MEHMED ZEYNT EFENDi
Kaynaklarda iyi huylu, iffet sahibi. mütevazi. dervişane bir hayat tarzını benimsemiş, şefkatli ve merhametli bir şahıs
olarak anılır. Kadirl tarikatından olup
Edirne'deki Kadirl Tekkesi'nin şeyhi Kasabzade Şeyh Mehmed Efendi'ye müntesipti. Ayrıca Kocamustafapaşa'da Sünbül Efendi Tekkesi şeyhi NGreddin Efendi ile uzun yıllar arkadaşlık etmiş , tarikatın adab ve esrarı üzerine onunla uzun
sohbetlerde bulunmuştu. Kaynaklarda
herhangi bir eserinden bahsedilmemektedir.
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MEHMET lPŞİRLİ

MEHMED ZİHNİ EFENDi
(1846-1913)

L

S on devir
a limi, müderris.

Osmanlı

_j

1O Temmuz 1846'da İstanbul'da doğ
du. "Zihnl" mahlası çok zeki ve kavrayışlı
olmasından dolayı hocası tarafından verilmiştir. Babası Kaymakam Mehmed Reşi d Efendi. annesi Güzide Gülsüm Hanım'dır. Küçükyaşta Kur'an'ı ezberledi ve
cami derslerine devam etti. Hocaları bilinmemekle birlikte ciddi bir öğrenim gördüğü eserlerinden anlaşılan Mehmed Zihni Efendi ulüm-i aliye (medrese öğretim
üyeliği) şehadetnamesi aldı. 1864 yılında
Babıali Meclis-i Vala Mazbata Odası'na
mülazım oldu . Bir süre sonra Matbaa-i
Amire Takvim-i Vekayi' katiplik ve musahhihliğine getirildi ( 1868). Burada on yıl
kadar çalışarak birçok dini ve edebi eserin hatasız bir şekilde basılmasını sağla
dı. 1877'de Hasan Rasim Paşa'nın çocuklarına öğretmenlik yapmak üzere üç aylı
ğına İskenderiye'ye gitti (Meşahirü'n-ni
sa, Il, 64, 91 ). Ardından Galatasaray Mekteb-i Sultanisi ulum-i Arabiyye ve dlniyye
muallimliği ( 1879). Mekteb-i Mülkiyye
usGI-i fıkıh muallimliği ( 1883). Tedklk-i
Müellefat Komisyonu üyeliği ( ı 891) . Meclis-i Keblr-i Maarif üyeliği ( 1894). Maarif
Nezareti Encümen-i Teftiş ve Muayene
üyeliği ve başkanlığı ( 1902) görevlerinde
bulundu. 1906 yılında Mekteb-i Mülkiy-
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ye'deki müderrislik görevinden istifa ettiyse de Meclis-i Keblr-i Maarif'teki vazifesi devam etti. 1908'de yaş haddinden
emekliye ayrılması gerekirken Meclis-i
Vükela kararıyla görevini sürdürdü. Halvetiyye-Şabaniyye tarikatı şeyhi Necib
Efendi'ye intisap eden Mehmed Zihni
Efendi, Meclis-i Keblr-i Maarif üyesi iken
16 Aralık 1913 tarihinde İstanbul'da vefat etti ve Küplüce Mezarlığı ' ndaki aile
kabristanına defnedildi.
Ülke içinde üstün başarı madalyaları ile
taltif edilen Mehmed Zihni Efendi, Eylül
1889'da Stockholm'de toplanan Müsteşrikler Kongresi'ne gönderdiği matbu
eserlerinin ilmili ği. ayrıca Arap dili ve öğ
retimi ne yaptığı hizmetlerden dolayı
kongrenin teklifi üzerine birleşik krallık
olan İsveç-Norveç hükümeti tarafından
bir altın madalya ile ödüllendirilm i ştir. Bu
madalya günümüzde Galatasaray Lisesi
Müzesi'nde muhafaza edilmektedir. Mehmed Zihni Efendi'nin okuduğunu iyi anlayan, eleştiren . dikkatli ve düzenli yazan
bir alim olduğu belirtilmektedir. Bu husus eserlerinin incelenmesinden de anlaşılmaktadır. üstlendiği görevleri hakkıyla
yerine getiren, şahsi hayatında dürüstlükten ayrılmayan nazik bir insan olduğu
nakledilmektedir. Galatasaray Mekteb-i
Sultanisi'nde ve Mekteb-i Mülkiyye'deki
hocalığı sırasında çığır açıcı öğretimi sayesinde birçok değerli talebe yetiştirmiş
tir. Babanzade Ahmed Naim, Ali Nazlma,
Kenan Rifa'i. Hanbelizade Muhammed Şa
kir ve Abdülhak Şinasi Hisar bunlardan
bazılarıdır. Arap, Türk, İran dil ve edebiyatiarına vakıf olan Mehmed Zihni Efendi 1025 kitaptan oluşan kitaplığını Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ne bağışlamıştı r.
Mehmed Zihni Efendi'ye göre Arapça öğ
renmenin zor olduğu yolundaki kanaat
doğru değildir. Kelimelerinin önemli bir
kısmının dilimize girmiş olması sebebiyle
Arapça'nın öğrenimi Avrupa dillerinden
daha kolaydır. Dil öğrenmenin en iyi yolu
kişinin öğreneceği dilin kurallarını kendi
diliyle öğrenmesidir. Bu sebeple Türkçe
hazırlanmış bir Arapça gramer kitabını
okuyup anlayabilen kişi kendi kendine
Arapça öğrenebilir (el-Müntehab, s. 4) .
Mehmed Zihni Efendi Arapça öğretimi
için bir dizi kitap yazmış ve bu hususta
yeni bir çığır açmıştır.
Eserler i. A) Arap Dili ve Öğretimi. 1.
el-Müntehab ii ta'limi lugati'l-Arab
(İstanbul 1303). Arap sarfına dair kapsamlı bir eser olup sarf kalıplarıyla ilgili çok
sayıda kelime Türkçe karşılıklarıyla birlik-

