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LÜGAT-I NACİ’YE DAİR
ÖZSARI, Mustafa
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ
ÖZET
Lügat-ı Naci, Muallim Naci’nin hazırlamaya başlayıp, Müstecabizade
İsmet’in tamamladığı bir sözlüğün adıdır. Bu sözlüğün ilk 52 formasını Muallim Naci hazırlamış, fakat Naci’nin beklenmedik ölümü üzerine
Lügat yarım kalmıştır. Naci’nin Lügat Kitabı’nın yayın haklarını 1894
yılında Kirkor Faik satın alarak, bu lügati tamamlatıp yayımlamaya karar vermiştir. Lügatı tamamlama görevini önce Faik Reşat Bey üstlenmiş, ancak Faik Reşat birkaç formadan sonra lügati tamamlayamamıştır.
1898’de Lügatı tamamlama görevini Musavver Terakki dergisi baş muharriri Müstecabizade İsmet devralmıştır. Bu tarihten sonra Naci’nin Lügat
Kitabı bağlığı altında başlattığı bu çalışma Lügat-ı Naci adıyla anılmıştır.
Müstecabizade İsmet, Lügat-ı Naci’yi 1898-1899 tarihleri arasında iki yıllık bir çalışmadan sonra tamamlamış ve kitap 1900’de basılmıştır. Kâzım
Yetiş’in belirttiğine göre, Meşrutiyet’ten sonra Lügat-ı Naci’ye Tahirü’l
Mevlevi yeniden el atmış ve Naci’nin başlattığı, İsmet’in tamamladığı bu
sözlüğe politik müdahalelerde bulunmuştur. İlk formalarının yayımlandığı tarihten itibaren pek çok spekülasyona maruz kalan Lügat-ı Naci’nin
kim tarafından hazırlandığı, ne zaman yayımlandığı ve bu sözlüğün nasıl bir sözlük olduğuna dair farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bu bildiride
Türkçenin önemli sözlüklerinden biri olan Lügat-ı Naci’nin 1890’lı yıllarda çıkan ilk formalarından itibaren hazırlanma ve yayımlanma süreci hakkında bilgi verilecek, Lügat-ı Naci’nin nasıl bir sözlük olduğu, leksikoloji
biliminin ışığı altında incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Lügat-ı Naci, müstecabizade ismet, sözlük bilimi.
----Lügat-ı Naci, Muallim Naci’nin hazırlamaya başlayıp, Müstecabizade
İsmet’in tamamladığı bir sözlüğün adıdır. Lügat-i Naci’nin ilk 52 formasını oluşturan fetva kelimesine kadar olan kısmını Muallim Naci yazmıştır
(Uçman, 1974: 35. Tarakç; 1994: 43; Yetiş, 2003: 419). Fakat Muallim
Naci’nin ölümü üzerine bu sözlüğü Müstecabizade İsmet tamamlamıştır.
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Lügat-i Naci, Türkçenin tanınmış sözlüklerinden birisidir. Devrinde
önemli bir boşluğu doldurmuştur. Lügat-i Naci’nin çok sayıda baskısı yapılmış, sözlük, uzun süre Türkçe’nin önemli kaynak eserlerinden biri hüviyetini korumuştur. Günümüzde de edebiyat ve tarih araştırmacıları için
bir başvuru kaynağı olarak kullanılan Lügat-i Naci’nin Kazım Yetiş’in
ifadesiyle üçte birinden fazlası hatta yarıya yakını Naci’nin elinden çıkmamıştır (Yetiş, 2003 419). O hâlde Lügat-i Naci’yi kim ne zaman tamamlamıştır? Muallim Naci dışındaki isimlerin sözlüğün tamamlanmasında ne
ölçüde katkıları olmuştur? Lügat-ı Naci Türk sözlükçüğünün tarihi seyri
açısından nasıl bir konuma sahiptir? Daha da önemlisi bu sözlük leksikoloji açısından bakıldığından nasıl bir eserdir? Bu sorular tam ve doğru bir
şekilde cevaplandırılmadığı sürece, Lügat-i Naci’nin mahiyeti tam olarak
ortaya çıkmamış olacaktır..
