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Sunuş

Şair, romancı, oyun yazarı ve eleştirmen olarak Recâîzâde Mahmûd
Ekrem, Yeni Osmanlılara eklemlenerek modern Türk edebiyatının çok
önemli bir evresine kendiliğinden yerleşir. Küçük yaşta babasından
Arapça Farsça öğrenmesi, yeni açılan mekteplerde okuması, henüz on
beş yaşında Mektûbî Kalemi’nde çalışmaya başlaması, burada hem Leskofçalı Galib ve Hersekli Hikmet gibi son divan şairlerini hem de Namık Kemal ve Âyetullah Bey gibi Yeni Osmanlıları tanıması, bu sırada
Fransızca öğrenip çeviriler yapması, gazetecilik deneyimi (1867’de Namık Kemal’in Fransa’ya kaçarken Tasvîr-i Efkâr’ın sorumluluğunu ona
bırakması), Şûrâ-yı Devlet üyesi olması ve bütün bunların içinde konumuz için en önemli yanı olan yedi yıl (1878-1887) edebiyat hocalığı
yapması (Mekteb-i Sultânî ve Mekteb-i Mülkiyye’de) onu “asıl birleştirici çizgi (hatt-ı ittisâl)” yapar. Ahmet Hamdi Tanpınar, XIX. Asır Türk
Edebiyatı Tarihi’nde Recâîzâde Mahmûd Ekrem’i böyle bir çerçevede
okuyucuya sunar:
Recâizâde Ekrem Bey, Nâmık Kemal’den yedi yaş küçük, Hâmid’den
dört yaş büyüktür. Nâmık Kemal’in Hâmid’e yazdığı mektuptaki o meşhur olmuş tabirle (Nâmık Kemâl’in Hâmid’e 4 Rebîülevvel 1299 tarihli mektubu. Bilindiği gibi bu mektupta Kemal asıl yeniliği Şinasi ve
Hâmid’in getirdiklerini ve kendisinin arada bir hatt-ı ittisâl olduğunu
söyler. Bk. Numûne-i Edebiyat-ı Osmâniye, 3. baskı, s. 502. 343.) aralarında asıl mânâsıyla birleştirici çizgi odur. Şinasi’den sonra, ikinci nesil olan Kemal’in yaptığı yenilik onun varlığıyla Kemal-Ekrem-Hâmid
mektebi olacaktır. Ayrıca 1880 senelerinden sonra yetişenlerle kendi
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devri arasında asıl birleştirici çizgi odur. Servet-i Fünûn gençlerini o
toplar. Eskinin içinden hiç çıkmamış olmasına rağmen edebiyatımızın şark edebiyatları karşısındaki vaziyetini ilk açıklayan biri de odur.
Yeni açılan mekteplerde tahsili, kalemlerdeki çalışması, üslûbunun tercümeden hız alması, gazetecilikle işe başlaması, mürettep denilebilecek bir divan sahibi olması (Nağme-i Seher), Yeni Osmanlılar idealini bir müddet için benimseyişi hep kendinden evvelkilerin devamıdır.
Fakat arada yedi senenin getirdiği farklar da vardır. Filhakika politikadan çarçabuk vazgeçerek yalnız edebiyata sarılmıştır. Nâmık Kemal ve Şinasi’de olduğu gibi Arap ve Acem edebiyatlarıyla sıkı sıkıya
meşgul olmamıştır. Zaten kendisinden sonra yetişenlerin çoğu bu edebiyatları –tıpkı Hâmid ve Muallim Naci’de olduğu gibi- ancak hayatlarının tesadüfleriyle tanıyacaklar, buna mukabil yetişme tarzları üzerinde Fransız edebiyatının tesiri gittikçe artacaktır.1

Recâîzâde Mahmûd Ekrem’in yaşamöyküsünde Mekteb-i Mülkiyye ve Mekteb-i Sultânî’deki Osmanlı edebiyatı hocalığı (Edebiyyât-ı
Osmâniyye muallimliği) oldukça önemlidir. Afife Anjelik (1870), Nağme-i Seher (1871), Atala Tercemesi (1871), Yâdigâr-ı Şebâb (1873),
Atala Piyesi (1873), Vuslat yahut Süreksiz Sevinç (1874), Mes Prisons
Tercümesi (1875) yazarı2 -ki bu eserleri hoca olmadan önce yazmış olduğunu belirtelim- öğrencilerin sevgisini hemen kazanmış ve bu nedenle “Üstat Ekrem” diye anılagelmiştir. Ali Çankaya’nın Mülkiye Tarihi’nde o dönemin öğrencilerinden Tevfik Biren’in aşağıdaki sözleri,
1