te "temrin" başlığı altında ; ayet, hadis ve
diğer Arap edebiyatı kaynaklarından seçilmiş nesir ve şiir örnekleri de "emsile"
adıyla verilmiştir. Z. el-Muktedab mine'l-Müntehab fi ta'limi lugati'l-Arab
(İstanbul 1304) . Bir önceki eserin özeti
olup i'lal ve idgam konuları "Teznlb" baş
lığı altında eserin sonuna eklenmişti r. 3.
el - Müşe zz eb (Mektebü edeb fl sarfi ve
nahvi Lisani'L-Arab, el-Mürteeb {i sarfi ve
nahvi Lisani'L-Arab; "Sarf kısmı ", İstan
bul 1307, 1311 , 1327) . Önceki iki eserin
özetidir. Ali Nazlma bu üç kitabı Miftfı
hu'l-Müntehab ve'l-Muktedab ve'lMüşezzeb adıyla özetlemiştir (İstanbul

1307) . 4. el-Muktedab (İstanbul 13031304) "Nah iv kısmı " . Arap nahvine dair
kapsam lı bir eser olup sonunda Arapça
edatlar alfabe sırasına göre açıklanmış 
tır. Birinci ve dördüncü kitap el-Müntehab ve'l-Muktedab ii kavô.idi's -sarf
ve'n-nahv adıyla tekrar yayımlanmıştır
(İstanbul 198 1). S. el-Müşezzeb ii sarfi
ve nahvi lisfıni'l-Arab (İ stanbul 131 1)
"Nahiv kısmı". Bir önceki eserin özetidir.
Sarf ve nahve dair el-Müşqg,eb adlı
özetlerle ilgili olarak Gökhan Sebati I şkın
tarafından Arapça'ya tercüme edilerek
MuJ:ıammed Zihni Efendi ve kitô.bühu
el-Müşeg,g,eb ii şarii ve naJ:ıvi Iisô.ni'l~rab adıyla Pakistan'da yüksek lisans
çalışması yapılm ı ştır (Arslan . s. ı 08). 6.
el-Kavlü '1-ceyyid ii şerhi ebyô.ti't-Telhis ve şerhayhi ve hfışiyeti's-Seyyid
(İstanbul 1304 , 1327 ; Kazan 1321 / 1903).
Hatlb el-Kazvln'i'nin belagata dair Tel{Jişu 'I -MiftfıJ:ı' ı ile Teftazan'i'nin buna yazdığı el-Mutavvel ve Mu{Jtaşarü'l-me<fı.
ni adlı şerhlerde ve Seyyid Şerif ei-Cürcan'i'nin el-Mutavvel'e yazdığı hfışiyedeki
649 beytin Türkçe izahı ile şairleri hakkında bilgi veren bir eserdir. Şeyhülis
lam Mustafa Sabri Efendi, bu eseri Beyfınü'l-Hak mecmuasında (sy. 36-69).
" Reddlcala ma fi ' l-~avli'l-ceyyid mine'rred'i" başlığı altında yirmi beş makalede
tenkit etmişse de devamı gelmemiştir
(a.g.e. , s. 113-1 16) . 7. Kitfıbü't-Terfıcim
(İstanbul ı 304) . Ar apça öğretiminde okuma metni olarak kullanılmak amacıyla 160
kadar alim ve edibin Arapça biyografilerini ihtiva etmektedir. 8. Feyz-i Yezdfın
Tercüme-i Nasihatü'l-ihvfın (İstanbul
1292) . Zeynüddin İbnü'I-Verd'i'ye ait yetmiş yedi beyitlik Lfımiyye ' nin izahlı tercümesidir. 9.Atvô.ku'z-zeheb Tercümesi (İstanbul 1290). Zemahşer'i'ye ait eserin Said Efendi ile birlikte yapılan açıkla
malı çevirisidir.