Elimizde Lügat-i Naci’ye ait dört nüsha olduğunu ve bu nüshalardan
hiçbirinde basım tarihi ve muharrir adı bulunmadığını öncelikle belirtmek
gerekir. Aynı eksiklik değişik sahaflarda karşılaştığımız nüshalar için de
geçerlidir. İlk olarak sözlüğün ilk baskısının ne zaman yapıldığına dair
mevcut bilgileri gözden geçirelim: Seyfettin Özege Kataloğunda Lügat-ı
Naci’nin basım tarihi ile ilgili herhangi bir bilgi yoktur (Özege, 1980; 12).
Prof. Dr. Celal Tarakçı, Muallim Naci üzerine yaptığı kapsamlı araştırmada Lügat-i Naci’nin ilk baskısının1308/1891’de 960 sayfa olarak yapıldığı
bilgisini verir (Tarakçı, 1994; 42). Ömer Faruk Huyugüzel ve Prof. M.
Sadi Çöğenli de Celal Tarakçı ile Lügat-i Naci’nin basım tarihi konusunda
fikir birliği içindedir (1308/1891) (Huyugüzel, 2000; 290. Çöğenli, 2007).
Abdullah Uçman ise basım tarihi olarak 1317/1900 tarihini vermiştir
(Uçman, 1974; 35). Burada Huyugüzel, Çöğenli ve Tarakçı’nın verdikleri
tarihler, Lügat-i Naci’nin Muallim Naci hayattayken basılmış formalarında bulunan tarih olmalıdır. Yani 1308’de Muallim Naci, Lügat Kitabı’nın
henüz ilk formalarını, en azından fetva kelimesine kadarki formalarını yayımlamıştır. Nitekim 6 Safer 1307/2 Ekim 1889 tarihli Sabah gazetesinde
Edîb-i şehîr Muallim Naci hazretlerinin âsâr-ı âlilerinden olan lügat kitabının otuzdördüncü formasının yayımlandığına dair bir ilân (Sabah, nr. 34,
3 Ekim 1889; 4), Naci’nin bu eserin 34 formasını 1889’da tamamladığını
göstermektedir. Naci 12 Nisan 1893’te vefat ettiğine göre, kalan 18 formayı da 1891’e kadar tamamlamış olmalıdır. Bu durum Abdullah Uçman’ın
dışındaki araştırmacıların verdiği tarihin Naci formalarının yayımlandığı
tarih olduğunu göstermektedir. Uçman’ın verdiği tarih ise Lügat-i Naci’nin
Müstecabizade tarafından tamamlandığı tarihtir.
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Lügat-i Naci’nin 1891’e kadar yayımlanan 52 formasından sonra sözlüğe dair uzun süre herhangi bir kayıt bulamadık. Fakat 29 Mart 1894
tarihinde Kirkor Faik’in sahip olduğu Hazine-i Fünûn dergisinde çıkan şu
ilândan Lügat-i Naci’nin tamamlanarak yayımlanmasının kararlaştırıldığı
anlaşılmaktadır: Lügat-i Naci’nin ne kadar müfît olduğunu tarife hâcet
yoktur. Elli iki forması neşrolunan ve harf-i fe’ye kadar kelimât-ı Arabiye
ve Fârisiyeyi hâvi bulunan bu kitap bu kere veresesinden iştirâ olunarak
kütüphâne-i âcizânemde satılmakta bulunmuş ve alt tarafının müsveddeleri
kâmilen hazır olmakla bimennihi’l-kerîm karîben yine cüz cüz neşredilmek
mukarrer bulunmuş olduğunu ilân ve tebşîr eyleriz (Hazine-i Fünûn, nr.
38, 17 Mart 1310/29 Mart 1894: 308). Bu ilanın Asır Kütüphanesi sahibi
Kirkor Fâik tarafından verildiğini tahmin ediyoruz. Kirkor Faik Muallim
Naci’nin varislerinden sözlüğün yayın haklarını ve kalan müsveddelerini alarak sözlüğü tamamlatmayı kararlaştırmıştır. Kirkor Fâik’in, o yıllarda sözlüğü kime tamamlatmayı düşündüğünü tam olarak bilemiyoruz.
