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MECMÜA-İ MUALLİM'İN RASlLAMAYAN YAZlLARI VE 
"İRŞADAT-1 GAZALİ" 

Yrd.Doç.Dr.Yakup Şafak* 

Yakın dönem edebiyat tarihimizin ünlü siması, "devrinde şair 
ve münelddt sıfatıyla derin takdir ve hayranlık uyandırmış, sözü 
dinlenmiş bir üstad ve muallim olarak kabul edilmiş olan"1 Muallim 
Naci(1849-1893) dil, edebiyat, tarih v.s. alanlarda küçük büyük birçok 
eser yazmış ve devrindeki basın hayatında faal olarak rol almıştır. 

Yazımızda ilk olarak bahsedeceğimiz 58 sayılık Mecmıl-i 

Muallim, onun bu çalışmalarının değerli bir ürünü ve en önemli 
eserlerinden birisidir; İrşadat-ı Gazall ise Muallim Naci'nin yine 
mevcut kaynaklarda adı geçmeyen küçük bir eseridir. 

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi'nde 
bulunan; aslen tıp tarihi profesörü olup ömrünü mesleki çalışmalarının 
yanısıra Mevlana, Mevlevilik, Türk tarihi ve kültürü çalışmalarına 
adayan merhum Feridun Nafız Uzluk ve ağabeyi Şahabettin Uzluk'tan 
intikal eden kitap ve dokümanlardan oluşan Uzluk Arşivi'ndeki 

Muallim Naci'ye ait bazı notlar, mevcut bilgilerimize yeni katkılar 
sağlayacak niteliktedir. 

Bu notlar, yakın tarihimizin seçkin simalarından olup kendi 
arşivinin önemli bir kısmını, yakını olması dolayısıyla F.N.Uzluk'a 
vermiş olan Veled Çelebi (İzbudak,l868-1953)'ye ait kitap ve 
dokümanlar arasında bulunmaktadır. Bunlar, çok çeşitli ve karışık 

olduğu için görevli bulunduğum Selçuklu Araştırmaları Merkezi'nde 

* Selçuk Ün. Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. 
1 Faruk K. Timurtaş, "Muallim Naci ve Lugatı", Lugat-i Niicl, İstanbul, 1978, 

s.IO-ll(Takdim yazısı). 
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uzun zamandır sürdürmekte olduğumuz tasnif çalışmaları sırasında 
tarafıından tespit edilmiş ve Y60, Y6ı numaraları verilerek kayıt 
altına alınmıştır. 

İki ayrı tomar halinde bulunan, aşağıda metinleri ve 
orijinallerinden örnekler sunulacak olan bu notların bir bölüğü (Y60) 
şu yazıları ihtiva etmektedir: Mecmfıa-i Mualliın'in eski matbu 
nüshalarının, basım hatası sebebiyle boş kalmış olan arka yüzlerine -
ortadan ikiye bölünerek- yazılmış olan Tezkere-i Nev'f'nin yer aldığı 
ı2.5X24.5 cm ebadında 7 yaprak; Bedayiu'l-efkar'dan yapılan 

tercüme ile Tezyfnü'l-lisan adlı yazı dizisinin devamlarının bulunduğu 
ı 3. 5X2 ı cm ebadında, ince, yeşil ve turuncu renkte 23 yaprak; 
üzerinde Cfıdl Efendi'ye2 ait ve muhtemelen bizzat kendisi tarafından 
yazılmış olan uzun bir ınanzfıınenin yer aldığı 2ıX33 cm ebadında, 
ince nohudi renkte ı yaprak. (IO.ğıtların üst taraflarındaki rakamlar 
müteselsil olmakla birlikte birinci ve uçuncü yazı 1 'den 
başlaınamaktadır. Tezylnü'l-lisan'a ait kısımda başlık da yoktur.) 
Sonuncu yaprağın üzerinde Muallim Naci'ye ait olduğu anlaşılan 

"Selanikde, nihrfr-i belagat-pfra Cudf Efendi Hazretlerinin bir 
neşfde-i arifaneleri" ve yazının dergiye alınacağının işareti olan 
"Kaba" notlan bulunmaktadır. Aynı kağıdın arka yüzünde ise Veled 
Çelebi'nin yazdığı "Mualliın Naci'nin el yazısıyla ınüsveddeleri" 

ibaresi yer alınaktadır. 3 (Veled Çelebi, takdire şayan bir alışkanlıkla 
elinde bulunan değerli kişilere ait evrakın kimlere ait olduğunu 
genellikle kaydetmiştir.) 

Gerek bu kağıtlardaki, gerekse biraz sonra bahsedilecek olan 
İrşadat-ı Gazall'deki yazılar, Muallim Naci'nin daha önce kendisiyle 

2 Cildi Efendi için bkz. İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, 
İstanbul, ı 930-194 ı, s.249-254. 

3 Veled Çelebi'nin el yazısı için bkz. Veled Çelebi, Hatıralarım, İstanbul, 1946, 
s.2; Nevin Korucuoğlu, Veled Çelebi İzbudak, Ankara, 1994 (Kültür Bakanlığı 
yay.), s.ı37-153. 
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ilgili bir eserde yayınlanmış bulunan ve aşağıda örneği sunulacak olan 
e~ yazısıyla uyuşmaktadır.4 

Bu yazıların Mecmüa-i Muallim'e ait olduğu ise gerek adı 
geçen yazı dizilerinin Mecmüa-i Muallim'in önceki sayılarındakilerin 
devamı olmasından5 , gerekse Tezkere-i Nev'! başlıklı yazının giriş 
kısmındaki şu hatırlatma notundan açıkça anlaşılmaktadır: 

"Nev 'f'nin 55 numerolu nüshamızda münderic terceme-i hali 
hatimesinde "Bağddd kddilığı infistılinde sadr-ı a 'zam Sindn Paşa ile 
görüşdüğü esnada kendisine ta 'rfz yollu şairde ilm olmaz demiş olan 
Paşa ya yanından avdetinde yazmış olduğu tezkere, şayan-ı 

mütdlaadır" dedikten sonra tezkerenin ileride mecmuamızın kabına 
dercini va 'd etmiş idik. İşte her veeh-i atı incdzda bulunuyoruz. " 

Mecmüa-i Muallim'e ait bu yazıların üzerinde yer yer 
karalamalar vardır ve her yaprağın altına "Görülmüşdür - Nezaret-i 
Maarif, Encümen-i Teftiş ve Muayene" yazılı mühür basılmıştır. 

Yazıların muhtevasının yanısıra yukarıda nakledilen ibare ve 
bazı sayfaların altındaki "ma-ba'di var" notları, bu evrakın, yayını 58. 
sayıyla kesilmiş olan Mecmüa-i Muallim'in 59. ve 60. sayılarına ait 
olduğunu kesin olarak göstermektedir. Tezy1nü'l-lisan'a ait son 
sayfanın altında "ma-ba'di var" ibaresinin yer almış olması da 
derginin devam edeceğini gösteren bir işaret olması bakımından, 

ayrıca dikkat çekicidir. 

4 Muallim Naci'nin el yazısının bir örneği için bkz. Türk Dili ve Edebiyatı 
Ansiklopedisi,VI, 403 (İstanbul, 1986, Dergah yay.) Buradaki yazının 
nakledildiği eserin ilgili sayfası Selçuklu Araştırmaları Merkezi'nde tesadüfen 
elimize geçti; ancak Ansiklopedi'de bu yazının alındığı yer belirtilmediği gibi 
biz de onun hangi esere ait olduğunu tespit fırsatı bulamadık. Daha net olması ve 
aydınlatıcı bilgi taşıması sebebiyle Merkez'de bulunan sayfayı yayınlamayı 
uygun gördük.) 

5 Krş. Mecmüa-i Muallim, s.219-220, 225-226, 232. 
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Bu metinleri, -muhtevalarının değerlendirilmesini başka bir 
çalışmaya bırakarak- yeni harflerle sunuyoruz.(Şair Nev'i'nin şiir ve 
şairlikle ilgili görüşlerini ihtiva eden Tezkere önemine binaen, 
mümkün mertebe döneminin fonetik hususiyederine uyularak 
translaipsiyon harfleriyle verilmiştir. Cudi Efendiye ait manzume ise 
yazıdaki bazı güçlükler nedeniyle şimdilik nakledilmemiştir. Sayfalar 
birbirinden 1 işaretiyle ayırdedilmiştir.) 