MEHMEDKULUZADE, Celil
B) İslami İlimler. 1. Ni'met-i İslam .
Eserin birinci kısmında (İstanbul 131 O,
ı 313, 1316, 1320) akaidle ilgili çok kısa bir
girişten sonra taharet. namaz. oruç ve
zekat konuları. ikinci kısımda (istanbul
1322, 1329) hac, avlanma, hayvan kesimi. kurban ve akika bahisleri işlenmiştir.
Üçüncü kısım (İstanbul 1324) Münô.kehô.t ve Müfô.rakô.t adıyla hazırlanmış
olup fıkhın nikah. talak, eyman ve rada'
bölümlerini içermektedir. Eser müellife
büyük şöhret kazandırmıştır. z. Usul-i
Fıkıh (Husülü 'n-nekh f[ usüli ' l-fıkh; istanbull 309, 1312, l314) . 3.Elgaz-ıFık
hiyye (İ stanbul 1309). İbrahim Halilcan
tarafından sadeleştirilerek Fıkıh Bilmeceleri adıylayayımlanmıştır (is tan bu I
1978). 4. Hanımlar İlmihali (i stanbul
1313). S. Kızlar Hocası (Küçük Hanım
larilmihali; istanbul 1312,1 316, 1324). 6.
el-Muhtasarô.t ii mesô.ili't-tahô.rfıt ve'libô.dfıt (İ stanbul ı 332) . Ni'met-i İslam'ın
özeti olup Diyanet İşleri Başkanlığı 'nca elMuhtasarô.t ismiyle tekrar neşredilmiş
tir (Ankara ı 957) . 7. el-Hakaik mimmô.
fi'l-Cfımii's-sagir ve'l-Meşô.nk min hadisi hayri'I-haldik (istanbul 1310; II ,
1311 ). Eserin yazma halindeki cüzleri Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi'ndedir (nr. 293,294, 295) . 8 . el-Kavlü's-sedid ii ilmi't-tecvid ( Tecvfd-i Cedld; istanbul 1328). 9. Tuhietü'l-erib fi'r-reddi alô. ehli's-sallb Tercümesi(İ s tanbul
ı 291 ). Abdullah b. Abdullah et-Tercüman'a ait eserin Said Efendi ile birlikte
yapılan çevirisi olup Hristiyanlığa Reddiye adıyla yeni harflerle de yayımlan
mıştır (İ s tanbul 1965) . 10. el-Münkızu
mine'd-dalô.l Tercümesi (istanbul1287).
Gazzali'nin eserinin Said Efendi ile birlikte tercümesidir. 11. Sihfımü '1-İsfıbe il
kenzi'd-daavô.ti '1-müstecô.be Tercümesi (istanbull313). Süyüti'nin makbul dualara ve duanın kabul şartlarına dair eserinin çevirisidir.
C) Biyografi. 1 . Meşfıhirü'n-nisfı (l-ll,
istanbull294-I295) . İslam öncesi ve İs
lam döneminde ilim, edebiyat ve siyaset
alanında meşhur olmuş Arap , Türk ve
İranlı 1165 kadar hanımın biyografisini
içeren bir ansiklopedidir. Zamanın kız öğ
retmen okullarında okutulmak üzere Maarif Nezareti'nin isteği üzerine hazırlanan
eseri Muhammed Hasanhan İ'timadüs
saltana ljayrfıt-ı l:fisô.n adıyla Farsça'ya
çevirm işti r (I-lll, Thhran 1304- ı 307) . Kitap.
Tarihte İz Bırakan Kadınlar ismiyle
Bedrettin Çetiner tarafından sadeleştiri
lerekyayımlanmış (İ stanbul !982). ancak
giriş kısmı ile " Fasl- ı Mahsus" bölümü çı-

karılmıştır. z. Buğyetü't-tô.lib ii tercemeti Tuhfeti'r-rô.gıb (istanbul 1332).
Kalyübl'nin , Mısır'da kabirieri meşhur
olan bazı Ehl-i beyt büyüklerinin biyografi ve menkıbelerini içeren TuJ:ıietü'r
rô.(Jıb adlı eserinin tercümesidir.