2

Ahmet Hamdi Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, haz. Abdullah Uçman,
YKY, (3. baskı), İstanbul 2008, s. 427.
İsmail Hakkı (Eldem), Ekrem Bey, İstanbul 1890; Ali Ekrem (Bolayır), Recaizade Ekrem Bey, İstanbul 1924; İsmail Hikmet (Ertaylan), Recaizade Ekrem,
İstanbul 1932; Necmettin Halil Onan, Namık Kemal’in Talim-i Edebiyat Üzerine Bir Risalesi, MEB Yay., Ankara 1950; bu yazı için ayrıca bkz. Kâzım Yetiş, “Ta’lîm-i Edebiyat Üzerine”, Nâmık Kemal’in Türk Dili ve Edebiyatı Üzerine Görüşleri ve Yazıları, Alfa Yay., İstanbul 1996,s. 294-342; Ahmet Hamdi
Tanpınar, “Ekrem Bey”, İA, c. IV, s. 218-221; Nihat Sami Banarlı, Resimli Türk
Edebiyatı Tarihi, c. 2, MEB Yay., İstanbul 1997, s. 916-924; Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, “Recâîzade Mahmud Ekrem”, c. 7, İstanbul 1990, s. 292298; Tanzimattan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, “Mahmut Ekrem (Recaizade)”, c. 2, YKY, 3. bsk., İstanbul 2010, s. 683-686.
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Açıklamalar

1. Metinde Osmanlı Türkçesine Arapça ve Farsçadan geçen alıntı
kelimelerin günlük konuşma dilindeki söylenişleri (vulgarize / halklılaştırma) tercih edilmemiş olup tutarlılık açısından asli biçimlerinin kullanımı yolu benimsenmiştir.

آفتاب
vakit
vakt
وقت
hoca
hâce
خواجه
ale’l-amyâ ale’l-amiyyâ على العميا
bi’l-akis
bi’l-aks
بالعكس
hizmet
hıdmet
خدمت
âfitâb

âftâb

2. Farsça kurallı birleşik sıfatlarda sıfat-fiil anlamını veren, Farsça
birleşik isim ve sıfat (vasf-ı terkîbî) oluşturan Farsçanın geniş zaman /
emir biçimlerinin başına - (kısa çizgi) işareti konmuş, böylece Osmanlı
Türkçesinde tek başına kullanılmayan bu dil ögelerinin durumu vurgulanmıştır.
hükm-fermâ فرما
cihân-ârâ

حكم
جهان آرا

3. Farsça ve Arapça kelimelerin sonuna getirilen Farsça yapım ekleri kelimeye bitişik yazılmıştır. Bu konuda özellikle İsmail Ünver’in
“Çevriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler” adlı makalesinde izlediği
25
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Muallimi
Şûrâ-yı Devlet A‘zâ-yı Kirâmından
Ekrem Beg

Mekteb-i Mülkiyye-i Şâhâne Matbaasında Basılmışdır.
1296
Kemâl1

1

Litografya baskıların kapak künyeleri yukarıdaki gibidir. Krş. TE¹, TE²,
TE³ s. 1.
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Mekteb-i Mülkiyye-i Şâhâne Edebiyyât Muallimligine
Ta‘yîn Buyurulan Şûrâ-yı Devlet A‘zâ-yı Kirâmından
Saâdetlü Ekrem Beg Efendi’nin Şâgirdâna Hitâben
Îrâd Buyurdukları Nutk-ı Belîgdir

Efendiler
Bir ders-hâne-i edeb tasavvur ediniz ki gâyet müstaidd muntazam ders
okumuş yirmi yirmi beş kadar talebe sırasıyla oturmuş ilk def‘a olarak huzûrlarına dâhil olan bir bî-çâre muallimin ne yolda nasıl fesâhat
u belâgat ile iftitâh-ı kelâm edecegine hasr-ı sem‘-i dikkat ediyor sonra
da o muallimin mevki‘-i müşkilini düşününüz bendenizin şu dakîkada
bulundugum mevki‘ hakkında bir fikr hâsıl etmiş olursunuz.
Bendenizin şuracıkda bir dâire-i resmiyyeye devâm eder bir me’mûr
oldugumu içinizde bilenler olmalıdır. İşte o dâireye köprüden dogru gelip
gitmek içün hemân her gün mektebinizin önünden geçerdim. Mektebinize nazarım taalluk etdikçe -âh kâşki ben de on beş sene sonra dünyâya
geleydim de şurada tahsîl-i ulûm edeydim- diye tehassürler ederdim. Ne
garîbdir ki sâika-i zamân ile mektebinize dâhil oldum ama tâlib-i ilm sıfatıyla degil muallim sıfatıyla dâhil oldum.
 Efendiler
(TE¹ 3)

