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BİLGE CATO’NUN RETORİK ALGISINDAKİ HELLENİSTİK 

BASKIDAN RECÂİZÂDE MAHMUT EKREM’İN BELAGAT İLMİ 

ÇEHRESİNDE YAPTIĞI YENİLİKLERE YAHUT 

MEDENİYETLERİN MEDAR-I İFTİHARLARI 

Özet 

Biri diğerinden 2081 yıl önce doğan, biri Romalı ve diğeri Osmanlı olan iki 

düşünür arasında sanıldığından çok ortak nokta olabilir. “Geçiş dönemi aydını” 

olarak nitelenecek karakterlerin en mühim ortak özellikleri resmi vazifelerinin 

olması (yani değişimi sırf dışarıdan takip etmeyip bunun tanığı yahut müdahili 

olmaları), çok yönlülük, karakter bölünmesi ve ikilemdir. İlk iki özellik olumlu, 

diğer ikisi olumsuz gibi görünen bu vasıfların (yahut niteliklerin) aslında bir bütün 

olduğunu düşünmek için detaylı çözümlemelere gerek yok. Kültürel depremleri 

(sarsıntı demek hafif olur) en az zayiatla atlatan insanlar tarihin her döneminde 

mevcuttur; sayıları azdır fakat. “Kültürel mutasyonun yahut metamorfozun” 

çözümü asimilasyon, yenilgi, kabulleniş, boğun eğme, yalakalık, teslimiyet, hafıza 

kaybı, içe kapanış, kaçış, korkaklık, intihar değildir. Cato ne yaptı ise, Recâizâde 

ne yaptı ise odur çözüm. 

Anahtar Kelimeler: Recâizâde Mahmut Ekrem, Marcus Porcius Cato, retorik, 

belâgat. 

FROM THE HELLENISTIC PRESSURE ON CATO'S RHETORIC 

UNDERSTANDING TO THE INNOVATION OF RECAIZADE MAHMUT 

EKREM HAS MADE IN THE FIELD OF ELOQUENCE OR CAUSE OF 

PRIDE FOR ZIVILIZATIONEN 

Summary 

Between the two thinkers, one of the Romans and the other Ottoman and born 2081 

years ago from each other, many may have more in common than it seems. The 

main common characteristics of the "transitional period intellectuals" have official 

duty (do not stay out of the changes, but they are the witness or involved.), 
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versatility, the division of the character and the dilemma. From these qualifications 

(or characteristics), the first two are positive and the other two look to be negative. 

Although all his total is. People, during the Cultural earthquake (not just shake) 

survived with minimal damage, are in every period of history available but few in 

number. The solutions for "cultural mutation or metamorphosis" are not 

assimilation, loss, acceptance, submission, flattery, submission, memory loss, 

introversion, escape, cowardice or suicide. What the Cato and Recaizade has made, 

this is the solution. 

Keywords: Recaizade Mahmut Ekrem, Marcus Porcius Cato, rhetoric, eloquence. 

 

Medeniyetlerin “çağ” atlaması her zaman ön saftakilerin karşılaması ile yumuşatılmaya 

çalışılır. Bu bazen Sadullah Paşa yahut Beşir Fuad’ta olduğu gibi bunalım ve teslimiyetle 

hezimete (yenilgi demek katiyen mümkün değil) sebep olurken bazen de Ahmet Mithat 

Efendi’nin yaptığı gibi daha makul adımlarla hazmedilir.  

Medeniyet değişikliğinin sadece dil ve din çatışması değil aynı zamanda ve daha mühimi 

iç çatışmalara sebep olacağını da unutmamak gerekir. Bizim üzerinde duracağımız iki isimden 

ilki Bilge (Yaşlı yahut) Cato yaşlılık döneminde Roma kültürünün tepesine karabasan (!) gibi 

çöken Yunan medeniyetinden kaçmak, lüks evinin bahçesinde domates yetiştirirken Aristoteles 

ve Platon’a sövmek yerine süratle Yunanca öğrenip “mesele”yi anlamak için kafa yorar. Bu 

yüzden Cicero, Quintilianus gibi halefleri tarafından “bilge” olarak nitelenir. Aynı şekilde daha 

ani ve biçimsiz bir surette saf değiştiren Osmanlı kültürünün (bilhassa) edebiyat nazariyatı 

sahasındaki yükünü sırtlananlardan biridir Recâizâde Mahmut Ekrem. Ekrem, bütün Osmanlı 

aydınları gibi, Doğu kültürü ile yetişir. Arapça ve Farsça’yı babasından, Fransızca’yı da işe 

başladığı “Hariciye Mektubi Kalemi”nde çalışırken öğrenir. Batının, Fransa demek olduğu 

yahut oradan yansıdığı düşünülürse bilhassa Lefranc’ın himmetiyle “belâgat” anlayışına yeni bir 

biçim vermeye çalışır.  

Evvela Cato’nun retorik sonra da Recâizâde’nin belâgat anlayışı üzerinde durulacak. 

Modern insanın işi ve evi arasındaki dengeyi çoğu zaman sağlayamayıp stresten bunalıma, 

bunalımdan strese süratle ve sıklıkla geçmesine mukabil özel hayatında sayısız sorunla uğraşan, 

çok ciddi resmi vazifelerini aksatmadan idare eden, halkı bilinçlendirmek için sıradan bir 

akademisyenin hayatı boyunca yazdıklarından katbekat fazlasını kaleme alan, buna ilaveten 

öğrenmeye ve öğretmeye zaman ayırabilen bu ilim ehilleri hangi çağda olursa olsun milletlerin 

medar-ı iftiharlarıdır.  

MARCUS PORCİUS CATO: ATTİCİ ROMANARUM 

(MÖ 234- MÖ 149) 

Roma retoriği de Yunan retoriği gibi pratikle başlar. İlk ders kitapları ve okullar 

oluşmadan önce laudatio funebris (cenaza konuşmaları/ Grabrede)  bir kural dahilinde ve bir 

geleneğe ait ve sahip olarak yürütülmekte idi.
2
 

Cato’nun anlayışına göre “Onurlu bir adam konuşabilendir.” (Ehrenmann, der reden 

kann) ifadesi çok farklı algılayışlar arasında bir orta yolu işaret eder.
3
 Aslında Cato'nun edebi-

                                                 
2 Ueding, Gert: Klassiche Rhetorik, s.38. 
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politik tavrını bu cümle ve “Carthago delende est: Kartaca yok edilmelidir” anlayışı ile kabaca 

özetleyebiliriz.  