TEZKERE-İ NEV'İ 

Nev'i'nin 55 numerolu nüshamızda münderic terceme-i hali 
hatimesinde "Bağdad lddilığı infisalinde sadr-ı a'zam Sinan Paşa ile 
görüşdüğü esnada kendisine ta'riz yollu şdirde ilm olmaz demiş olan 
Paşa'ya yanından avdetinde yazmış olduğu tezkere, şayan-ı 

mütalaadır." dedikten sonra tezkerenin ileride mecmı1amızın kabına 
dercini va'd etmiş idik. İşte ber veeh-i ati ineazda bulunuyoruz: 

Suret-i Tezkere 

Servera devletüfi mezld olsun 
Kevkeb-i tali'ün sa'id olsun 

Her ümidüfi Huda müyesser idüp 
Düşmenü:fi zar u na-ümid olsun 

J:Iat< sübl)anehu ve te'ala nihai-i vücudu:fi libas-ı hul\<. u 'ata 
ile mülebbes ü mükerrem ve cemai-i behcet-şi'arufi l).ılye-i beşaşet ü 
beha ile mul).alla ve mul).terem ~ılsun ki iu 'ata' -i 'ulema dest-i 
recaiarın 1 damen-i il;ısanufia diraz ve a'nal}-ı ümidierin şavb-ı cenab-ı 
asman-nişanu:fia firaz lcılmışlardur. Ol zümreden bu l).al,dr-i pür-ta\<.şir 
-ki iktisab-ı fazı u edebde nev-bahar-ı 'ömrüm ser-J;ı.add-i hamsinden 
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mütecaviz ve şebab-ı şecere-i vücüdum ezhar-ı ma'arif-~imar

ile y J"f)l ~IJ mertebesine fa'iz olmışdur- çemenzar-ı devletüne 

iştirnam-ı büy-ı gül-i i~san içün gelmiş iken sinan-ı h.ar-zeban ile 

mecrul). idüp nihai-i amalümüz pejmürde lplmal~ Lr."!) l.r" :ı _;.i degül 

midür? Huşuşa yevm-i 'id olup yevm-i terk-i ceza ve va'l'd, bel-ki ruz

i tatyl'b-i ~ulüb-i şa\d ve sa 'id ola ve h.uşuşa \)IS' 0\S' ) J ~~ Iy )"'1 

mantu~onca ğayf-ı hane-i divan ve munta~ır-ı i\lsan olavuz. "Şd 'ir e/ıl
i 'ilnı olmaz" mut<.addimesi galiba se'adetl(ü) Paşanun sem'-i şerifine 
'ulema ta'ifesinün 'ammllerinden bel-ki ümmllerinden 

~ W J..lç f~l l).ükmince vaşıl almış gibi. Yoh.sa ~aşa ki h.ava.sş-ı 

'ulema, 1 h.uşüşa bülega ve fuşa\la bu mal~Ule kelam-ı lagv-i bi-ma 'na 
söyleyeler ki şi'r ile 'adem-i 'ilmün miyanında mülazemet yog-iken 
ve şi'r bi-l).asebi'l-luga 'ilm iken zıddına -ki 'adem-i 'ilmdür- nice 
'illet olur? VaQ.idühüma ah.arı nice müstelzim olur? Bu ma 'na ehl-i 
'ilm olanlara ma'lumdur. Cenabunuza dahi ma'lüm olsun 'ki ifade-i 
'ilmde 'ulemanun güstah.lıgı şer'an ma'~ürdur. Silk-i cevahir-tan~im-i 

~ur'an-ı 'a~i'mde 1_,.-..T lf...UI :ll isti~nasıyla müste~na olan şu'ara'-i 

mü'minl'n rıqvanu'llahi te'ala 'aleyhim ecma'i'n l).a~~ında ve anlara 
mül~al} olan fır~a-i ehl-i l).al} şanında kelam-ı na-seza söylenmez. 

:r-L- J ~ JW .ı..lll J.-P .ı..lli Jr J Jü 

.J .)"-") ) .ı..U\ if ~li \... .!l--4y. Jiy. :1 J"J.il\ [JJ 01 

Şadi~-i mezbür, aşl).abdan I;Iassan bin ~abit' ün ResUl-i ekrem 
şalla'llahu te'ala 'aleyhi ve sellem vaşfında val}i' olan eş'arını 1 tergib 
içündür. Pes şal;ıabe ve tabi 'in rı<;lvanu'llahi te' ala 'aleyhim ecma 'in ve 
'ulema' -i müte~addimin ve fuzala' -i mü te' ahhirl'n süyfrf-ı elsinelerin 

~ ~~ l.r" 01 cevahiri ile muraş~a' ve kelam-ı cevahir-inti~amları 
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1~ 0l,dl 0-" 01 şanayi 'i ile muşanna' idegelmişlerdür. Lakin şi 'r 

zamanede lisan-ı ahissaya düşmegin eşraf-ı 'ulema damen-i 
'işınetierin gubax-ı şi 'rden müberra tutarlar. 

Şi 'r der nefs-i h vi şten bed ni st 
Nale-i men zi .hısset-i şürekast 

İmam-ı Şaganf raQ.imehu'llah, Meşarı\c'da Şüreyd bin 
Süyeyd-i ~a~afi'den rivayet ider (rağıya'llahu te'ala 'anh): Bir gün ol 
.hurşid-i sema' -ı feşal}at ü beyan ve tu~\-i şekerİstan-ı er-Ral;ınu1nü 

'alleme'l-f>.ur'an, Resul-i J:Iairet-i Sübl;ıan, mal}am-ı beşeriyyete 

tenezzül idüp tatyib-i fUlub-i aşqab içün Şüreyd' e hWiben buyururlar 
ki: 

(Ma-ba'd ü bitarnı gelecek nüshada) 

TEZKERE-İ NEV'İ 
Ma-ba'd 

\~ JW ,~ .ıJ~IjJW~ t.!' ~\ 15-l J. yi~ 0-" d..... j.to" 

~...wı "~ :uL. ..:..ı~\? \~ Jw ,~ .ı;~ı ~ 

~ laf~ı kesr-i ha' eyn ile kelime-i istizadedür, ya 'ni ziyade 

taleb itmek içündür. Pes Ümeyye efşal;ı-ı fuşal}a-yı 'Arab olmağın 
f;Iazret-i Peygam-ber anun şi'ri İstima'ın taleb idüp her beyt 
ol,cundul,cca şeker gibi mükerrer olmasın emr itdi. I;Iatta Şüreyd'e yüz 
beyt ol}udup her beytüfi ~afiyesinde behcet ve redlfinde sürur i~har 
lpldı. Pes inşaf olınsun, eger mutlal~a şi'r heva olaydı ol hatib-i 
minber-i ve ma yen(ı{w 'ani'l-heva, enis-i meclis-i ~ç{ibe lçavseyn-i ev 
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edna, bülbül-i nağme-seray-i inne lıüve'l-evba yuJ:ıa İstima'-ı neva-yı 
şi 'rden böyle ihtizaz ve inbisat mı inşa iderdi? Şatta rivayet alınur ki 
bir def'a istiına' -ı şi 'rden serv-i \ciiınetleri l;tareket ü sema' idüp ri da' -i 
mübareklerini saye-şıfat h.ake şaldılar. Üftadeler ol ridayı tal~siın idüp 
aldılar. Her 1?-işşenüfi nice rüzgar bereketi inevru§. oldıl~aldı.j 

Mutlal}. şi 'rüfi nehyinde naşş yol}dur, me ger şu' ara' -i 
ına'hüdenüfi şi'rleri ola ve şi'r ınübal;ı oldıgında şübhe yol$:dur, madam 
ki l}.albi ~ikrullahdan ve mülal].a~a-i al;tldın-ı şer'iyyeden meşgul 

lplınaya. Mul~aşşal-ı leelam şi'rüfi keınıniyyet-i ınedJ:ı u ~emmi ve 
tirya~c u seınıni beyanında keınmiyyet-i l~aleıne meydan-ı satıife teng 
ve ~uti-i naWca J,cafes-i tende lal ü dengdür; zMi feva'id-i celllesi 
ço~dur. Şi'r hızane-i ınekarim ve zinet-i ınelal)im ü velayiındür. 