Fakat Hazine-i Fünûn’da çıkan ilândan yaklaşık dört yıl sonra, Lügat-i
Naci İstanbul kültür ve edebiyat çevrelerinin yeniden gündemine girmiştir. Nitekim Ahmet Mithat Efendi’nin 19 Kanunuevvel 1314/31 Aralık
1898’de Müstecabizade’ye gönderdiği bir mektubun içeriğinden, İsmet
Bey’in Lügat-i Naci’yi tamamlamaya karar verdiği ve bu kararını bir mektupla Ahmet Mithat Efendi’ye açtığı anlaşılmaktadır (Ahmet Mithat, 1899: 15354). Ahmet Mithat Efendi, Müstecabizade’yi bu değerli teşebbüsünden
dolayı tebrik ederek müellifi şu cümlelerle teşvik etmiştir:
Lügatı itmâm hakkındaki teşebbüsünüze temin-i muvaffakiyetten
başka sözüm yoktur. Beyn’el-ihvân bunu itmâm için dahi sizden başkasını tahattur edemem. İnşallah karîben itmâma muvaffak olursunuz da halkı kendinize minnettar edersiniz. Bâki bekâ-yı teveccühünüzü ricâ ederim azîzim efendim hazretleri (Ahmet Mithat, 1899:
153-54).
Ahmet Mithat’ın mektubu, İsmet Bey’in Lügat-i Naci’nin kalan kısımlarını Kanunuevvel 1314/Aralık 1898’de hazırlamaya başladığını göstermektedir. Zaten Ocak 1899’da Musavver Terakki dergisinde (nr. 21;
19 Ocak 1899) çıkan ve aşağıya aldığımız ilân İsmet Bey’in mesaisinin
önemli bir kısmını Lügat-i Naci’yi tamamlamaya ayırdığını ortaya koyar:
Muallim Naci merhumun bu unvan ile yazıp ve 52 forması
mukaddemâ tab’ edilmiş olan lügat-ı meşhurunun alt tarafı bu defa
ser muharririmiz Müstecabizade İsmet Beyefendi tarafından yazılmaya başlanmış ve birkaç formalık müsveddâtı hazır edilmiş olmak-
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la yakın vakitte tab’ edilerek mevki-i intişara vaz’ edileceğini karîn-i
kirâma tebşîr ve ilân ederiz.(Musavver Terakki, (21) 1314/1899;
Arka kapak iç sayfa)
Gerek Ahmet Mithat’ın mektubu, gerekse Musavver Terakki’deki ilân
Kirkor Faik’in epeyce bir gecikmeden sonra, Lügat-i Naci’yi tamamlama
görevini Müstecabizade İsmet’e verdiğini göstermektedir. Burada Kirkor
Faik’in Musavver Terakki’nin imtiyaz sahibi olduğunu ve derginin başına İsmet Bey’i getirdiğini belirtelim. Dolayısıyla İstanbul kültür ve edebiyat çevrelerinde tanınmış bir şahsiyet olan Müstecabizade İsmet, 1898
yılı sonları ile1899 yılı başlarında Lügat-i Naci’nin kalan kısımlarını hazırlamaya başlamıştır. İsmet Bey’in dört aylık gayretli bir çalışmasından
sonra, 1899 Nisanında Lügat-ı Naci’nin 53-59. formaları yayımlanmıştır
(İkdam, nr. 1717, 8 Nisan 1315/20 Nisan 1899; s.4). Devrin önemli yayın
organlarından birisi olan Gülşen-i Edep dergisinde İsmet Bey’in bu girişimi ve gayreti övülmüş ve Lügat-i Naci kütüphane-i millimizin en ziyade
muhtaç olduğu bir eser-i güzîni diye nitelenmiştir (Gülşen-i Edep, 11 Mart