En önemli Yunanlı yorumcu olarak ve muhafazakarlığın tüm karanlığı ile hüküm sürdüğü 

geçiş döneminde Bilge Cato önemli bir siyasetçi, hatip ve yazar; dallı budaklı, özgün ve sınırlı 

Roma tabiatında bir isim yapmaya muvaffak olmuştur.
4
 Cato hem üst düzey bir asker, hem bir 

bilge (yol gösterici), hem bir hatip, hem (Roma) tarih yazıcılığının kurucusu, hem hukuku çok 

iyi tanıyan birisi, hem de tarımla çok iştigal etmiş bir yetiştiricidir (Agrarpolitik). Tahsilinin tam 

olmadığı vakitler bile politika sahasında savaş vermiştir; epeyi ilerlemiş yaşında Yunan 

ilimlerini tahsil eder; insanlara iyi bir örnek olmak için. Zira insanın arzuladığı bir şeyi yaşlılık 

zamanında dahi yakalaması/gerçekleştirmesi mümkündür. 
5
 

85 Yıl 

Censorius (eskiden Zensor) makamına kadar yükselir. Cicero’nun konsüllüğünden tam 

140 yıl önce Konsuln Quaestor’dur.
6
 İki kez evlenir ve ikinci eşinden devam eden soyundan 

Genç Cato gelir. Ki büyük dedesinin karakterine yaraşır biçimde halkın savunucusu, doğrudan 

şaşmaz ve Ceaser muhalifi bir komutan ve devlet adamı olur. Roma’nın dünyaya açıldığı ve 

yükseldiği zamanların tanığıdır Cato. Uzun ve dolu dolu bir hayat süren Cato, Hannibal’in 

tehditlerinin ana mesele olduğu zamandan Kartaca (Karthago)nın Scipio tarafından alınışına 

kadar geçen sürenin bizatihi içindedir. Scipio’nun zaferin ardından Roma’da rüşvetle 

suçlanmasının ve üç yıllık inzivasının ardından üzüntüsünden ölmesinden de haberdardır. 

İkinci ve üçüncü Pön Savaşları (Kartaca Savaşları/ Punische Krieg) sırasında 

Yunanistan’ın büyük kısmı Roma hakimiyetine girer. MÖ 238'de Sardinya adasının istilası ile 

II. Pön Savaşı fiilen başlar. Kartaca, Akdeniz'in batı kısmından tamamen çekilmez ve belirlenen 

ek şartları yerine getirmezse Kartaca'ya saldırılacaktır. Süreç MÖ 203 yılında Zama 

Muharebesi'nde Hannibal'in yenilmesi ile resmen olmasa da fiilen sona erer. Yani Cato'nun 30lu 

yaşları bu etkileşimin ciddi anlamda başladığı yıllardır. Scipio Aemilianus'un III. Pön 

Savaşı'nda zafer kazanması; (134) Konsul seçilmesi ve İspanya valisi olarak atanması ile artık 

resmen Kartaca meselesi (!) hallolur. Cato bu zamanın iç ve dış gelişmeleri ile yakından 

ilgilidir. Zamanının düşünsel olayları, hareketleri ve bilhassa edebiyatı içinde Ennius’tan 

sonraki en mühim isimdir.
7
 

Hayatı hakkında daha derli toplu ve özet bilgiyi Cornelius Nepos verir:
8
 

                                                                                                                                               
3 Quintilianus: 12,1,1 (vir bonus dicendi peritus) Onurlu, saygın bir adamın konuşma yeteneğine; hitabete sahip 

olması gerekliliği eğitimde karakter yapılanmasını da içerir. Bu yetenek kişiye çocukluğundan itibaren 

kazandırılmalıdır. 

Bkz: Ueding: Klassiche Rhetorik, s.49. ve Moderne Rhetorik, s.8. 

4 Fuhrmann, M.: Die Antike Rhetroik, s.47. 

Genel değerlendime: Plinius: Naturalis historia, preface 7. 

5 M. igitur Cato, idem summus imperator, idem sapiens, idem orator, idem historiae conditor, idem iuris, idem rerum 

rusticarum peritissimus fuit; inter tot operas militiae, tantas domi contentiones rudi saeculo litteras Graecas aetate iam 

declinata didicit, ut esset hominibus documento ea quoque percipi posse quae senes concupissent. (12,11,23) 

6 Brutus, 15 (od.60) 

7 Geschichte der römischen Literatur, s.137. 

8 Cornelius Nepos: Excerptum e libro Cornelii Nepotis de Latinis historicis, "Cato" 
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I. Catonis origo, officiorum civilium et rei militaris rudimenta, tribunatus militum, 

quaestura, aedilitas, praetura  

(1,1) Marcus Cato, Tusculum'da bir şehirde doğar. Genç bir adam olarak Sabinis'te kendi 

onurunu kazanmadan önce babasının kazandıklarını terk etmek zorunda kalır. Oradan Lucius 

Valerius Flaccus'un teşviki üzerine, o Konsulatta bir Censor meslektaşa sahiptir, M. Perpanna 

aracılığı ile Roma'ya gider gider, Forum'a. (1,2) İlk savaş hizmetini 17 yaşında iken Quintus 

Fabius ve Marcus Claudius emrinde yapar; (214) Sicilya’da askeri vazifeli olarak bulunur. 

Oradan döner ve Gaius Claudius Nero'yu savaşta takip eder. Sene'deki savaşta (207) Hannibal'in 

kardeşinin düşürülmesinde onun büyük tesiri olduğu kabul edilir. (1,3) Quaestor (sayman) 

olarak Konsül Publius Africanus'un hizmetine verilir. (204) Onunla resmi ilişki dışında yakınlık 

kurmaz; zira hayatı boyunca onun rakibi olacaktır. Gaius Helvius ile aedilis (Ädil) olur. (199) 

(1,4) Provinz Praetor'u olur Sardiniam'ın (198), eski bir vakitte, Afrika'da bir nevi ölüme terk 

edilen(ler arasındaki) şair Quintis Ennius'u Roma'ya gitmeye ikna eder ki bu büyük ve her bir 

Sardinien fethinden aşağı olmayan bir eylemdir.    

II. Eiusdem consulis triumphus et censoris severitas. 

(2,1) Lucius Valerius Flaccus ile konsulü yönetir. (195) İspanya ona tahsis edildikten 

sonra orada ciddi zaferler kazanır; başarılar elde eder. (2,2) Orada uzun süre kaldığı için Publius 

Scipio Africanus onun ikinci kez konsül olmasını ister. (194) Daha önce Quaestor (sayman) 

olarak hizmetinde bulunmuş idi Cato onun, daha sonra da Provinz (vali) olmuş idi. Scipio onu 

denetimi altında tutmak için bunu ister. O şehrin en yüksek mertebesini kast etmesine rağmen 

bu senatonun onayını almaz; zira o zamanlar işler tesir (yaptırım) ile değil hak/hukuk iledir. 

Konsüllük süresi geçtikten sonra herhangi bir resmi makam alamadan senatoya öfke ile dışarıda 

kalır. (2,3) Daha sonra tekrar Flaccus ile Censor seçilir. (148) Bu vazifeyi büyük bir şiddetle 

yürütür. Bu amaçla bir yandan birçok lüksü cezalandırır (birçok asili eğitir); diğer taraftan emri 

altında birçok yeni hükümler alınır. Bu sayede o zamanlar çoğalmaya başlayan birçok lüksün 

bastırılması amaçlanır. (2,4) Yaklaşık 80 yıllık hayatında (takriben 85), gençlik çağından 

ihtiyarlık vakitlerine (devletin) halkın rızasını kazanmak için düşmanlıklarından 

vazgeçmemiştir; doğru bildiği yoldan şaşmamıştır. Birçok kişi onun aleyhine çalışmıştır, ama 

onun şanından, itibarından bir şey kaybetmesine sebep olamamışlardır..   