Ek_ş_eri ilham-ı rabbiini ve telkin-i sübl)anidür, madam ki ful)şiyyatı 

ınüşteınil olmaya. EJ:ıadi_ş_-i nebeviyyede bu dahi varid alınışdur ki 

:u:.\>.....:;JI ..::_., JY.. J LI'..U\ ~ .uü ~\ ~~:;)\ \~ ya'ni evladufiuza şi'r 

öğredüfi ki ~ihni güşade ider ve şeca'at ifade ~ılur. Ve bi'l-cüınle şi'r 

ınecami '-i l;ıikem ü 'irfan ve şevahid-i ınüşkilat-ı ~ur' an' dur. 

Na~m içün kaydü'l-evabid diınişlerdür; zira na~m mütegayyir 
olmaz, nesr olur ve tıba'-ı merdüm nesrden nazına artuk ma'ildür, - . - . . 
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rneger ki selim olmaya. Görülmez mi ki Pariside Me.§.nevi-i Mevlana 
ve Türkide Mul;ıarnrnediyye ve Divan-ı 'Aş* Paşa ve sa'ir eş'ar-ı 
ekabir-i 'ulerna nüfUs-i havaşş u 'avarnda tergib ü terhibe rnüte'allıl} 
al}karnda te'.§.ir-i bellg itrnişdür? Şi'r-i da~il}üfi rnel}asin-i fevl$-a'l-l].add 
ü sivar-ı vaşfı da'ire-i taJ;ınr ü ta'nfden evsa' u eb'addur, rneger ki 
nafar-ı şi'r şa'rdan rnütefavit olmaya; zira na~rn-ı rnütenasibü'l-elfa~ 
ne.§.r gibi degüldür. Münasib gayr-ı rnünasibden evladur. Huşuşa 

· tenasüb-i şavt dahi rnun~arn ola. Hoş-ell,ıanlardan &udur idicek 
mü'essir-i şudur oldıgın l}ayvanlar dahi idrak ider. Bu cümleden 
garaz-ı 'ilm! budur ki şi'rüfi ~a'ili rnal,ıza şi'r söylernek ile 'al,den ve 
şer'an rnelarnet alınrnaga rnüstal,ıal~ olmaz; bel-ki hüneri ~asebiyle 
tev~ir ü ri 'ayet alınma~ gerek ve's-selarn. (İnteha) 

*** 

BEDAYİU'L-EFKAR Fİ SANAYİİ'L-EŞ'AR 
Müellifi: Hüseyn-i Kaşifi 

Ma-ba'd 

GAZEL: Lugatde "nisvan ile aşıkane rnusahabet ve rnulatafe 
ediş" dir. Mugaze le' den is m dir. Istılahda malıbilbenin na 't-i cernalini, 
rnuhibbin suret-i halini, tavsif-i zülfü hali, ta'nf-i hicr ü visali ve aşka 
rnüteallık sair alıvali rnüşternil olan şi 'rden ibaretdir. Selaset-i elfaz, 
uzubet-i rna'na bunun levazırnındandır. Gazelin rnatlaı rnusarra' 
olmak şartdır. İstikra-i kelarn-ı fusaha ile ma'lurn olduğu üzere aded-i 
ebyat-ı gazelin ekaili beş, 1 ekseri on beş olur. Beyne'l-rnikdareyn 
olması ensebdir. 

KIT'A: Lugatde "parça"dır. Istılahda tasri-i rnatla'dan 
rnücerred bir mikdar şi 'rden ibaretdir. 
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Kas1dede münderic makasıd-ı müteaddide ve me'ani-i 
kes1reden bir cüz olabileceği içün kıt' a ıtlak olunur. 'Aded-i ebyat-ı 
kıt'anın ekseri aded-i ebyat-ı kasidenin ekaili olan otuz birdir; ekalli 
ise ikidir. 

RUBAI: Bahr-i hezec muhteriatındandır. Buna ruba.l 
denilmesi eş'ar-ı Arabda bahr-i hezecin murabbau'l-ecza olmasından 
ileri gelmişdir. Bu veznde olan her beyt, iki beyt-i murabba' 
mesabesinde bulunur. Mecmüu ise 1 -zu 'm-i Arab üzere- hezec-i 
murabbau'l- eczadan dört beyt olmuş olur. 

Amma Farisiyan ana dü-beyt veya terane derler. Terane 
ıtHikının vechi -ba'z-ı kütüb-i şi'riyyede mestür olduğu üzere- vazıı 

bir taze cevan olmasıdır.[!] 

Mülahaza-i Mütercirn 

Rivayete göre üstad-ı meşhur Rüdek1, bir gün Gaznın 

şehrinde gezerken cevz oyuarnakla meşgUl birkaç çocuğa tesadüf eder; 
turur oyunu seyr etmeğe başlar. 1 Çocuklardan birisi elindeki cevzleri 
çukura atar. Biri evvel emrde çukuıun tışına düşdüğü halde sonradan 
yuvadanarak gider, içine düşer. Bu muvaffakiyyetden mahzüz olan 
çocuk izhar-ı neşat ile der ki "galtt1n gaZtan hemi reved ta bün-i 
gev".[2] Rüdeki dildcat eder, o zamana kadar işitmemiş olduğu bu 
aheng ziyade hoşuna gider. Andan sonra buna -vazıı bir güzel çocuk 
olduğu içün- terane namını verir. 

Müellif bu fıkra yı ima ediyor. ihtimal ki terane ibtida böyle 
bir çocuk lisanından işidilmişdir. Fakat bunu işidenin Rüdek1 
olduğunu is bat müşkildir; çün-ki burası, Rüdekl' den evvel terane 
mevcüd olmadığının tahakkukuna mütevakkıfdır. 
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Mevlana Cami Arı1z'unda, .J.:.J.;f _H .GIJ J ~~J \J ,_;-~u:. 0jJ 

ıJTj ...ül o:.JJT 0jp! c~ rı i/\ j Y/1 0jJ j\ 

dedikten sonra, 

. -=--. .:,S::.b ..:...ı t;a, - \;.: J . ;;, .>- L....ı 
• ·~ VJ ) • • 

. ...ül o:. _rJ Jl.a;:>.\ ~ y J. ıJT ..::..Jlh.l ~LÇ. jl J buyuruyor. Ruhainin iki 

beyte hasrını "gayet-i letafet" ile 1 ta'lll, muhtac-ı te'vll görünür. 
"Madam ki pek latif imiş, niçün o kadar kısa kesilmiş?" i' tirazı varid 
olmuyor mu? 

Vezn-i rubai yigirmi dört nev'dir. Medrese Hatıraları bu 
babda bir bend-i mahsüsu havi olduğu içün burada izahat i 'tasına 
lüzı1m görmedik. 

(İnteha) 

Terane iki beytden ibaret olacağından anı söyleyen şa'ir ba'z
ı sanayii müştemil olması-çün eelıd-i cezll etmelidir. 

Şuaradan ba 'zıları bu vezn üzere mukattaat 1 söylemişlerdir. 
Ruhaide beyt-i evvelin musarra' olması zaruridir. Üçüncü mısra' dahi 
mukaffa olursa rubaiyy-i musarra ',olmazsa hasf namıyla yad olunur. 

(Ma-ba'di var) 

[1] Terane lugaten taze cevan demekdir. Ma'rı1f olduğu üzere 
nağme ma'nasına gelir. 

[2] Feth-i kaf ile gev çukur demekdir. Mısra' "yuvarlana 
yuvadana çukurun dibine kadar gidiyor" mefhümundadır. 
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BEDAYİU'L-EFKAR Fİ SANAYİİ'L-EŞ'AR 
MüeUifi: Hüseyn-i Kaşifi 

Ma~ba'd 

FERD: MusaiTa' olmayan yalnız bir beytden iba.retdir. Bu 
namı alacak beyt, şayan-ı istima' ve makbul-i tabiiyi' olmak içün 
elbette bir mesel veya bir ma 'na-yı has ile müzeyyen bulunmak lazım 
gelir.[l] 

MESNEVİ: Lugatde "ikişer ikişer" ma'nasına olan mesna'ya 
mensub demekdir. Istılahda her mısraı müstelzim-i kafiye olan, ya'n1 
her beytinde iki 1 kafıye bulunmak lazım gelen şi'rden ibaretdir. Buna 
müzdevic dahi denilir. Şi 'rin bu nev'i alıbar ve hikayat gibi şeylerde 
isti 'mal olunur; çün-ki vakayi' ve mutavvelatın bir kafi ye üzere 
nazmı müteazzirdir. Şah-name-i Firdevs1, Bustan-ı Sa'd1 ve ems~Ui 
mesnev1 kabllindendir. 