D) Tashih ve Ta'likleri. Sahih-i Buhfıri
(I-VIII , i stanbul 13 15) ; Sahih-i Müslim
("Kitabü'l-cihad"ın kırk üçüncü b a bı"Gaz
vetü Hayber"e kadar; istanbul1329-1332);
Sagani, Meşfıril}u '1-envfıri 'n-nebeviy
ye (İstanbul I 311 ); İbn Melek, ŞerJ:ıu Menô.ri'l-envô.r (istanbul 1292 ); Radi ei-Esterabadl, ŞerJ:ıu'ş-Şô.iiye (İ s tanbul 1290);
Seyyid Abdullah ei-Hüseynl, ŞerJ:ıu'ş-Şfı
fiye (İ stanbul 1293). Kaynaklarda adı geçen diğer eserleri de şunlardır : Sarf-ı
Ara bi, Teshilü 't-tahsil, Şerh u ebyfıti'l
İsfehendi, Mekteb-i Sultô.ni, Kavfıid-i
Türkiyye Risô.lesi, İktibô.sü '1-envô.r il
tercemeti'l-Menô.r, Düstlirü'l-muvahhidin, Terceme-i Tuhietü'l-müluk.

Mehmed Zihni Efendi'ye dair şu çalış
malar yapılmıştır: Mevlüt Kuyucu, Mehmed Zihni Efendi'nin Hayatı v e Eserleri (m ezuni yet tezi , 1970; iü Ed . Fak.
A rap-Fars Filol o ii si); Ömer Güzel. elKavlü'l-ceyyid'in Mahiyeti ve İndek
si (Mezuni yet tezi 1970, iü Ktp., Tez, nr.
7693) ; Candemir Doğan , Hacı Mehmed
Zihni Efendi ve Yeni Arapça Öğretim
Metodu (doktora semineri, I 993 , SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü) ; Ahmet Turan Arslan. Son Devir Osmanlı Alimlerinden
Mehmed Zihni Efendi (İstanbul 1999);
Cansel Kılıç . el-Kavlü '1-ceyyid: Ebyat
Şerhi (mezuniyet tezi, 1999, Cumhuriyet
Üniversitesi ilahiyat Fakültesi); Osman
Güman, XIX. Yüzyılda Nimet-i İslfım
Kitabı Çerçevesinde İlmihal Fıkhı
(yüksek li sans t ezi , 2000 , MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü).
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MEHMEDKULUzAnE, Celil
(1869- ı 932)
Azerbaycanlı

L

yazar, gazeteci
ve fikir adamı.
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Doğum tarihi eski kaynaklarda 1866
olarak gösterilmişse de Isa Hebibbeyli'nin elde ettiği belgeler onun 22 Şubat
1869'da doğduğunu ortaya koymaktadır.
Mirze (Mirza) Celil veya takmaadolarak
kullandığı Molla Nasreddin olarak da bilinir. Güney Azerbaycan'ın Hoy şehrinden
Nahcıvan ' a gelip yerleşmiş bir inşaat ustası olan Meşhedl Hüseyinkulu'nun oğlu
dur. Nahcıvan'da başladığı medrese eği
timinde ( 1873-1879) Kur'an okuma yanın
da biraz da Arapça, Farsça öğrendi. 1879'da üç sınıflı Rus okulunda öğrenim i ne devam etti. 1882'de Gürcistan ' ın Gori şeh 
rindeki Rus öğretmen okulunun Azerbaycan şubesine girdi. 1887'de mezun olarak
önce Revan'ın (Erivan) Uluhanlı köyünde,
ardından Başnoraşen'de ve Nehrem köyünde çalıştı . Öğretmenliği sırasında yazarlık faaliyetine de başladı. Çay Destgfı 
hı (manzum alegorik dram), Kişmiş Oyunu (piyes). Danabaş Kendinin Ehvalfıt
ları (büyük hikaye) gibi eserlerini yazdı .
1898'de öğretmenlikten ayrılarak Erivan'da bir müddet dava vekilliği yaptı . 18991901 yılları arasında Nahcıvan'da polis
yardımcısı olarak çalıştı. 1903'te Tiflis'te
Şark-ı Rus gazetesini çıka ran Azerbaycan lı gazeteci M ehemmed ağa Ş a hta ht
lı ' nın teklifini kabul edip gazet enin idarehanesinde çalışmaya başladı.

önceki eşleri vefat ettiğinden1907'de
üçüncü evliliğini yaptı. Karabağ hanları
soyundan bir bey kızı olan Hamlde Hanım ' la evliliği Mirza Celil'in sosyal ve edebi faaliyetlerini olumlu şekilde etkiledi.
Hamlde Hanım o dönemde Azerbaycan'da sayıları çok az olan. iyi eğitim görmüş,
Rusça'yı çok iyi bilen aydın kadınlardandı.
Babasından miras kalan geniş topraklara
ve mülkiere sahipti. Hayatı boyunca kocasına destek olan Hamlde Hanım'ın daha
sonra Rusça yazdığı . Abbas Zamanov tarafından Azeri Türkçesi'ne çevrilerek bas-
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