III. Catonis virtutes; librorum ab eo scriptorum enumeratio 

(3,1)Her alanda emsalsiz bir aktivite gösterir. O bilge bir çiftçi, deneyimli bir hukukçu, 

mühim bir lider, övgüye değer bir hatip ve edebiyatın hırslı bir dostudur. (3,2) Onun mühim 

meşgalelerinin yaşlılık dönemine rastlamasına rağmen bu tür bir ilerlemeyi sağlamıştır. İtalya 

ve Yunan tarihinde onun yerini göz ardı etmek hiç de kolay değildir. Daha gençlik çağlarında 

konuşmalar yazmaya başlar. (3,3)Yaşlı bir adam olarak bir tarih kitabı yazmaya teşebbüs eder; 

bu eser 7 kitaptan müteşekkildir. İlk kitap Roma krallarının yaptıklarını muhtevidir. İkinci ve 

üçüncü kitaplar İtalya'nın tüm şehirlerinin kökeni üzerinedir; ki bu sebeple tüm isimler, "tarih 

öncesi" olarak verir. Dördüncü kitap I. Pön Savaşı'nın, beşinci kitap da II. Pön Savaşı'nı anlatır. 

(3,4) (......) Bütün bunlar bir özet olarak sunulur. Bu kitaplarda İtalya'da ve her iki İspanya'da 

acayip olarak vuku bulan ve görülen şeyleri izah eder. O bu ifadelerinden mümkün mertebe 

titizlik ve doğruluk gösterir; eğitmenlik göstermez.( ......) 
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Rhetorica Commutatione 

Retoriğin Roma’daki başlatıcılarından sayılır.
9
 Konuşmaları (Reden) Atinalı Lysias’ınki 

kadar çoktur.
10

 

Cato belagat sahasında da yeni bir dönemin başlatıcısıdır. Yine konuşmalarını 

kitaplaştırması bakımından da ilk Romalı'dır. Bu edebi hamle de yaşlılık dönemine denk gelir. 

Cicero, Cato'nun belagatinin en hatasız kısımlarını övgülerinde bulur. Kimse onun gibi övgüde 

etkileyici, yergide kudretli, tertipte isabetli, delil getirmede ve sonuca varmada keskin zeka 

sahibi olmaz Cicero'ya göre. Cicero, Cato'nun 150'den fazla konuşmasını inceler.
11

 Bunların ne 

miktarda Yunan retoriği tesirinde kaldığını tetkik mümkün değil. Ama Cato'nun sınırdaki bir 

karakter olduğunu ve onun doğal yeteneği sayesinde bu alanda bilinir ve farklı olduğunu 

söylemek mümkün. Kesin tesirin gözlemlenmesi ise Cato sonrası nesilden Sicipio ve Gracchen 

iledir.
12

 

İnstitute Oratore’de Cato 

En mühim retorik kitaplarından olan İnstitute Oratore’de ana metinde zikrettiklerimiz 

dışında başka vesilelerle de anılır Cato. 

Cato bir iktibas ustasıdır: Eski kelimeleri kullanmak konuşmaya başka bir tesir ve 

çekicilik katacaktır. Bu ifadeler eskilerin otoritesini barındırır. (39) Bunun için ölçülü olmak 

icap eder; aksi halde bir yığın oluşması ve dikkat çekici olmak işten bile değildir.(40) İnsanın bu 

tür anlamadığı kelimelerle karşılaşması (bunlarla muhatap edilmesi); bunun için bir tercümana 

ihtiyaç duyması ne kadar da hatalı bir davranıştır.(41) Kim bilinen bir yazarın (Autor) 

kelimelerini kullanırsa, alıntı yaparsa ondan; otoritesi (autorität/ auctoritatem) artar. Cato da 

bunu yapmaktan hoşlananlar arasındadır. Bu kullanım garipliklerine mesela “tuburchinabundus” 

ve “lurchinabundus” örnekleri verilir ki her ikisi de “obur/ pisboğaz” anlamlarına gelen 

kimsenin tahammül edemeyeceği garip kelimelerdir.
13

 

                                                 
9 Fachsprachen- ein internationales handbuch zur Fachsprachenforschung und Terminologieswissenschaft, (hrsg) L. 

Hoffmann, H. Kalverkämper, H. E. Wiegand, Languages for Special Purposes, HSK 14.2, Walter de Gruyter, 

Berlin 1998, s.2257. 

10 Brutus, 16 (od.63) 

Aslında 232 konuşması vardır Lysias’ın; 34’ü eldedir. 

11 ...... at quem virum, di boni! mitto civem aut senatorem aut imperatorem: oratorem enim hoc loco quaerimus: quis 

illo gravior in laudando, acerbior in vituperando, in sententiis argutior, in docendo edisserendoque subtilior? refertae 

sunt orationes amplius centum quinquaginta, quas quidem adhuc invenerim et legerim, et verbis et rebus inlustribus. 

licet ex his eligant ea quae notatione et laude digna sint: omnes oratoriae virtutes in eis reperientur. (Brutus 65) 

12 Bu konuda ve genel anlamda Cato için bkz: Klingner, F.: Römische Geisteswelt, Stuttgart 1984, s.34-65; 

Albrecht, M.: Meister römische Prosa von Cato bis Apuleius, Heidelberg 1971, s.51-89. 

13 Similis circa auctoritatem ratio. Nam etiamsi potest videri nihil peccare, qui utitur his verbis, quae summi auctores 

tradiderunt, multum tamen refert non solum, quid dixerint, sed etiam quid persuaserint. Neque enim 

"tuburchinabundum" et "lurchinabundum" iam in nobis quisquam ferat, licet Cato sit auctor, nec "bos lodices", 

quamquam id Pollioni placet, nec "gladiola", atqui Messala dixit, nec "parricidatum", quod in Caelio vix tolerabile 

videtur, nec "collos" mihi Calvus persuaserit: quae nec ipsi iam dicerent.  

Quintilianus: Institute Oratore / Ausbildung des Redners, Zwölf Bücher, (hrsg und üb. H. Rahn, Lat./ Deut., WGB, 

5. unveränderte Auf., Darmstadt 2011, 1,6,42 (Eser için geleneksel olduğu üzere müellif adı ve bölüm numaraları 

zikretmekle yetinilmiştir.) 
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Tarihi kişi yahut olaylar için tanık gösterilir, örnek verilir.
14

 İlk Romalı olarak retorik 

ilmine katkıları olmuştur.
15

 

Cato’nun “kınama” (verdammenswert) hükmüne atıfta bulunulur. Zina yapan bir kadının 

birini zehirlemekten suçlu bulunması halinde bu hükmün uygulanabilirliği tartışılır.
16

 

Bir retorik terimi olan “urbanitas”un Cato tarafından yapılan tanımı alıntılanır.
17

 Daha 

yoğun biçimde yazım kuralları, dil incelikleri, üslup ve hitabet meseleleri, kelime dağarcığı 

vesilesi ile zikredilir ismi.
18

 Hem mükemmel bir hatiptir; hem de hukuk kurallarına tam 

hakimdir.
19

 

Potens Prose 

"Poeticae artis honos non erat; si quis in ea re studebat aut sese ad convivia adplicabat, 

‘crassator’  vocabatur..."
20

 Şiir sanatı onurunu yitirir; eğer kişi şiiri bir heves olarak kabul eder 

ve onda meşk ararsa.  O vakit bu kişi avarelikle; aylaklıkla nitelenebilir. Cato'nun bu ifadeleri 

Roma'da yahut bu ciddi duruşlu imparatolukta uyumun ne kadar zaman alacağının da bir 

göstergesidir.  