MÜSEMMAT: Cüz'-i ahir muhtelifü'l-kiifiye olmak üzere 
ebyatı müttefiku'l-kavafi birkaç cüz üzerine bina edilen şi 'rden 
ibaretdir. 

Tesmlt, lugatde inciyi ipliğe dizmekdir. Şi 'rin bu nev'ine 
anın içün müsemmat derler ki her birkaç beyti bir katiye silkine 
dizilir. 1 

Müsemmatın envaı vardır. Murabbaı olduğu gibi 
muhammesi, müseddesi, müsemmeni, muaşşeri ve daha başka dürlüsü 
dahi olabilir. Mazhar-ı kabUl ve revac olan iki dürlüsüdür. Birincisi 
eczasından her biri bahr-i asidan olup mısra-ı tam olmayandır. 

Murabba'dan misal: 

0~).5' ~ ~ 1.5J.:J l>~JL. 1.5\ ).ı., ~ 
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~ d' j f' .),;.;_./' 

~ )J '-.5" ~\_,. ,;5' i..\,!~ 

.:.ı ..~..ı jl [.)J l.?) )~ 

?Y. ~ ~y'- u--

E fazıl-ı Acem nezdinde murabba 'lar müsemmat değil, 
müsecca' aksamından ma 'düddur. Müsemmenden misal: 

i \.j .J~ <.Sy. ı:..r-" i1..w1 ~L., 41 

i u... U..J~ u-- \.; ,;5' il ...Lo o~ o~~ IJ" 

i\.y ) U""G:- j 1) ~ ,;5' ~ .. i .r ~ ~j 
~ )} ~1 i'YJ;. ı.sl J.r- U..J~ 

Bu nev'e müsemmat-ı mücezza derler; çün-ki ecza-yı 

ebyatından her biri o bahrden bir cüzdür. 

İkincisi, eczasından her biri mısra' -ı tam olanı dır. Buna 
müsemmat-ı tam denilir. Misallerine 1 devavfn-i bülegada tesadüf 
olunur.[2] 

TERCİAT: Terc1' lugatde "avazı bağazda terd!d etmek"dir. 
Istılahda ebyatı bi't-tab' müttefiku'l-vezn olan bir kasidenin kafiyeleri 
muhtelif birkaç kısma ayrılınışından ibaretdir. Her kısmın bir beytden 
ibaret bir tasıtası bulunur. Buna anın içün terc1' derler ki .aralıkda 
leelam kısmdan kısma müntakil olur. Aksamdan her birine tercf'lıane, 
fasılaya ise vasıta ve tercf'-bend 1 ta'b!r olunur. 

Enva-ı terdat üçdür: Birincisi bi'l-cümle hanelerinde bend, 
bir beyt alandır. Bu beyt her hane nihayetinde tekrar olunur. Han el erin 
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son beytleri beyt-i mükerrere mevkilf olmak bu kısmın şeraitindendir. 

Misal: jJJ J ~ 01y.Wi .J>.J ~~ ~ ~J 6' ..;,.jJ 0T 

(.$.ft"" ~ LS" o~ J:ı 

(J~ c.:·.) 

İkincisi, her hanede terd' -ben d beyti başkaca bir beyt 1 
olandır. Bunda bendierin kafiyeleri muhtelif olur. Hazret-i 
Mevlana'nın (kuddise sirruhü) böyle manzumatı çokdur. Müteahhidn 
bu nev'e terkib-i bend derler. 

Üçüncüsü, yine her hanede terci'-bend beyti başkaca bir beyt 
olandır. Fakat bunda bendierin kafiyeleri müttefik olur, bir suretde ki 
bunlar cem' edilince yine o terd'den ayrıca bir hane teşkil eder. 

Hakim Hakani'nin Şirvanşah Celalü'd-din Ebu'I-Muzaffer 
medhindeki tercli bu babda bir misal olur. Matlaı şudur: 

Bunun bendinde der ki: 

Diğer bendierinden ikisi de şunlardır: 

~ 1 • 0L... ..:J,Wi '".\ dL. 0\.S l; 0l.JL.L.. .r u• • c J • r 

~ }.- 0L>.. yl;:jT J>- Jl; u.JJI j')l,. 0\J~ ~1 
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Terdin nihayetine kadar bu minval üzere gider. Bu bendler 
bir yere getirilse yine bu terci'den bir hane-i diger zuhfıra gelir. 1 

Hanelerin aded-i ebyatı beşden aşağı olmamalıdır. Haneyi üç 
veya iki beytden ibaret olarak irad etmek muhteriat-ı zemanedendir. 

MUVASSAT: Bir nev' terci'dir. Tevsit lugatde "bir şey'i 
ortadan ikiye bölmek"dir. Muvassat bu yolda bulunur. Istılahda 

vasıtası bir mısra' olan terci''den ibaretdir. Sebeb-i tesmiye, Yasıtasının 
nim-beyt olmasıdır. 

Buna muvassat diyorlar, fakat müsemmat envaından add 
olunması evla görünür. 

(Enva-ı şi'r mebhasinin hitamı) 
[1] Yürü derya-dil olup eyle tahammül yoksa 

Ruzgarın önüne düşmeyen adem yorulur. 
beyt-i meşhuru gibi. 

[2] Mütercim-i Kamüs el-Müsemmat maddesinde "şol şi're 
denir ki her bendi birkaç ebyatdan mürekkeb olup mecmfıunu ebyat-ı 
mezkfırenin kafiyesine muhalif bir kafi ye cem' eyleye; muhammes ve 
murabba' ve müselles olur" dedikten sonra şu mülahazayı ilave 
ediyor: "Farisi ve Türki şuarası bu makuleye muhammes ve müseddes 
ve muaşşer ıtlak edip tevafuk-ı see' beyt-i vahidde vaki' olursa ana 
müsemmat ıtlak ederler." 

*** 
(Tezyinü'l-Usan)6 

EBU 'URVE Arabdan bir merd-i şedidü's-savtın 
künyesidir. Na'ra ile arslan öldürürdü. Bir arslanın üzerine yürüyerek 
şiddetle sayha-zen oldukda hayvanın ödü patlayıp helılk olurdu. 

" 
6 Bu kısım Mecmua-i Muallim'in 203-204, 207-208 ve 232. sayfalarında 

yayınlanmış olan Tezylnü'l-lisan'ın devamıdır. Başlık tarafımızdan konulmuştur. 
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MİSBAHU'S-SÜRUR: Çerdg-ı şddf dernekdir. Kavl-i 
rindana göre n eş' esi pek parlak olduğundan şaraba ıtlalc olunur. 

MİFTAHU'Ş-ŞURUR: Şer/erin anahtarı demektir. Kavl-i 
zahidana göre her dürlü 1 fenalığın rnenşei olduğundan şaraba bu 
unvan verilir. 

Ehl-i insaf ikisini de tasdik eder. 

ESİRÜ'L-HİND: Hind esfri demektir. Ekazib-i gaı·ibe nakl 
etmek rnerakı olan şahsa denilir. 

Vaktiyle Arabın biri "ben kefere-i Hind elinde müddet-i 
medide esir kaldım" diye meydana çıkıp güya orada görmüş olduğu 
bir çok garaibi nakl ile halkı i'cab etrneğe başlamış idi. Bir de tahkik 
etdiler ki Hindi 1 rü'yasında bile görmemiş! Artık sözünü kimse 
dinlemez oldu. Andan sonra böyle gar~Ub-furuşlara Esfrü'l-Hind 
derneğe başladılar. 

LEYLETÜ'S-SEV A': S eva' rnüstevi ma 'nasına geldiği gibi 
istiva, ya'ni hemvar olmak rna'nasına da geldiğinden terkib şeb-i 

henıvarf diye tefsir olunabilir. Ayın on dördüncü, yahud on üçüncü 
geeesme ıtlak olunur, çün-ki kurs-i kamer o gecelerde rnüstevi 
görünür. 