1315/23 Mart 1899; arka kapak dış sayfa). 1899 yılı bahar ve yaz aylarında
Musavver Terakki’de çıkan ilânlara bakılırsa, Müstecabizade’nin hemen
her hafta Lügat-i Naci’nin bir formasını hazırladığı ve söz konusu formaların yayımladığı anlaşılmaktadır. Hatta 1899 Nisanına kadar sözlük
Lügat-ı Naci olarak anılırken, bu tarihten sonra Tetimme-i Lügat-ı Naci
olarak adlandırılmış ve muharriri olarak da Müstecabizade İsmet gösterilmiştir. Her bir formanın fiyatı 10 paradır. Sözlüğün forma olarak yayımının ne zaman bittiğini tam olarak bilemiyoruz. Fakat 1900 yılı içerisinde İstanbul gazete ve dergilerinde çıkan ilânlar, Lügat-i Naci’in 1900
yılı ortalarında tamamlandığını ve sözlüğün Tetimme-i Lügat-ı Naci adıyla basıldığını göstermektedir (Musavver Terakki, İkinci sene, nr. 52, 26
Ağustos 1315/7 Eylül 1899). İkdam gazetesinde çıkan bir ilânda sözlüğün
mütemmiminin Müstecabizade İsmet olduğu özellikle vurgulanır (İkdam,
nr. 2187, 19 Temmuz 1316/1 Ağustos 1900; 4). Fakat, sözlüğün tamamlanmasından sonra, Lügat-ı Naci’nin epeyce rağbet görmesine hatta sadeleştirilip, biraz küçültülerek basılmasına rağmen, Musavver Terakki’de
1901’den çıkan ilânlarda Müstecabizade İsmet’in değil, Muallim Naci’nin
adı verilir (Musavver Terakki, nr. 27, 15 Kanunusani 1319/28 Ocak 1904;
296. L Musavver Terakki, nr. 6, 6 Mayıs 1320/19 Mayıs 1904; 118). Bu
durum İsmet Bey’in 1900 yılı sonlarına doğru takip altına alınarak tutuklanması ve mahkeme sürecinin ardından sürgüne gönderilmesi ile ilişkili
olmalıdır. Çünkü, bu sözlüğün satışından epeyce gelir elde ettiğini tahmin
ettiğimiz Kirkor Faik, sürgüne gönderilmiş ve sarayın gözünden düşmüş
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bir ismi –sözlüğün hazırlamak için bir yıldan fazla çalışmış olsa bile– öne
çıkarmayı kişisel menfaatleri açısından zararlı görmüş olabilir.
Lügat-ı Naci, Müstecabizade tarafından tamamlanmasından sonra yeniden değişikliğe uğramıştır. Kazım Yetiş’in belirttiğine göre sözlük üzerinde
Tahirü’l Mevlevi, yine Kirkor Faik’in isteği doğrultusunda ciddî değişiklik ve ilâveler yapmıştır. Kâzım Yetiş’in tespit ettiği ve özellikle de örnek
metinlerdeki değişiklikler, Tahirü’l Mevlevî’nin Lügat-ı Naci’ye İkinci
Meşrutiyet’in ilânından sonra müdahale ettiğini göstermektedir. Tahirü’lMevlevî’nin müdahalelerini, haklı olarak eleştiren Kazım Yetiş, özellikle
örnekler üzerine yapılan politik müdahaleleri ilmî bir tavır olarak görmemektedir (Yetiş, 2003: 417-423). Benzer müdahalelerin Müstecabizade’nin
hazırladığı formalarda bulunmadığını, İsmet Bey’in Naci’nin yolunu takip
ettiğini belirtmek gerekir.
