج لبعض".
ّ
Sıradan bir konuşma:28

"حنخترق الؽابة ،وبعدٌن نمشً لحد البٌت ،إنت عارفه ،بٌت الحارس ،إنت واخد بالن منه
كوٌس ،هاد البٌت اللً جداره فارش علٌه اللبالب ،وبعدٌن نحود ع ّ
شمال ونشوؾ مكان لطٌؾ،
وبعدٌن نتؽدى هنان علحشٌش".
3.2. Günlük Dil

Bir genç kızın annesine hitabı: 29

" والدتً الحنونة ،مثلما بتؽٌب شمس المسا بالصٌؽة هٌن ٌا والدتً صرت أشعر أن أٌام العزوبٌة عم
تؽٌب شمسها .من الٌوم بلشت أشعر بدلة للب ورجفة بالمفاصل ،وإذا كان االستعداد للزواج هٌن
27

Tevfîk Mûsâ el-Levh, Lugatu’l-mesrah beyne’l-mektûb ve’l-mantûk (Kahire: Mısru‟l-„arabiyye, 2008),
204.
28
Vendryes, el-Luga, çev. ed-Devâhilî & el- Kassâs, 192.
29
Ferîha, el-Lehecât, 136-137.
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لدٌش بدها تكون العٌشة صعبة فٌه .المثل بمول :لما بتخلك البنت بتبكً عتبة البٌت وبتحزن .وكما
بمول المثل :بتخلك البنت وبٌخلك ه ّما معا .الحك مع األمثال وما فً كذب .البنت بتتعب أهلها كؾ ما
كانت .إن كانت حلوة بتتعبهم ،وإن كانت شنٌعة بتتعبهم .باألول ٌكون ه ّمها تتزوج ،ولمن بتتزوج
بتتجمع علٌها كل الهموم .رزق هللا لمن كنا بنٌات صؽار ما نهتم بؽٌر األكل وشم الهوا .نهتم نعمل
من الشراطٌط لعب .نهتم بلعبة الحبل ،نهتم بلعب اللموط .خبزنا مخبوز ،وموٌتنا بالكوز .كبرنا ما
شاء هللا ولما كبرنا كبر الهم معنا .صحٌح لعبنا وضحكنا ولضٌنا أٌام حلوة لكن بلشت األٌام السودا.
الحد كان ٌوم الخطبة الٌوم الًّ كل بنت بتنذر نذر حتى توصل لو ،وأهلها ما ٌصدلو إٌمتا ٌجً
هالٌوم .وإنت ممفورة مثل بالً األمهات من ولت ما كبرت وإنت ناطرة هالٌوم ومن حسب أنن بدن
تكونً إنت ببالد وأنا ببالد".
3.3. Özel Dil

Tıp jargonu:30

"ٌجري اعتبار أن كل خلٌة عصبٌة تحرر خلٌة عصبٌة ناللة .وهكذا ،فً مناطك معٌنة من الدماغ،
تحرر الخالٌا الكولنرجٌة مادة األسٌتٌل كولٌن ،وخالٌا التنبٌه األدرنالٌن ،إلخ ..ثمة خالٌا عصبٌة
ناللة تحرض داخل الخلٌة ما بعد االشتباكٌة على تولٌد جهد محفز .وثمة خالٌا عصبٌة ناللة أخرى،
مثل األسٌتٌل كولٌن ،تإدي إلى تولٌد جهد كابح .من الممكن اعتبار أن الخالٌا العصبٌة ما لبل
ضا ،بنشاط محفز ،على سبٌل المثال تسرٌع إٌماع نشاط الملب ،أو نشاط كابح،
االشتباكٌة ،تتمتع هً أٌ ً
إبطاء نشاط الملب .من الممكن لمجموعة من الخالٌا العصبٌة تستخدم الوسٌط العصبً ذاته ،أن تكون
معٌنة بنوع خا

من السلون .وعلى هذه الصورة تكون خالٌا التنشٌط معنٌة فً عملٌة إدارة

الحركات .هذه الخالٌا بالذات هً التً تصاب بفعل مرض باركنسون".

Debroise, Hafâyâ, çev. Zîne Dehîbî, 35-36.
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