HEYYÜ'BNÜ BEYY: Zat ve nesebi mechul olan şahsa ıtlak 
olunur. Bir rivayete göre Heyy Hazret-i Adem evladındandır. 1 Sair 
biraderleri etraf-ı arza rnüteferrik olduklan sırada o dahi bir tarafa 
gidip na-pedid olrnuşdur. Bu rnünasebetle zurefa-yı Arab Heyy'e 
rnübaiagaten bir de Beyy'i ilave ederek mutlaka ne olduğu belli 
olmayan kimseye Heyyü'bnü Beyy derler. Buna bedel Heyyanü'bnü 
Beyyan dahi denilir. 
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ULÜ'L-'AZM: Azm sahibieri deınekdir. Meb'fıs oldukları 
akvamın ezasına haki'ınane tahammül ile icra-yı alıldın-ı ilahiyyeye 
sa'y-i belig eden eazım-ı enbiya-yı zı-şana ıtlak olunur. 

J--)1 if i yJI ) J\ .r.P l..oS' J."""'\J ayeti kerimesinde vaki' olmuşdur. 1 

Zemahşeri gibi ba'z-ı a'lam-ı ulemaya göre ulü'l-azm ıtlak 
olunan peygam-berler, ma'dfıd değildir. 

Ba'zıları dahi Cenab-ı İbn-i Abbas'dan merv1 olduğu üzere 
"ulü'l-'azm Nfıh, İbrahim, Mfısa, İsa, Muhammed aleyhimü's-selam 
hazaratıdır" demişlerdir. Bu kavli şair şu vech ile nazm etmişdir: 

KARYETÜ'L-ENSAR:Ensar kuyu demektir. Medine-i 
Münevvere'ye ıtlak olunur. Sekene-i Medine'den Evs 1 ve Hazrec 
kabllelerini teşkll eden aslıab-ı !man taraf-ı sami-i nebeviye nusretde 
bulundukları içün, fi'l-asl nasır'ın cem'i olan ensar o zümre-i cellleye 
ism-i has olmuşdur. Eser-i peygam-beriye iktifaen Mekke-i 
Mükerreme'den hicret eden zevat-ı kirarn muhacirfn unvanıyla yad 
olunur. 

Evs ve Hazrec kablleleri hasm-ı canı iken bereket-i İslam ile 
kardaş oluvermişlerdir. 

EBU'L-MESVA:Rabbü'l-menzil ya'n1 konak sahibi 
deınekdir. Pariside mfzban denilir. İkramen ev sahibi add olunmak 
suretiyle milımana da ebu'l-mesva ıtlak olunur. Ta 'bir-i Kur' ani üzere 
mesve 'l-mütekebbirfnl cehenneındir. 
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SADİKU'L-'AYN: Göz dostu demektir. İnsanı gördükce 
izhar-ı sadakat ve muhabbet edip görmediği vaktierde hatırına bile 
getirmeyen bi-vefliya ıtlak olunur. 

ERZELÜ'L-'UMÜR: Esveü'l- 'önır, ya 'ni 'önıriin en fenfisı 
demekdir. Herm ü atehin ictimaı halinde devam eden hayat-ı bi
halavetden ibaretdir. Kur'an-ı Kerim'de varid olmuşdur. 

(Ma-ba'di var) 

Yazımızın başında zilerettiğimiz tomarın ikinci bölüğü(Y 61) 
ise 18.5X21 ebadında 29 adet ince, koyu mavi kağıtlardan 

oluşmaktadır. Kağıtlardan birisinin (30. sayfanın) arkasında kitap 
kapağı şeklinde tasarlanmış "İRŞADAT -1 GAZALi, muharriri Muallim 
Nad, Varaka 30, Maarif Nezaret-i eelllesine ba istid'a takdim 
kılınmışdır" ibareleri vardır. 

Sayfalarının yukarısında 2 'den 3 O' a kadar rakamlar olan, 
fakat ilk yaprağı bulunmayan risalede de yer yer karalamalar 
bulunmaktadır. 7. sayfanın altında bulunan "ma-ba' di var" ve 
"Muallim Naci" ibarelerinin de üzerieri karalanmıştır. Gerek bundan, 
gerekse diğer bazı karalamalardan, bu çalışmanın önce tefrikasının 
tasarlandığı, fakat sonradan kitapçık şekline dönüştürülerek izin için 
zamanın ilgili makamıarına sunulmak üzere hazırlandığı 

anlaşılmaktadır. Eserin söz konusu makamlarca işlem gördüğüne dair 
herhangi bir mühür, not v.s. bulunmamaktadır. Birinci sayfanın nerede 
kaybolmuş olabileceğine dair bir fikir yürütmek de güçtür. 

Muallim Naci hakkında detaylı ve çok değerli akademik bir 
çalışmayı gerçekleştirerek onun, kültür ve edebiyat dünyamızda hak 
ettiği yeri almasına katkıda bulunan Prof.Dr.Celal Tarakçı, Muallim 
Naci'nin bütün eserlerini tespit etmiş ve eserlerinden 4 tanesinin -ki 
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bunlar Aheng-i Mill!, Müsamahat-ı Ragıb, Feraid-i Tadhiyye ve 
Tercemeden Tercemeye'dir- basılacağı haber verildiği halde 
basılamamış olduğunu belirtmiştir. 7 

Bütün bu eserler arasında bulunmayan İrşadat-ı Gazall'nin 
mevcut ikinci sayfasında yer alan ve sonraki sayfalarda devamı 
görülmeyen Farsça ibareden, bu çalışmanın bir tercüme olması 

gerektiği kanaatine vararak bunun, Gazall'nin Farsça ünlü eseri 
Klınya-yı Saadet'in baş tarafının tercümesi olduğunu tespit ettik 8 

Bu tercümeye ait parçaların, kısmen de olsa Muallim 
Naci'nin başka eserlerinin içinde veya gazete ve dergilerde yayınlanıp 
yayınıanmadığı hususu da ancak onun metninin neşredilmesiyle tam 
olarak vuzüha kavuşacaktır. Söz konusu metni, bu yönüyle de yeni 
harflerle araştırmacıların hizmetine sunmayı faydalı buluyoruz: 

Maarif N ezaret-i Celilesine 
Ba istid'a takdım kılınmışdır. 

Varaka 30 

7 Celal Tarakçı, Muallim Naci Efendi Hayatı ve Eserlerinin Tedklki, Samsun, 
1994, s.605-610; aynı müellif, Muallim Naci, Ankara, 1994, s.39-43. (Kültür 
Bakanlığı yay.) (Konuyla ilgili olarak bizzat görüşlerine başvurduğumuz 

hocamız, bu yazının muhtevasını ilgiyle ve sevinçle karşıladı. M.Naci'nin söz 
konusu risalesi ve Mecmua-i Muallim'in basılamayan yazıları hakkında 

kendisinde herhangi bir bilgi bulunmadığını ifade etti.) 
Krş. Ebu Hamid Muhammed el-Gazall, Kitab-ı Kimya-yı Saadet, 2.bs., Tahran, 
1333 h.ş.,s.9-16. · 
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İRŞADAT -I GAZALi 
Muharriri 

MuallimNacl 

~ u- ~w ı:.ıL.::..,ı~ ı:.ıL.::..,ıı V" yil J::. J ~l.Y )::. ::. y- i..>ltil::J " J 

9[s.2]"::. _r, ı~ ıJ ı:.ıL.::..,ıı J>-

Ya 'ni "ayatımızı afak u enfüsde anlara gösteririz ta ki 

hakikat-i Hak nazariarında zahir ola" mefhılmunda bulunan .. ·~.i--" 

ayet-icelllesi bu dakikaya işaretdir.Ey insan, sana senden kar1b hiç bir 
şey yokdur. Kendini tanımayınca başkasını nasıl tanıyabilirsin? 

ihtimal ki "ben kendimi bilirim" iddiasında bulunursan yanılırsın. 
Bilmenin o dürlüsü miftah-ı ma 'rifetu'llah olamaz. Hayvan da kendini 
[s.3] senin kadar bilir. Baş, yüz, el, ayak, et, deri gibi zahiriyyatını 
tanıyorsun. Batıniyyatından olarak bildiğİn şeyler ise acıkınca yemek 
yemek, gazabnak olunca birisinin aleyhinde bulunmak, şehvet galebe 
edince muktezasını icra etmek gibi keyfiyyatdan ibarettir. Bu 
hususlarda hayvanat dahi seninle hem-haldir. Sen kendi hakikatini 
bilrneğe çalışmalısın. Nesin? Nereden gelmişsin? Nereye gideceksin? 