Cato, Roma'nın ilk Latince nesir yazarıdır. Tarih yazıcılığı, belagat ve edebiyat 

sahalarında varlık gösterir. Onun klasik öncesi çağın (MÖ 240- MÖ 90) tek başına taşıdığını ve 

ancak Cicero'nun devamen felsefi nesir yazarlığına bir tür (Genre) eklediğini söylersek Cato'nun 

öncemi daha iyi anlaşılır. 

Klasik öncesinin tek düz yazı eseri (prosa Werk) Cato'nun “de Agri Cultura”sıdır. 

Anti-Hellenismus ve Panhellenismus 

Tipik bir Romalı olarak Yunan kültürünün tam anlamıyla karşısındadır. Ama diğer tüm 

geçiş dönemi insanlarında olduğu gibi kabul etmek istemediğinden fazla bu kültürün tesirinde 

kalır. Onunla birlikte mevcut anlamdaki direniş tükenir.
21

 

Cato helenik kültüre karşı olan tavrını sık sık ortaya koyar. Onun mantıklı açıklamaları 

karşısında (hatta par excellence) haksız olduğunu düşünmek pek mümkün değildir. Libri ad 

filium isimli oğluna hitaben yazdığı tıp ve hitabet sanatı gibi alanlarda yazılmış kitap bir ihmalin 

işaret edilmesi ile başlar.
22

 Onların edebiyatlarından bir şeyler öğrenilebileceğini ama bunun bir 

mutabakat anlamına gelmemesi gerektiğini öğütler oğlu Marcus'a. Onlardan edebiyatın alınması 

                                                 
14 Quintilianus: 2,15,8; 12,1,35. 

15 “Romanorum primus, quantum ego quidem sciam, condidit aliqua in hanc materiam M. Cato...” (3,1,19) 

16 Si causam veneficii dicat adultera, non M. Catinos iudicio damnanda videatur… (5,11,39) 

17 "Urbanus homo [non] erit cuius multa bene dicta responsaque erunt, et qui in sermonibus circulis conviviis, item in 

contionibus, omni denique loco ridicule commodeque dicet. Risus erit quicumque haec faciet orator". (6,3,105)  

18 1,7,23; 3,6,97; 8,3,29; 8,5,33;  8,6,9; 9,2,21; 9,4,39; (vir bonus dicendi peritus:)12,1,1; 12,7,4; 12,10,45. 

19“... verum et Cato cum in dicendo praestantissimus, tum iuris idem fuit peritissimus...” (12,3,9) 

20 Gellius, Noctes Atticae, 11,2,5. (Cato'dan alıntı yapıyor) ". Praeterea ex eodem libro Catonis haec etiam sparsim et 

intercise commeminimus:..." 

21 Fuhrmann, Manfred: Geschichte der römischen Literatur, Reclam, Stuttgart 1999, s.56 (bilhassa 136-146) 

22 Plinius: Naturalis Historia 29, 14; Geschichte der römischen Literatur, s.139. 
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ile büyük bir ganimet kazanılacaktır; onların doktorları (ettikleri yeminden dolayı) ilimlerini her 

türlü barbara sunarlar; ama bunu para karşılığı yaparlar.
23

 

İlerlemiş yaşına rağmen
24

 ciddi bir okuma ve öğrenme sürecine girer Cato, Yunan kültürü 

için. Yeni eserleri için gereken kaynak edinme ve örnek bulma arayışının da sonucudur bu. 

Geçiş dönemi aydınlarının tipik bir örneğidir aslında; ruhsal yapısı çelişkilerle doludur. 

Fuhrmann bunu "dönem" değişimi (epochenwandels) olarak nitelendirir.
25

 

“non Scipio, Laelius, Cato in loquendo velut Attici Romanarum fuerunt?”
26

 Aslında bu 

cümle sayfalarca yapılacak bir izahtan daha kısa bir biçimde Cato’nun akıbetini izah eder. 

Atina-romalı olmak yani Latin ve Yunan kültürünün kaynaştığı zamanın âlimi sayılmak Cato 

için elzem bir haldedir. Daha detaylı izah Brutus’ta yapılır.
27

 

RECÂİZÂDE MAHMUT EKREM 

(1847-1914) 

Belâgat tarihinde bir dönüm noktası sayılan Recâizâde Mahmut Ekrem’in Ta'lîm-i Edebiyyât’
28

ı 

(İstanbul 1299) da ders notlarının kitaplaştırılmış şeklidir. Ekrem, Mekteb-i Mülkiye’deki edebiyat hocalığı 

                                                 
23 Dicam de istis Graecis suo loco, M.fili, quid Athenis exquisitum habeam et quid bonum sit illorum litteras 

inspicere, non perdiscere. Vincam nequissimum et indocile genus illorum, et hoc puta vatem dixisse: quandoque ista 

gens suas litteras dabit, omnia corrumpet, tum etiam magis, si medicos suos hoc mittet. Iurarunt inter se barbaros 

necare omnes medicina, sed hoc ipsum mercede faciunt, ut fides iis sit et facile disperdant. 

24 Bkz: Cicero: Cato maior de senectute 3. 

Cicero: Cato der Ältere über das Alter/Laelius über die Freundschaft, (Sammlung Tusculum) Artemis & Winkler, 

2004. 

Eserin ilk bölümünü Cicero, arkadaşı Titus Pomponius Atticus'a ithaf eder ve maksadını izah eder. Her ikisi de 60'lı 

yaşlarına erişmişlerdir ve Cicero dostu Atticus'un yaşlılıktan mütevellit kaygılarını dindirmek; ona sükunet vermek 

istemektedir. Cicero ana karakterleri tanıtır ve bu hayali konuşma başlar. Şöyle ki Marcus Porcius Cato ile Gaius 

Laelius Sapiens ile sohbet etmektedir; ana figürler Cicero'nun Laelius de amicitia'sı ve Publius Cornelius Scipio 

Aemilianus Africanus'tur, ki burada Genç Scipio olarak zikredilir. Konuşmanın ilk çentiği Laelius ile Scipio'nun 

sohbetleri esnasında Cato'nun ilerleyen yaşına rağmen nasıl olup da şikayetten uzak ve acısız olduğunu tartışmaları 

ile atılır. Zira onun yaşındakilerin çoğu bedeni güç ve itibar kaybetme eğilimindedirler. "Yaşlılık" kişiyi işlerini 

yapamaz hale getirmekte, vücudu zayıf düşmekte, tüm zevklerden mahrum etmekte ve ölüme yaklaştırmaktadır. 

Bunlar "ihtiyarlık"a yapılan suçlamalardır. Cato bu suçlamaya sırası ile örnekler vererek karşı deliller gösterir. 