Mektebimiz kifâyet-i tahsîl ve intizâm-ı idâre cihetleriyle birinci derecede bir mekteb sayılabilir. Bundan başka bir büyük şerefi hâizdir ki o da
pâdişâh-ı veliyy-i ni‘metimiz maârif-perver efendimizin himâye-i mahsûsaları altında bu ni‘metden ileri geliyor. İşte bendeniz de o şerefden
hissedâr olmaga geldim. Bendenizi hüsn-i kabûl edersiniz zann ederim.
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Edebiyyât-ı Osmâniyyeye Dâir
Mutâleât-ı Evveliyyeleridir

Dersimizi küşâd etmeden ta‘lîmini min gayri haddin der-uhde etdigim
edebiyyât-ı Osmâniyyenin ehemmiyyet ü fâidesine ve bizdeki hâline
müteallik ba‘zı mutâleât beyânını muktazî görüyorum. (Beyân edecegim şeylerin muhtasaran zabt edilmesini sizden taleb ederim) Ma‘lûmdur ki bir şeyin lüzûm u fâidesine hükm içün mâhiyyet ü meziyyetini
bilmek lâzımdır.
Edebiyyât nedir bir kerre onu anlayalım. Edebiyyâtın ta‘rîfi taksîmi bizde pek muhtelefün fîhdir. Vâkıâ bu husûsdaki ihtilâf vaktiyle
Arab ulemâsı beyninde dahi var idi, garb üdebâsı arasında da mevcûddur. Böyle ihtilâfât öyle fâzıl milletlerce tedkîkât u ta‘mîkât-ı nazariyyede daha ziyâde ileri gitmeyi îcâb ederse de bizim gibi edebiyyâtın
mâhiyyet ü hakîkatine ilk bir nazar-ı dikkat atf etmiş olan bir halk arasında zihnleri bütün bütün teşvîş etmekden başka bir eser hâsıl etmeyecegi ednâ teemmül ile anlaşılır bir şey degildir.
Vaktiyle akvâm-ı Arab her şeyden evvel lisân ve onun iki rükn-i
celîli olan fesâhat  u belâgata ziyâde ehemmiyyet vererek bir tarafdan riyâziyyât ve siyasiyyâta müteallik ulûm u fünûn-ı mütenevviayı
tevsî‘ etmekle berâber dîger tarafdan dahi fesâhat ve ondan daha mühimm olan belâgata ve beyâna dâir tedkîkât u te’lîfâtdan hîçbir vaktde
hâlî kalmadılar. Birçok asrlar devâm eden bu ikdâmât u mesâî ile fesâhat u belâgatin mertebe-i âlü’l-âline ve ta‘bîr-i dîgerle kelâmda lafz u
ma‘nâya âid hasâyis ü meziyyâtın hadd-i kemâline vâsıl oldular. Lisânları bir derecede zengin oldu ki asrlarının efkâr u medeniyyetine göre
mâddiyyât u mücerredâtdan ism-i mahsûsu olmayan bir şey bırakmadılar. Buna da kanâat etmediler meselâ seyr ü hareketde serî‘ine başka
(TE¹ 5)
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TA‘LÎM-I EDEBIYYÂT
Kısm-ı Evvel

Eser

Birinci Sene

Mahmûd Ekrem (Recâîzâde)
an-A‘zâ-yı Şûrâ-yı Devlet
Mekteb-i Mülkiyye-i Şâhâne nâmına 1296 sene-i hicriyyesinde te’lîf olunarak mükerreren taş basmasıyla tab‘ olunmuşdu.
Bu kerre ba‘zı tashîhât dahi icrâ olunarak Maârif Nezâret-i Celîlesinin ruhsat-ı resmiyyesi üzerine hurûf ile def‘a-i ûlâ olmak
üzre tab‘ olunmuşdur.
Sözün ahvâl-i vicdâniyyeyi tahvîlde olan te’sîr-i belîgına
mebnî bir büyük fâidesi dahi milletin hüsn-i terbiyetine
hıdmetdir ki hakîkat-i hâlde lafzen edebiyyâtın me’haz-ı
iştikâkı edeb ise ma‘nen edebin masdar-ı intişârı edebiyyâtdır denilebilir...
Bir de ittihâd-ı medeniyyet her milletin bir müşahhas
misâl-i zî-hayâtıdır ki lisânı edebiyyâtdır. O cihetle edebiyyâtsız millet dilsiz insân kabîlinden olur.
Kemâl