9 
( İrşadat-ı Gazali'nin eksik olan birinci sayfasının Farsça metni, Klınya-yı 
Saadet'te şu şekildedir: 

DER ŞiNAliTEN-İ NEFS-İ !iv/Ş: Bi-ddn ki kilfd-i ma 'rifet-i lfuddy 'azze ve eel! e 
ma' rifet-i nefs-i !ıvfş est ve beniy-i fn gofteend: Men 'arafe nefseMi fe-lfa d 'arafe 
rabbehCt ve nfz heray-i fnest ki goft İzed te 'd! d: Se-nürfhim ... goft: 

Manası: [KENDİ NEFSİNİ TANIMAYA DAİR] Bil ki aziz ve celll olan Allah'ı 
bilmenin anahtarı kendi nefsini bilmektir. Onun için "kim nefsini bilirse Rabbini 
de bilir" deınişlerdir. Yine bunun içindir ki yüce Allah ... ~__..:...- buyurmuştur. 

Bkz.Mezkur eser, s.9) 
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Bu aleme ne içün geldin? Ne iş içün yaratılmışsın? Saadetin nedir, 
nededir? Şekavetin nedir, nededir? Batınında birtakım sıfat müctemi' 
olmuş. Bunlardan [s.4] ba'zıları sıfat-ı hayvanat, ba'zıları sıfat-ı 

şeyatin, ba 'zıları da sıfat-ı melaikedir. Sen bunların hangisiyle 
muttasıfsın? Hangi sıfattır ki senin hakikat-i gevherin oluyor da sıfat-ı 
saire ana nisbetle sende ecnebi ve ariyet olarak bulunuyor? Buralarını 
bilmedikçe kendi saadetini aramanın yolunu bulamazsın, çün-ki 
hayvanat ve şeyatın ve melaikeden her birinin bir başka gıda ve 
saadeti vardır. Hayvanatın gıda ve saadeti yiyip içmek, uyumak, 
gülüşmek, urmak, öldürmek gibi şeylerdir. Şeyatinin gıda ve saadeti 
[s.5] dahi mekr etmek, şerr ü fıtne peyda eylemek gibi hususattır. Sen 
hayvanattan mısın, yoksa şeyatinden mi? Her hangi sınıftan isen o 
sınıfa mahsus olan gıda ve saadetin istihsaline çalış! Melaikenin gıda 
ve saadeti ise müşahede-i cemalu'lliihidir. Hırs ve gazab gibi 
behaim ve siba' sıfatından olan şeyler anlarda bulunmaz. Sen eğer 

fırişte-gevher isen kendini tanımağa, anın müşahede-i cemaline 
yol bulmağa sa'y et. Sen de bu sıfat-ı [s.6] hayvaniyyenin, ne içün 
yaratılmış olduğunu bilmelisin. Bunlar seni bi't-teshir esir ederek gece 
gündüz kendi hıdroetlerinde kullansınlar diye mi halk olunmuşdur, 
yoksa "bu insan şunları bi't-teshir esir etsin de der-piş etmiş olduğu 
sefer-i pür-hatarda istihdam eylesin. Birini şehveti altında ralış-ı 

necah, diğerini gazabı elinde silah-ı felah maldmında kullansın ve bu 
seferi icrada devam edeceği müddet-i kalile zarfında onların 

muavenetiyle kendine mahsus olan saadetin [s.7] esbabını bulsun. Bu 
esbabı bulduktan sonra dahi anları zir-i kadern-i kalırında tutarak 
Iisan-ı havasda "hazret-i ulühiyyet" ve Iisan-ı avamda "cennet" namını 
alan karargah-ı saadete teveccüh etsin" diye mi? Buraları bilinmelidir. 
Bunları bilmeyenler dinin hakikatini bilmezler. 

[s.8] Eğer kendini bilmek istiyorsan ma'lum olsun ki sen iki 
şeyden yaradılmışsın: Biri bu kahb-i zahirdir ki ana ten derler. O 
çeşm-i zahir ile görülebilir. Diğeri ma 'na-yı batındır ki ana nefs ve dil 
ve din ta'bir ederler. Bu ayn-ı hasiret ile rü'yet olunabilir, çeşm-i 
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zahir ile görülemez. İşte senin haki'katin, bu ma'na-yı batındır. Bundan 
başka olarak her ne var ise cümlesi ana tabi' dir, anın sipahıdır, anın 
hıdmetldrıdır. Biz ö ma 'na-yı batına dil namını vereceğiz. Her ne 
zaman dilden bahs eder isek muradımız gah ruh ve gah nefs ta'bi'r 
etdikleri o haki'kat-i insaniyye olduğunu anlamalısın. 

[s.9] Dil demekden maksudumuz suver-i insanın sol tarafına 
konulmuş olan et parçası değildir. Anın bir kadri olamaz. O 
hayvanlarda, meyyitlerde de bulunur ve çeşm-i zahir ile görülür. Bu 
göz ile görülen her şey alenı-i şehddet denilen bu alemdendir. 
Haki'kat-i dil ise bu alemden değildir, bu güzergaha gari'b olarak 
gelmişdir. O et parçası anın mahall-i rükubu ve aletidir. Katfe-i a'za
yı ten anın hıdmetkarlarıdır. O sultandır. Ma'rifet-i Hak, müşahede-i 
cemal-i mutlak anın sıfatıdır. Teklif ve hitab anadır. Sevab ve ilcab, 
sa'adet [s. lO] ve şekavet ana raci'dir. 

İşte nıa 'na-yı biitın dediğimiz bu keyfiyyetin hakikat ve 
sıratını bilmek miftah-ı ma'rifetu'llahdır. Anı bilrneğe çalış ki o bir 
gevher-i azizdir, gevher-i melaike cinsindendir. Ma'den-i asllsi ise 
hazret-i uluhiyyetdir. Oradan gelmişdir, oraya gidecekdir. Gari'bane bu 
aleme nüzulü hıraset ve ticaret içündür. 

[s. ll] Dil'in mevcudiyyeti, mahiyyeti, sipahı, sipahına olan 
taalluku ile sıfatı, ya 'ni kendisince ma 'rifetu'llah-ı saadet
mahsusasının suret-i husulü bilinmedikçe, ma'rifet-i haki'kat-i dil hasıl 
edilemez. 

Dil'in mevcudiyyeti zahirdir. İnsan kendi varlığında iştibah 
etmez. Bununla beraber insanın mevcudiyyeti şu gördüğümüz kalıb ile 
değildir, çünki o lcalıb meyyitde de görülüyor; [s.l2] hal bu ki bi
candır. Dil diyoruz., hakfkat-i ruh demek istiyoruz. Can olmayınca ten 
bir cife olur. 

151 



İnsan bir kerre gözlerini yurnsa da kendi kalıbını, zernını, 
asrnanı, çeşrn-i zahir ile görülebilecek kiiffe-i eşyayı unutsa, kendi 
rnevcfidiyyetini bi'z-zarfire bilir. Kalıbdan, zeminden, asrnandan, 
çeşrn-i zahir ile görülebilecek kaffe-i eşyadan bi-haber olduğu halde 
kendinden haber-dar olur. Bu babda güzelce teernrnül [s.l3] eden, 
hakikat-i ahirete rnüteallık bir fikr dahi peyda eder; anlar ki kalıbdan 
tecdd edildiği sfiretde kendisinin ma' düm olması lazım gelrneyip ke-

rna kan mevcud bulunması caiz olacak. 

Mahiyyet-i dil hususunda icra-yı ta'rnikata şeriat, ruhsat 
vermernişdir. Bundan tolayıdır ki ... .:ı _,k-ı J ayet-i kerimesi natık 

olduğu üzere Hazret-i Resülu'llah bu babda 
..;.......\_ri~~ jl J ~~ L>l..o>}S' jl CJJ [s.l4] ya'ni "Ruh Rabbimin işlerinden 

ve alem-i ernrdendir" mealinde olan .. ·[_))\ cevabını i 'ta ile iktifa 

buyurdu. Mes'ele-i ruhu bundan ziyade izah içün taraf-ı rabbiiniden 
icazet-yab olmamış idi . 

. . . ..ı 'YI buyurulmuşdur. Alem-i halk başka, alem-i ernr yine 

başkadır. Haiz-i kernrniyyet ve kabil-i rnesaha olan kiiffe-i eşyaya 
"alem-i halk" ıtlak olunur. Halk, fi'l-asl takdir ma 'nasınadır. Dil, haiz
i kernrniyyet ve kabil-i mesaha değildir; binaen [s.l5] (aleyh) kısrnet
pezir değildir. Eğer kısrnet-pezir olaydı anın bir tarafında bir şey 
hakkında cehl, diğer canibinde yine o şey hakkında ilm bulunmak caiz 
olarak hal-i vahidde hem cahil hem alim olması lazım gelirdi. Bu ise 
rnuhaldir. 