Quintus Maximus, Şair Ennius veya Appius  gibi birçok eski Romalıyı örnek gösterir. Bu periyodun gerekli ve keyifli 

bir dönem olduğunu savunur Bilge Cato. Bu dönemde elbette güç, çeviklik ve sürat gibi özellikleri kişide görmek 

mümkün değildir. Buna mukabil öngörü, otorite ve kararlılık gibi özellikler öne çıkar. Bir dümenciyi (Steuermann) 

örnek gösterir Cicero. O direğe çıkmaz, yahut gemi içinde bir oraya bir buraya gitmez; bilakis geride sessiz sakin 

oturup diğer herkesinkinden daha mühim olan vazifesini ifa eder. Sadece yaşlılık değildir vücudu zayıf düşüren. 

Akılsızca bir hayat sürülmesi de vücudu yıpratır; zayıflatır. Zaten insan yaşlılıkta fazla güce ihtiyaç duymaz. Buna 

rağmen düzenli alıştırmalar ile ruhu güçlendirmek mümkündür; bu sayede kişi son nefesine kadar kendine hakim 

olur; kendini kaybetmez ve unutulmuşluğa kapılmaz. Zevke düşkünlük zaten mantıklı bir yaşam sürme idealine 

aykırıdır. Bundan muaf olmak bir kayıp değil bilakis bir hediye olarak görülmelidir. Yaşlı insan zevki ruhânî 

uğraşılarda bulur; dostluklarını muhafaza, topluma faydalı olmak veya tarım ile uğraşmak ruhun mutluluğu için 

yapılabileceklerden birkaçıdır. Ayrıca ölümün yakınlığı sadece yaşa bağlı değildir. Çoğu zaman ihtiyar, genç adamın 

ulaşmak istediği konumdadır. Ölüm ise korkulacak bir şey değildir; bu durumda ya ruh tamamıyla silinecek ya da 

sonsuz bir hayat sürecektir. Örneğini Platon'da sıklıkla gördüğümüz ve anlatımın canlılığı, tesiri açısından çok etkili 

olan bu diyalog yönteminde baş rolün Cato'ya verilmesi tevekkeli değildir. Cato ölümünden sonra neredeyse bir 

kahraman hükmünde saygı görür.  

25 Geschichte der römischen Literatur, s.140. 

26 Quintilianus: 12,10,39. 

27 Brutus, 16,63. 

28 Recâizâde Mahmud Ekrem: Talîm-i Edebiyât, taş baskı, Hakkı Tarık Us Kütüphanesi, nr.10485. 
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esnasında takriben üç yıllık bir emek ile bu abidevî eserini ortaya koyar.
29

 Aslında daha önce öğretmenlik 

tecrübesi bulunmayan Ekrem bu vazifeye pek sıcak bakmazken Abdurrahman Şeref’in ısrarı üzerine
30

 

kabul eder. Ders tarz-ı cedîd üzere olmakta; yani daha önceki eserleri referans almak yerine, kendisi bir 

referans teşkil etmek zorundadır. Eser bu “ilk” olma vasfından dolayı sayısız tenkide uğrar, bu mesele 

konumuzun dışında kalıyor.
31

  

Osmanlı Türkçesi, her ne kadar Arapça ve Farsça'nın şiddetli tesiri altında olsa da bambaşka bir 

lisandır ve edebi bakımdan başka bir şekilde ele alınmalıdır. Bu kavrayışa sahip olması ile Ekrem ayrıca 

takdire şayandır. Araplar ve garplılar kendi belagâtlerini tedvinde (derlemede) çok ileri seviyelere 

ulaşmışken lisan-ı Osmânî bir hayli geridedir ona göre.
32

 “Bu ders kitabı daha ziyade bir hareket 

olarak mühimdir. Filhakika Arabın ‘bedi ve beyanı’ ve ‘belâgatı’yla ilk hesaplaşmamız onunla 

başlar. O zamana kadar söz sanatlarından bahsedenler, ister umumî çerçeveler içinde yani, 

mevzuat-ı ulûm cinsinden ilim tasnifi eserlerinde olduğu gibi) ister tek başına meseleyi ele 

alsınlar daima Arap edebiyatına bağlı idiler. Ve Aristo’dan Araplara intikal etmiş estetik 

kaideleri içinde onun gelişmesinin verdiği verilere dayanarak konuşurlardı.”
33

 

Recâizâde Mahmud Ekrem (daha önce Süleyman Paşa’nın faydalandığı) Emile Lefranc'ın Traité 

théorique et pratique de littérature
34

’ünün style et composition cildindeki “Style” bölümünü 

geniş ölçüde Türk edebiyatında uygular. Yazar kitabının ağırlık noktasını teşkil eden üslûp konusunu bir 

araştırma zemini olarak Türk edebiyatı nazariyesi literatürüne kazandırmakla kalmaz, klasik bir konu olan 

fesahat ve edebî sanatların izahlarında bile yenilikler yapar.  

Müellif eseri iki kısım olarak tasarlar, ancak sadece birinci kısmı neşredilir; maalesef noksan 

olarak.
35

 Kitabın dış ve iç kapaklarında isminin hemen altında "kısm-ı evvel- birinci sene" ibaresi 

                                                 
29 “Üç seneden beri telîf ve ıslâhıyla uğraştığım eser-i hâkirânemin....” Talîm-i Edebiyât, s.4. 

30 “himmet ve meram ile tarz-ı cedid üzre bir dersin, bir kürsünün tesis olunacağını ve kurulacak temel ile maârif-i 

âtiyyemize büyük hizmet olunacağını ve bu hizmet-i celîleden vatanı mahrum etmemesini....” 

Abdurrahman Şeref (Mekteb-i Mülkiye müdürü): “Ekrem Bey Merhûm’un Mekteb-i Mülkiyye’de Muallimliği”, 

Talebe Defteri, nr.19, 30 Kânûnsâni 1329/ 11 Şubat 1914, s.312. 

Abdurrahman Şeref'in ilk"tevzi-i mükafat" (mükafat dağıtımı) merasimi sırasındaki konuşması değişimin tedrisat 

açısıdan ne tür bir başkalaşım yaşattığının en iyi kanıtıdır: "tedrîs olunan ulûm ve fünûn-ı mütenevviadan lisân-ı 

Osmânî'de mükemmel kütüb ve resâil mevcut olmadığından mektebe tayin buyurulan muallim efendiler ashâb-ı 

kudret ve istidât ve erbâb-ı meleke ve mahâretten olmakla talîm eyledikleri dersler mektepçe sırasıyle cem ve tertîb 

olunarak bu vechile mekâtib-i âlîye için dahi kütüb-ı lâzıme hazırlanmış olur." (Mahmud Cevad ibn el-Şeyh Nafi, 

Maarif-i Umûmiyye Nezâreti Tarihçe-i Teşkilât ve İcraatı, musahhihi: Mehmet Ali ibn Kemal, Matbaa-i Âmire, 

İstanbul 1338/1922, s.181-182.) Okutulan derslerden Osmanlıca olarak daha önce tertip edilmiş kitap olmadığı için 

ders veren hocalardan bunu yapmaları istenmektedir. 

31 Ancak bizim atfettiğimiz vasıfları hulasa etmesi bakımından Ahmet Mithat’ın ifadelerini zikredelim: “Tekaddüm 

fazlını kazandın. Tedrisde devam eyledikçe daha noksanları bulur ikmâl edersin.” “Taassub ve Garba Meftuniyet”, 

Tercümân-ı Hakîkat, nr.1305,6 Zilhicce 1299. 