İstanbul
Mihrân Matbaası, Bâb-ı Âlî Câddesinde Numro: 7
1299
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KISM-I EVVEL

BİRİNCİ FASL

 İki senede tedrîs olunmak içün iki kısm üzerine müretteb olan Ta‘lîm-i
(TE4 2)

Edebiyyât’ın bu birinci kısmı dürüstce ifâde-i merâma muktedir olacak
kadar usûl-i kitâbete âşinâ bulunan talebeye bir sene zarfında esâlîb-i
makbûle-i Osmâniyyenin kavâid-i esâsiyye ve fevâid-i mühimmesini
ögretmek -evzân-ı meşhûreye muvâfık her yolda eş‘âr-ı Osmâniyyeyi
mevzûn okumaga ülfet hâsıl etdirmek, mensûr ve ale’l-husus manzûm
birçok müntehab pârçeler ezberletmek, eserlerinden başlıca misâl alınmış olan meşâhîr-i üdebâyı, muhtasar terceme-i hâlleriyle berâber yek-dîgerine olan rüchân-ı fazîletlerini dahi bilmek şartıyla tanıtmak vel-hâsıl edebiyyât ve üdebâ-yı Osmâniyye hakkında sûret-i umûmiyyede bir
haylî ma‘lûmât-ı müfîdeyi kazandırmak maksadına göre yazılmışdır.
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(TE4 17)

Ma‘nâ yâhud Fikr - Lafz yâhud Üslûb1

BİRİNCİ MEBHAS

Gerek şifâhen ve gerek tahrîren ifâde-i merâmda zihne en evvel lâyıh
olan şey ma‘nâ ve ta‘bîr-i dîgerle fikrdir. Sûret ve tâ‘bîr-i dîgerle üslûb-ı
ifâde derece-i sâniyede düşünülür. Binâen aleyh efkârın2 derecât u tabakâtını ve havâss u keyfiyyâtını takdîmen ta‘rîf edecegiz ki bu sûret her
şeyde riâyeti vâcib olan tertîb-i tabîîye dahi muvâfakat eder.3

Efkâr

Efkârın umûmiyyet ü husûsiyyet üzre birtakım meziyyâta mâlik olması îcâb eder.
Umûmî ya‘nî her fikrde vücûdu lâ-büdd olan meziyyât şunlardır:1
1. Hakîkat
2. Selâmet
3. Vuzûh
4. İntizâm

1

2

3

“Bâb-ı Evvel, Ma‘nâ yâhud Efkâr ile Sûret veyâhud Esâlîb” TE¹, TE², s. 17;
“Bâb-ı Evvel, Ma‘nâ yâhud Fikr - Lafz yâhud Üslûb” TE³, s. 22; “Kısm-ı Evvel, Ma‘nâ yâhud Fikr - Lafz yâhud Üslûb” TE4, TE5, s. 15.
“Binâen aleyh efkâr u mülâhazâtın” TE¹, TE², s. 18; TE³, s. 22; “Binâen aleyh
efkârın” TE4, TE5, s. 15.
“... takdîmen ta’rîf etmek her şeyde riâyeti vâcib olan tertîb-i tabîîye dahi muvâfıkdır.” TE¹, TE², s. 18; TE³, s. 22; “... takdîmen ta‘rîf edecegiz ki bu sûret her
şeyde riâyeti vâcib olan tertîb-i tabîîye dahi muvâfakat eder.” TE4, TE5, s. 15.
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Husûsî ya‘nî efkârın ba‘zılarında bulunacak olan meziyyetler dahi şunlardır:2
1. Sâdelik
2. Sâde-dilânelik
3. İncelik
4. Şiddet
5. Parlaklık
6. Ulviyyet

1

2

“Meziyyât-ı umûmiyye şunlardır.” TE¹, TE², s. 19; TE³, s. 24; “Umûmî ya‘nî
her fikrde vücûdu lâ-büdd olan meziyyât şunlardır” TE4, TE5, s. 17.
“Husûsî meziyyetler dahi şunlardır:” TE¹, TE², s. 19; TE³, s. 24; “Husûsî ya‘nî
efkârın ba‘zılarında bulunacak olan meziyyetler dahi şunlardır:” TE4, TE5, s. 17.


(TE4 17)
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