Ruh kısmet-pez!r olmarnakla beraber rnahlfikdur. "Halk" 
takdir ma 'nasına geldiği gibi yaratmak ma 'nasına da gelir. Ruh, 
rna'na-yı saniye göre dahi alem-i halkdan olur. 
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"Ruh kadimdir" diyenler gibi "ruh arazdır" diyenler de hata 
etdiler. [s. 1 6] Araz denilen şey, kıyam bi 'z-zat ile muttasıf olamaz; 
başka bir şey ile kaim ve ana tabi' olur. Ruh ise asl-ı insandır; bütün 
ldlıb ana tabi' dir. N asıl araz olabilir? 

"Ruh cismdir" diyenler dahi yamldılar. Cism denilen şey 
kısmet-pezir olur. Ruh ise kısmet-pezir değildir. Nasıl cism olabilir? 

Bizim "dil" namıyla yad etdiğimiz ruh, mahall-i 
ma'rifetu'llahdır ki hayvanatda bulunmaz. Bu ruh ne cismdir, ne de 
araz. [s.l 7] Bel-ki gevher-i melaike cinsinden bir gevherdir. Anın 
hakikatini bilmek müşkildir. Balada beyan olunduğu üzere o hakikatİn 
izahına ruhsat da verilmemişdir. Bununla beraber din yoluna sulfikun 
ibtidalarında bu ma'rifete ihtiyac yokdur; çün-ki evail-i sülfik 
mücahededir. Şartınca iltizam-ı mücahede eden bir zat içün bu 
ma'rifet, kimseden işitmeksizin husule gelir. İşte bu inayet 

... \)..ub.- LI-..U\ ayet-i kerimesinde gösterilen hidayet kabilinden dir. 

[s.18] Henfiz ikmal-i mücahede etmemiş olan bir ademe, 
hakikat-i ruha d~l.ir söz söylemek caiz olmaz. Maa haza mücahedeye 
ibtida edilmezden evvel sipah-ı dil denilmelidir; zira sipahı bilmeyen 
İcra-yı cihad edemez. 

Sipah-ı dil 

Ten, dil'in memleketidir. Bu memleketde anın cünud-ı 

muhtelifesi vardır. Ve nenıf daned leşkerha-yi perverdigar-i tu-ra 

nıeger had ra ya 'ni "Rabbinin cünfidunu ancak kendisi bilir" 

mealinde olan ... ~ Lo J ayet-i celilesi bu hususa işaretdir. Dil, 

haldkatde ahiret içün [s. 1 9] yaradılmışdır. İşi taleb-i saadetdir. H usul-i 
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saadeti tahsll ma'rifetu'llaha vabestedir. Ma'rifetu'llah ise ma'rifet-i 
masnu'at-ı rabbaniyye ile lıasıl olur. Masnıl'at-ı rabbaniyye 
cümlesinden biri '"alem-i his" dir. Ma' rifet-i adiib-i avalim, vesatat-ı 
lıavas ile husı1le gelir. · Havassın kıvamı da kalıb iledir. İnsanın 
ma'rifetu'llah saydı, havas damı, lcalıb hamili ve hamil-i damı 
mesabesinde oluyor. Bu cilıetle kalıba mulıtac olmuşdur. Kalıbı 

hararet ve rutubet gibi bir takım anasırdan mürekkeb olmak hasebiyle 
zai'f olduğundan [s.20] dalıilen aclık ve susuzluk gibi, haricen ateş ve 
ab, husama ve siba' gibi şeylerden düçar-ı hatar olacak bir mevki'de 
bulunmakdadır. Aclık ve susuzluk cilıetiyle yiyeceğe, içeceğe ihtiyacı 
vardır. Bu sebeble iki türlü sipaha muhtac olmuşdur: Biri zahiri'dir; 
iştiha-yı me'kıllat ve meşrubat gibi. Haricde olan lıusamasını def' içün 
dahi iki dürlü sipaha muftakir bulunuyor: Biri zahiri'dir; el, ayak, silah 
gibi. Diğeri [s.21] batıni'dir; gazab, şehvet gibi. 

İnsan bilmediği şey'i taleb, bilmediği düşmeni def' 
ederneyeceği cihetle "havass-ı hamse-i zahire" denilen basar, şem, 
sem', zevk, lems kuvveleriyle "havass-ı hamse-i batıne" denilen ve 
dimağda bulunan muhayyile, mufekkire, hilfıza, müzekkire, vahime 
kuvvelerinden ibaret olan zahiri' ve batıni idrakata dahi muftakir 
olmuşdur. Bu kuvelerden her birinin bir fı'l-i mahsı1su vardır. 

Bunlardan biri muhtel olacak [s.22] olsa insanın işi din ve dünyaca 
halel-pezir olur. 

Zikr olunan zahiri ve batını sipahın cümlesi dil'in fermanına 
tabi 'dir. O, katfesinin emiridir. Dil anın emriyle yürür, göz anın 

emriyle bakar; müfekkire anın emriyle düşünür. "Muhafaza-i ten ile 
zad u saydmı ele getirsin, ticaret-i ahireti ikmal ve esbab-ı saadeti 
istihsal eylesin" diye inkıyadı, melaikenin Cenab-ı Hakk' a itaatını 

andırır ki hiç biri izhar-ı muhalefet edemez; her biri aldığı emri tav'an 
yerine getirir. 
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[s.23] Sipah-ı dil'in hakkıyla ta'rifi tafsilata muhtacdır. 

Maksud olan hususu bir misal ile izah edelim: 

Ten bir şehrdir. El, ayak ve sair a'za şehrin pişeveranıdır. 
Şehvet, harilc me'murudur. Gazab şıhnedir. Dil şehrin valisidir; akl 
anın müsteşarıdır. Tanzim-i umur-ı şehr içün bunların cümlesine 
vali'nin ihtiyacı vardır. Arnil-i harac olan şehvet -ki bül-fuzul ve 
kazibdir- daima müsteşarın sözüne muhalefet etmek ve şehrde mal 
[s.24] narnma her ne var ise harac bahanesiyle almak ister. Şılıne olan 
gazab dahi tünd ü şeri'r ve meyyal-i dar u girdir. Vali' daima müsteşar 
ile müşavere ederek arnil-i haracı terbiye tahtında tutar. Müsteşarın 
hilafında olarak söyleyeceği sözleri dinlemez. Etvar-ı bü'l
fuzuHlnesinin men 'i içün şıhneyi anın üzerine tasllt eder. Bununla 
beraber haddini tecavüz etmemesi içün şıhneyi de mütemadiyen 
nezaret-i tehdidiyye altında bulundurur ise şehrin umuru pezira-yı 
intizam olur. 

[s.25] Vali hiç bir vakt müsteşarın re'yinden ayrılınayıp arnil
i harac ile şıhneyi ana tamilmiyle münkad etmeli ve bunların müsteşarı 
mağlub ve musahhar etmelerine kat'a müsaade etmemelidir. Müsteşar 
anların eline düşecek olursa şehr viran, vali reh-rev-i semt-i hizlan 
olur. 

[s.26] Şu izahatdan anlaşıldı ki şehvet ile gazab, ekl ü şürb ve 
muhafaza-i ten içün yaradılmışdır. Şehvet ve gazab, hadim-i ten; 
me'kulat ve meşrubat ise gıda-yı tendir. Ten, ha.miliyyet-i havas içün 
halk olunmuşdur; bu halde hadim-i havas olmuş olur. Havas, 
casusiyyet-i subhaniden haber-dar etmek üzere yaradılmışdıri bu halde 
hadim-i akl olmuş olur. Akl, çeniğ-ı dil olarak [s.27] halk olunmuşdur 
ki dil, anın nuruyla kendinin bihişt-i berini olan hazret-i ulühiyyeti 
görrneğe yol bulur; şu halde akl dahi hadim-i dil olmuş olur. Dil ise 
nezare-i cemal-i ilahi içün yaradılmışdır; şu halde o dahi bende-i 
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bargah-ı samedanı olmuş olur. İşte ve ma b.alaktü ... ayet-i kerimesinin 
ma 'nası budur. 