32 Talîm-i Edebiyât, s.4-6. 

33 Tanpınar, Ahmet Hamdi: 19 uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Kitabevi, İstanbul 2003, s.496 

34 https://ia600502.us.archive.org/21/items/traitthoriqu01lefr/traitthoriqu01lefr.pdf  -Erişim: 04.04.2013 

35 Ekrem eserin sonuna düştüğü bir notta şöyle der: "Mukaddimede bahsolunan mütâleât ve müntehebât-ı edebiyye 

ile bazı terâcim-i ahvâli hâvi 'Zeyl-i Talîm-i Edebiyat' ayrıca çıkarılmak üzere der-desttir." Demek oluyor ki 

elimizdeki kitap birinci kısmın takriben ilk yarısını teşkil etmektedir. Bu birinci kısmın bir de zeyli vardır çünkü. 

Zeyli ise, birtakım edebî mülâhazalar, misâller; bazı metinler ve kendilerinden örnek seçilmiş şâir ve ediplerimizin 

hâl tercümelerini içine alacaktır. Tasarı aşamasında kalan bu ikinci kısmın muhteviyatı hakkında birkaç mantıksal 

çıkarım dışında kesin bir bilgi mevcut değildir. Recâîzâde muhtemel ki bu ikinci kısımda, birinci derecede kaynağı 

olan Lefranc gibi, edebî nevîleri ve kompozisyonu mevzuubahis edecekti. (Yetiş, Kazım (1996): Tâlim-i Edebiyât’ın 
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bulunur, akabinde kitabı yazış amacını kısaca izah eder müellif. Yazı yazmanın usûl ve 

kaidelerini bilen bir talebeye Osmanlı lisanında kabul edilmiş edebî ifade unsurlarının (edebî 

sanatlar) esâs kaidelerini ve ehemmiyetli prensiplerini öğretmeyi vaat eder Ekrem. Şiiri vezinli 

okumaya alışkanlık kazandıracak, dolayısıyla meşhur vezinleri tanıtacak, mensur ve bilhassa 

manzum seçilmiş parçalar ezberletecek, misâller aldığı meşhur ediplerin hâl tercümelerini ve 

mukayeseli bir tarzda edebî değerlerini anlatacak, kısaca söylemek gerekirse, edebiyat ve 

Osmanlı edipleri hakkında bir hayli malumât verecektir.
36

 Sırf nazarî bilgiler değil, misallerle de 

görüşlerini izah ettiğini belirtir.
 37

 
 

Talîm-i Edebiyat'ın hurûfat baskısı "fasıl" başlığı altında dört ana bölümden oluşur:  

I.Bölüm (Fasıl): Edebiyatın, ruhî melekeler yönünden psikolojik izahına tahsis olunan bu 

bölümde "Kuva-yı Zihniyyenin Edebiyatta Fiili" umumi başlığı altında bir girişi takriben 

"mebhas" adı ile 6 iç bölüm yer alır.
 38 

II.Bölüm (Fasıl): Esâlib (61-215) "Üslûp" konusuna hasredilen ve eserin en geniş kısmını 

meydana getiren bu bölüm de altı gruba ayrılır: 1.Mebhas: Fesâhat, 2.Mebhas: Vuzuh, 

3.Mebhas: Tabîiyyet, 4.Mebhas: Münakkahiyyet, 5.Mebhas: Aheng-i Selâset, 6.Mebhas: 

Muvâfakat.
 39

 

III.Bölüm (Fasıl): "Tezyinât-ı Üslûb-Envâ-i Mecaz" başlığını taşıyan ve üslûptan sonra 

kitabın hacimce ikinci büyük kısmını teşkil eden bu bölüm üç bahiste "Mecâz" konusunu işler: 

1.Mebhas: Mecâz-ı Tahyîlî, 2.Mebhas: Mecâz-ı Tebliği, 3.Mebhas: Marifet-i Mecaz.
40

 

IV.Bölüm (Fasıl): "Sanayi-i lâfziyye" başlığı ile eldeki cildin bu sonuncu bölümünde eski 

belagatın lâfız sanatları, bahis konusu olur. Recâîzâde Ekrem burada herhangi bir hususî 

"mebhas" taksimine lüzum görmemiştir.
41

 

Bizde rhétorique sahasında ismi "edebiyat" terimine dayanan ilk eser Talîm-i 

Edebiyat'dır. Dersinin adı "Edebiyat-ı Osmaniyye" veya "Belagat ve Kitâbet-i Resmiyye" 

olduğuna göre, bilhassa "Belâgat-ı Osmaniyye"yi isim olarak düşünebilirdi. Bu meselede belki 

Ahmet Cevdet Paşa'nın "Belâgat-ı Osmaniyye"si dolayısıyle Recâîzâde'nin bir isim 

                                                                                                                                               
Retorik ve Edebiyat Nazariyâtı Sahasında Getirdiği Yenilikler, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu- Atatürk 

Kültür Merkezi yay:104, Ankara, s.98: Alıntılar da bu eserden yapılmıştır) 

36 "İki senede tedrîs olunmak için iki kısım üzerine mürettep olan Talîm-i Edebiyat'ın bu birinci kısmı dürüstçe ifade-i 

merama muktedir olacak kadar usul-i kitabete âşînâ bulunan talebeye bir sene zarfında esâlib-i makbule-i 

Osmâniyyenin kavâid-i esâsiyyesi ve fevâid-i mühimmesini öğretmek, evzân-ı meşhûreye muvâfık her yolda eş'âr-ı 

Osmâniyyeyi mevzun okumaya ülfet hâsıl ettirmek, mensur ve alelhusus manzum bir çok müntehab parçalar 

ezberletmek, eserlerinden başlıca misâl alınmış olan meşâhir-i üdebâyı, muhtasar tercüme-i hâlleriyle beraber 

yekdiğerine olan rüchân-ı faziletlerini dahî bilmek şartiyle tanıtmak; velhasıl edebiyat ve üdebâ-yı Osmâniyye 

hakkında suret-i umumiyyede bir hayli malumât-ı müfîdeyi kazandırmak maksadına göre yazılmıştır." Talîm-i 

Edebiyât, s.2 ve Yetiş, age, s.93. 

37 Talîm-i Edebiyât, s.13-14. 

38 1.Mebhas: Efkâr, 2.Mebhas: Hissiyat, 3.Mebhas: Hüsn-i Tabiat, 4.Mebhas: Kuvve-i Hayâliyye, 5.Mebhas: Zarafet 

yahut Nüktedanlık, 6. Mebhas: Kuvve-i Hâfıza 

Buna da, "mebhas” unvânı ve numarası verilmeksizin, iki bölüm daha ilave edilmiştir: "Dehâ ve Hünerverî" ve 

"Sanayide Güzellik Neden İbarettir?" (Talîm-i Edebiyât, s.16-60.) 

39 Talîm-i Edebiyât, s.61-215. 

40 Talîm-i Edebiyât, s.216-324. 

41 Talîm-i Edebiyât, s.325-381. 
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benzerliğinden kaçtığı akla gelebilir. Fakat, Recâîzâde'nin dersin veya kitabının adını vererek 

ders takrirlerine başladığı sıralarda, Cevdet Paşanın Belâgat-ı Osmaniyye'si henüz neşir sahasına 

çıkmış değildir.
42

 

Eserde belâgat hem "rhétorique" hem de "éloquence"
43

 anlamlarına gelecek şekilde 

kullanılmıştır. "Kuvâ-yı zihniyyesinde hiddet ve karihasında cevdet olan her bir müellif efkâr-ı 

mevcudânesini kemal-i fesâhat ve belâgatla ifadeye muktedir olur ki işte ona sahib-i dehâ 

veyahut hünerver denilir." Buradaki "belâgat" güzel yazma "éloquence" mânâsındadır. Bir ilim 

olarak belâgat- rhétorique'e gelince: 

"Vaktiyle akvâm-ı Arab her şeyden evvel lisan ve onun iki rükn-i celîli olan fesâhat ve 

belâgata ziyade ehemmiyet vererek bir tarafdan riyâziyât ve siyâsiyâta mütelallik ulûm ve 

fünûn-ı mütenevvîayı tevsî etmekle beraber diğer taraftan dahi fesâhat ve ondan daha mühim 

olan belâgata ve beyâna dâir tedkikât ve telifâttan hiçbir vakitde hâli kalmadılar. Birçok asırlar 

devam eden bi ikdâmât ve mesâi ile fesâhat ve belâgatı mertebe-i âlü’l-âline ve tabir-i diğerle 

kelâmda lâfız ve mânâya âit hasâyis ve mezâyâtın hadd-i kemaline vâsıl oldular."
44

 Burada 

mevzuubahis olan Arap belagatıdır. Kaide, şive ve "usul-i belâgat"ca biri diğerinin aynı iki lisan 

bulunmadığı, bir lisanın diğer bir lisanın "usûl-i fesahat ve belâgat"ına tâbî olmakla terakki 

edemeyeceği fikirlerin de ise "belagat" her dilin kendisine mahsus bir husus olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

Bunlardan başka; "teşbih"in "belâgat"ın mühim unsurlarından biri bulunduğu
45

, 

"istiare"nin birçok kısımlarının bizim "belâgat” kitaplarında mevzuubahis edildiği
46

, secie 

"belâgat" kitaplarında müteaddit sahifeler ayrıldığı
47

, lisanımızın sarf ve nahvinin, beyân ve 

bediinin, yani "belâgat"ın kendisinden çıkarılması gerektiği
48

 gibi çeşitli açıklamalarında 

Türkçe'nin belâgatı konu edilmekte ve hemen hepsinde "belâgat" bir dilin güzel yazma yollarını 

öğreten bir ilim olarak görünmektedir.
49

 

Daha önce değinildiği gibi, ilk olmak yahut yeni bir devrin eşiğinden içeri adım atma 

cesaretini göstermek bazı acemilikleri de beraberinde getirecektir. Bugünkü birikim ile 

                                                 
42 "Edebiyat" kelimesi "littérature"ün karşılığı olarak Şinâsî'den sonra kullanılmaya başlanmış ve bilhassa Nâmık 

Kemal'de daha çok kullanılış sahası bulmuştur. İşte Recâîzâde, derslerinin başlangıcında Talîm-i Edebiyat ismini 

eserine ad olarak seçerken yeni edebiyatın kaide ve prensiplerini verecek olan eserine, bu yeni muhtevalı kelimeyi 

benimsemiştir. 

Bunda müellifin birinci derecede kaynağı Lefranc'ın kitabının umumî adı "Cours Elémenteire de Littérature"ün de 

tesiri muhakkaktır. Çünkü eserine dersin adına da uygun gelen, "edebiyat-ı Osmaniyye" ismini verebilirdi. Halbuki o 

'Talîm-i Edebiyat"ı tercih etmiştir. "Cours Elementair de Litterature"i "talîm-i edebiyat"la karşılamıştır. "Ders" yerine 

"talîm"i benimsemiştir. (Yetiş, age, s.105.) 

Ancak Ekrem, Cevdet Paşa’nın eserinden haberdardır: 

"İşte o yolda bir Belâgat-ı Osmâniyye'nin telifine Cevdet Paşa Hazretleri tarafından himmet buyurulmakta olarak 

hitâm bulan bir parçası dahi geçende de tab' ve neşrolunmuştu" (Talîm-i Edebiyât, s.12-13.) 

43 =die Beredsamkeit, die Eloquenz, die Redegewandtheit, die Sprachgewalt. 

44 Talîm-i Edebiyât, s.4-5. 

45 Talîm-i Edebiyât, s.211 

46 Talîm-i Edebiyât, s.253 

47 Talîm-i Edebiyât, s.345 

48 Talîm-i Edebiyât, s.382. 

49 Yetiş: age, s.107. 
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Ekrem’in eserini eleştirmek elbette ki insafsızca olacaktır. Fakat devrindeki münekkitlerden 

Hayret Efendi’nin birkaç tenkidini vermek faydalı olur. Hayret Efendi Talîm-i Edebiyat'taki 

tarifleri tenkit eder. Tarif tam olmadan bölümlenmeye girişilmesini eleştirir. Tarifin eksik 

kaldığı yerlerde de misal üstüne misal verip bu açık kapatılmaya çalışılmıştır ona göre.
50

  

Hayret Efendi başka bir yazısında, Talîm-i Edebiyatın kısm-ı evvel’inin umumî başlığı 

olan "Mânâ yahut fikir- lâfız yahut üslûb" ıstılahlarının anlamsal bir karışıklık hasıl ettiğini 

düşünmektedir. Fikri anne rahmindeki cenine benzetir Hayret Efendi. Bu çocuk dünyaya gelip 

de lafız kisvesine bürünürse ancak o zaman “mana” şeklini alır. Yani mana, fikirden bir yaş 

büyüktür. Lafız yahut üslup telaffuzu ise aynı şekilde denklikten uzaktır. Lafız, kelime 

demektir. Üslup ise daha ziyade tavır anlamına gelir. Yani ilki elbisenin kumaşı iken diğeri 

elbisenin biçimi, kesimi olarak tanımlanabilir.
51

 

Talîm-i Edebiyat'ta en fazla yer tutan bahislerden biri de “üslûp” mezvuudur. Ekrem 

bunu,"kavânîn-i üslûb" biçiminde karşılar. İfadenin açılımının getirisi olan “kanunlar” aslında 

yanıltıcı bir anlama karşılık geliyor. Zira Recâizâde fesahat, vuzuh, tabiîlik, münakkahiyyet, 

ahenk ve muvafakat gibi vasıfları sıralar “üslubun kanunları” başlığı altında. Bu, aslında Emile 

Lefranc'daki "qualité" kelimesinin veya daha doğrusu "qualité générales du style", "qualité 

particulières du style" terkiplerinin "kavânîn-i üslûb" şeklinde karşılanmasından başka bir şey 

değildir.
52

 

Ayrıca müellif "steyle=üslûb" mefhumunu da "üslûb-ı beyân", "üslûb-ı ifade" gibi 

ıstılahlarla karşılamıştır. Bu karşılama bazı tereddütleri de beraberinde getirmektedir. Zira ifade 

ile üslûb ve beyân ile üslûb birbirinden farklı kavramlardır.
53

 Bir diğer misal olarak "âheng-i 

selâset" diye kurgulanan terkip gösterilebilir. "Selâsetin ahengi" şeklinde bir mânâ çıkan bu 

terkip aslında "l'harmonie"ye karşılık olarak kullanılmıştır. "Âheng" ve "selâset" esasında ayrı 

ayrı ıstılahlardır.  