Dil, rakib-i ten olarak 'alem-i hakden a 'la-yı illiyy!ne sefer 
etmek üzere yaradılmış ve bu memleket ve sipah kendisine verilmiş. 
[s.28] Eger bu ni'metin hakkını eda ederek şart-ı ubüdiyyeti yerine 
getirmek isterse sadr-ı memleketde emirani oturup hazret-i ulühiyyeti 
kıble-i maksud, ahireti karargah, dünyayı menzil, teni mahall-i ruküb, 
a 'zayı hıdmetkar, aklı müsteşar, şehveti muhafız-ı mal, gazabı şıhne, 
havassı casüs ittihaz etmeli. Cevas1s-i havasdan her birini muhbirlik 
etmek üzere bir aleme ta'y1n eylemeli. Kuvve-i muhayyileyi 
"merciu'l-ahbar" halinde bulundurmalı, cevas1s tarafından getirilecek 
haberler anda müctemi' olmalı. [s.29] Kuvve-i hafıza dahi "defter-i 
kuyüd" suretinde bulunmalı, merciu'l-ahbardan alacağı haberleri hıfz 
ile müsteşar-ı akla arz etmeli. Müsteşar, etraf-ı memleketden bu vech 
ile aldığı alıbar üzerine ittihaz-ı tedab!r eder. Sipahdan birinin 
yolsuzlukda bulunduğunu görünce anı suret-i münasibede terbiyeye 
şitab etmekle beraber katlinden ictinab eyler; çün-ki memleket 
aniarsız idare olamaz, vücüdlan lazımdır. İleride icra edilecek seferde 
düşmen değil dôst, reh-zen değil hem-rah olmalan [s.30] içün anların 
münhasıran ıslahına çalışır. Böyle yapdığı süretde suadadan olmuş ve 
hakk-ı ni'meti eda etmiş olur. Vakti gelince sa'yinin mukMatını da 
görür. Bunun hilafına hareket etdiği ve bağ! olmuş olan husama ve 
reh-zenan ile birlikde gitdiği halde ise kafir-i ni 'met ve sahib-i şekavet 
olmuş olur. Zamanı gelince hareketinin mücazatını da görür. 

Son olarak Mecmüa-i Muallim'in kapatılması hususuna 
değinmek yerinde olacaktır. Bilindiği üzere Mecmüa-i Muallim 30 
Eylül 1303(24 Muharrem 1305)-3 Teşrin-i Sanı 1304(10 Reb!ülevvel 
1306) tarihleri arasında 58 sayı çıkmış, sonra kesin olarak bilinmeyen 
bir sebeple yayını kesilmiştir. Ahmed Bedevi Kuran, Osmanlı 

İmparatorluğunda ve Türkiye Cumhuriyetinde İnkılab Hareketleri 
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(İstanbul, 1 959) adlı eserinde konuyla ilgili olarak şu bilgileri 
vermektedir: 

"O tarihlerde matbuat hayatının en acıldı safhalarından biri, 
Ahmed Midhat Efendi'nin matbu'at-ı Dahiliye Umum Müdürü 
bulunduğu sıralarda meşhur Muallim Naci Efendi tarafından 

neşredilen "Mecnıua-i Muallinı" risalesinin başına gelenlerdir. Bu 
mecmua Şeyh Sadi'den yapılan bir tercümeden dolayı kapatılmışdır. 
Muallim Naci risalesinin tekrar intişarına müsaade edilmesi için 
Maarif Nezareti'ne bir istida ile müracaat etmiştir. Nezaretçe uzun 
uzadiye tedkikat İcrasını müteakıb istida Dahiliye Nezareti'ne, Polis 
Müdürüne, Şehremaneti Meclisine ve daha bilmem hangi dairelere 
uğradıktan, Polis Müdüriyeti ve Şehremaneti Meclisi 'nden hüsn ü ha.l 
şahadetnam esi verildikten sonra iş Sadaret' e intikal ettirilmiştir. 

Sadrazam Kamil Paşa da Yıldız Sarayı 'na yazdığı bir tezkerede "bu 
risalenin emsali mecmuaların tatili sırasında kapattırılmış olduğundan 
ruhsat verilip verilmemesi irade-i seniyye iktizasındandır" kaydıyla 
evrak tomarını Yıldız Sarayı'na göndermişdir. 1890 Temmuzunda 
muameleye konan bu evrak, yedi ay daireden daireye sevk edildikten 
sonra Başkatib Münir Paşa imzasiyle Sadaret'e yazılan tezkereye 
nazaran idide-i seniyye ile, Saray'da hıfz edilmişdir." 10 

Prof.Dr.Celal Tarakçı Bey, bu bilgilerle ilgili olarak "Yayma 
son verilişinin sebebini bilmiyoruz.( ... ) Biz şu kadarını kayd edelim: 
Ahmed Midhat Efendi, Matbuat-ı Dahiliye Umum Müdürü 
olmamışdır. Mecmu'a-i Mu'allim'de Şeyh Sa'di'den tercüme yapılıp 
yayınlanmamışdır" açıklamasını yapmaktadır. 11 

Son Mevlevi postuişinierinden biri olan, Türk dili ve 
edebiyatı sahasında yoğun çalışmaları bulunan, yakın tarihimizin, 

10 Bkz. Mezkfir eser,s. 147; C.Tarakçı, Muallim Naci Efendi Hayatı ve Eserlerinin 
Tedkiki,s.143 

11 C. Tarakçı, aynı eser,s. ı 42- ı 43. 
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Türkçülük ve Türkçecililc hareketinin önemli simalarından Veled 
Çelebi'nin arşivinden çıkan bu değerli evrak, kendisine nasıl intikal 
etmiştir? Bu konuda kesin bir kanaate varmak mümkün olmamakla 
birlikte 1890 yılında Matbuat-ı Dahiliye İdaresi'ne, bazı gazeteleri 
teftiş vazifesiyle memur edilen ve sonra da mümeyyiz-i evvel olarak 
çalışmasına devam eden Veled Çelebi 'nin adı geçen dairede görevli 
bulunmuş olmasının bunda rolü olabileceği, uzak bir ihtimal olmasa 
gerektir. 12 Şurasını da ilave etmeliyiz ki Veled Çelebi, eserlerinde 
Muallim Naci ile yakinen tanışıp görüştüklerini de ifade etmektedir. 13 

Ayrıca Tezkere-i Nev'l'nin sonundaki hakaretamiz ifade, 
Mecmua'nın kapatılması için bir gerekçe olabilir mi? ve yukarıda 

Şeyh Sadi'den yapıldığı ileri sürülen tercümenin "İrşadat-ı Gazall ile 
bir ilgisi bulunabilir mi?" soruları da hatıra gelmektedir. 

Genel olarak özelliklerini ve metinlerini sunduğumuz bu 
evrakın, Muallim Naci hakkında bilineniere katkı sağlamasını ve 
yakın dönem kültür ve edebiyat dünyamızın önemli dergilerinden 
Mecmüa-i Muallim'in akıbeti konusunda aydıntatıcı olmasını ümit 
ederim. Bu vesileyle başta ilmi, edebi çalışmaları kadar dürüst ve 
çalışkan kişiliğiyle de bizlere örnek olan Muallim Nacj Efendi olmak 
üzere makalemizde adı geçen Veled Çelebi'ye ve Uzluk ailesinin 
fertlerine rahmet diler, minnet duygularımı ifade etmek isterim. 

12 Veled Çelebi, Hat1ralarım, s.28; İbnülemin , a.g.e., s. 1979; F.Nafiz Uzluk, 
"M.Bahaeddin Veled Çelebi İzbudak", Bütün Yönleriyle Erzurum, Ankara, 
1968, s.199-201; N. Korucuoğlu, a.g.e., s.9. 

13 V. Çelebi, Aynü'l-hayat adlı eserinde M.Naci'den "kendisiyle hayli zaman 
müşerref olup sohbetlerinden müstefiz oldum." "Naci ile dostluğum var. Çok 
görüşdük, alemler yapdık." şeklinde bahsetmekıedir. (Bkz.Mezkfir eser, Selçuklu 
Araştırmaları Merkezi, Uzluk Arşivi, Y90, s.95); ayrıca bkz.Veled Çelebi, 
Hatıralarım, s.26. 
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Ayrıca manevi destek ve yardımlarından dolayı Merkez 
Başkanımız sayın Prof.Dr.Haşim Karpuz Bey'e de teşekkürlerimi 
arzederim. 
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Muallim Naci'nin daha önce yayınlanmış el yazısı 

(Krş.TDEA,VI,403). 
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