"Üslûb" kelimesi bir kavram olarak "style" karşılığında ilk defa Talîm-i Edebiyat'ta 

görülmektedir. Şüphesiz Ekrem garabeti azaltmak için terkipler kullanarak izah edici bir yol 

seçmeye çalışmıştır. 

Son olarak tenkit edenlerin sıklıkla üzerinde durduğu bir hususu belirtelim. Denmektedir 

ki, Ekrem bocaladığı yahut daraldığı anda teorik izahı üstünkörü geçip misallerle bu açığı 

                                                 
50 "Tarifât hususuna gelince bir takımında ‘Elhan’ henüz tanîn-endâz âlem-i matbuat olmadan Takdîr yazdığınız gibi 

-tarif etmeden taksimine girişip iki kısımdır demişsiniz. Kimisinde de tarif etmek isteyip biraz ”lâm-cim" ettikten 

sonra uymayacağını anladığınız gibi bu makule şeyleri tarifden ziyade misâl izâh eder misâl.... diyerek geçmişsiniz." 

Hayret Efendi: "Takdîr-i Talîm-Mâbad", Saâdet,  nr. 383, 7 Receb 1303/31 Mart 1302/ 12 Nisan 1886; Kazım 

Yetiş, age, s.113. 

51 “Fikir” demek zihinde kuruntu demektir ki rahm-i maderde cenin mesâbesindedir. Cenîn kadem-nihâde-i âlem-i 

şühûd olunca “sabiy-yi tıfl” dedikleri gibi insanın içerisiden bir fikir doğup da kımât-ı elfâza sarıldığı gibi adına 

“mânâ" derler. Demek oluyor ki "mânâ" "fikir" den hiç olmazsa bir yaş büyüktür". "Üslûb yahut lâfz"a gelince 

bunlarda "fikir-mânâ" gibi yekdiğerinin müterâdifi değildir.  

"Lâfız" kelime, kelâm demektir. "Üslûb" ise tarz ve tavır mânâsına olup elbisenin kumaşı değil biçimi 

mesâbesindedir ki kelimeler terekküb edip kelâm hâline geldiği vakit hâsıl olan şekil ve hey'eti demek olur." 

Hayret Efendi: "Takdîr-i Talîm-Mâbad" Saâdet, nr. 387, 12 Receb 1303/5 Nisan 1302/ 17 Nisan 1886; Yetiş:  age, 

s.113. 

52 Yetiş: age, s.114-115. 

53 Talîm-i Edebiyât, s.64. 
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kapatmaya çalışmaktadır. Mesela "Ulviyet'i fikirde, histe ve hayalde olmak üzere üçe ayırır 

Ekrem, fakat gerekli teorik izahat yapılmaz. Söz gelimi "ulviyet-i hayâl" için bütün söylediği 

"ulviyet-i hayâl büyük bir şeyi veya büyük bir fiili parlak ve nazarfirib elvan ile nakş ve tasvir 

etmektir"den ibarettir. Bu tek cümlelik izâhtan sonra takriben üç sayfalık misâl verir müellif.
54

 

HULASA 

Cato’nun de Agri Cultura'sını okusa da okumasa da bir çiftinin vazifesi tüketiciye sağlıklı 

ürün sunmaktır. Bunun resmi kayıtlarda dipnot ve atıflarla dolu bir metinde izah edilmesine 

gerek yoktur. Kasabın vazifesi de bellidir keza. Kaptanın da, celladın da. İsmi yahut sıfatı 

zikredilen bir mesleğin içini doldurmak için kimse izahata ihtiyaç duymaz. Bir meslek/vazife 

dışında.  

Aydın, ilim ehli, düşünür vs de denebilecekken bizim “âlim” olarak nitelemeyi uygun 

bulduğumuz vazifenin gerekleri kati surette izahata ihtiyaç duyar. En mühimi de zamanının 

gerekleri içinde ve en başa bu sebep alınarak yapılmalıdır bu izahat.  

Cato, 106-43 yılları arasında yaşasa idi idam edilmesi ve kesilen başının Forum 

Romanum'daki Rostra'da halka teşhir edilmesi, ellerinin ise Senato binasının kapısına 

çivilenmesi kuvvetle muhtemeldir. Yahut 35-96 yılları arasında yaşasaydı 12 ciltlik bir ders 

kitabı yazabilirdi genç hatip adayları için.  

Cato hem üst düzey bir asker, hem bir bilge (yol gösterici), hem bir hatip, hem (Roma) 

tarih yazıcılığının kurucusu, hem hukuku çok iyi tanıyan birisi, hem de tarımla çok iştigal etmiş 

bir yetiştiricidir. Roma tarihinin fiili seyrini etkiler. Epeyi ilerlemiş yaşında insanlara iyi bir 

örnek olmak için Yunan ilimlerini tahsil eder. Hayatı boyunca birilerinin rızasını kazanmak için 

vazifesinden taviz vermez. Lüksün, müsrifliğin amansız düşmanıdır. Kellesi koltuğunda bir 

adamdır, ama âlimdir de. 

Recâizâde’nin Fatma Pirâye, Emced, Nijat ve Ercüment  isminde dört tane çocuğu olur. 

Evliliğinin ikinci yılında dünyaya gelen Pirâye doğum sırasında vefat eder. İlk oğlu olan Emced, 

bakıcısının dikkatsizliği sonucu kaza geçirip bir buçuk yaşında yatağa mahkûm olur. Yaşamı 

boyunca hiç konuşamadan yirmi yaşında vefat eder. Recâizâde’nin diğer iki mutsuzluğun tesiri 

ile tüm sevgisini verdiği Nijat, yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak 1900 yılı kışının son 

günlerinde, on dört yaşında hayata veda eder.  

Talim-i Edebiyat’a ilaveten şiirler, öyküler, tiyatro eserleri yazar, çeviriler yapar; ilk 

gerçekçi romanın müellifidir. Edebî tenkit sahasında (Zemzeme) hatırı sayılır bir kalemdir. 

Çeşitli mühim resmî vazifelerin yanında gazetecilik ve öğretmenlik de yapmıştır. Kederli bir 

adamdır, ama âlimdir de.  

Kültürel depremleri (sarsıntı demek hafif olur) en az zayiatla atlatan insanlar tarihin her 

döneminde mevcuttur; sayıları azdır fakat. “Kültürel mutasyonun yahut metamorfozun” çözümü 

asimilasyon, yenilgi, kabulleniş, boğun eğme, yalakalık, teslimiyet, hafıza kaybı, içe kapanış, 

kaçış, korkaklık, intihar değildir. Cato ne yaptı ise, Recâizâde ne yaptı ise odur çözüm. 

 

 

                                                 
54Talîm-i Edebiyât, s.213 
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