Görüldüğü gibi, Lügat-ı Naci üzerinde Muallim Naci, Müstecabizade
İsmet ve Tahirü’l-Mevlevî’nin emekleri vardır. Bunlar içinde Tahirü’lMevlevî’nin müdahaleleri Kazım Yetiş’in ifadesiyle bilimsellikten uzaktır. Buna karşılık Muallim Naci, Türkçe’nin böyle bir ihtiyacını düşünerek, sözlüğü hazırlamaya başlamış, ancak dağınık bir çalışma sistemine
sahip olması ve beklenmedik vefatı yüzünden sözlüğü tamamlayamamıştır. Müstecabizade İsmet’in gayretleri sayesinde Lügat-i Naci tamamlanarak Türk kültür ve edebiyat çevrelerinin hizmetine sunulmuştur. Başka
bir ifadeyle Lügat-i Naci bugünkü varlığını büyük ölçüde Müstecabizade
İsmet’e borçludur.
Müstecabizade’nin acaba Lügat-i Naci’ye ne ölçüde bir katkısı olmuştur? Bu soruya kesin sınırlarla cevap vermek pek mümkün olmasa da en
azında bir fikir vermesi açısından şu bilgiyi verebiliriz. 1426 sayfa tutan
sözlüğün fe harfine kadar olan 486 sayfası Muallim Naci’ye fe harfinden
sonraki diğer 940 sayfası Müstecabizade İsmet’e aittir (Muallim NaciMüstecabizade İsmet, bty; 486). Bu durum sözlüğün üçte ikilik bölümünün İsmet Bey tarafından hazırlandığını gösterir.
Lügat-i Naci, kimin yazdığını bilemediğimiz bir İhtarat ile başlar.
İhtarat’ta bu kitap erbâb-ı kalem beyninde kullanılan veya kullanılmaya
şayan bulunan Arabî, Farisî kelimât ile elsine-i ecnebiyyeden alınma lügatin en ziyâde müstamel olanlarını havidir (Müstecabizade İsmet, bty; 1)
denilerek sözlüğe Arapça, Farsça ve diğer yabancı dillerden Türkçeye giren
kelimelerin alındığı belirtilmiştir. Kelimelerin sadece Türkçede kullanılan
anlamları verilmiş, alındığı dilerdeki anlamları dışta tutulmuştur. Sözlükte
Türkçe kelimelere yer verilmemiştir. Başka dillerden alınan kelimeler
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Türkçedeki kullanımlarına göre dizilmiştir. Kelimelerin hangi dilden geldiği belirtilmiş, çoğulluk, tekillik, müenneslik, müzekkerlik gibi nitelikleri kısaltmalarla vurgulanmıştır. Blocco, appartement, aboné kelimelerinde
olduğu gibi, Batı dillerinden Türkçeye giren kelimelerin okuma kolaylığı
sağlanması için Latin harfleriyle yazılışları da verilmiştir. Kelimeler Arap
harflerindeki yazılış sırasına göre dizilmiştir. Kelime kökleri okuma kolaylığı için harekeli yazılmıştır. Aynı özellik Şemsettin Sami’nin Kamus-ı
Türkî’ adlı sözlüğünde de vardır.
Lügat-ı Naci’de kelimelerin tanımı genellikle yapılmamış, buna karşılık, kelimelerin Arapça, Farsça ve Türkçedeki sinonimleri verilmiştir.
Meselâ fer kelimesi nûr, ziyâ şeklinde tanımlanmış, ardından örnekler
verilmiştir (Muallim Naci-Müstecabizade İsmet, bty; 835). Fakat feryâd
kelimesi istimdâd için çıkarılan âvâze-i bülend biçiminde tanımlanmıştır.
Halbuki aynı yıllarda hazırlanan ve 1901’de basılan Kamûs-ı Türkî’de kelimeler çoğunlukla tanımlanmıştır (Şemsettin Sami, 1917). Zaten Lügat-i
Naci’nin eksik taraflarından birisi sözlükteki bütün kelimelerin tanımlarının yapılmamış olmasıdır.
Lügat-i Naci Türkçe’de kullanılan bütün kelimeleri içeren bir lügat
değildir. Sözlüğe Türkçe kökenli kelimelerin alınmamış olması Lügat-ı
Naci’nin en önemli eksikliklerinden birisi kabul edilmelidir. Arapça,
Farsça ve diğer yabancı dillerden dilimize giren kelimeleri kendi ifadeleriyle Türkçe nâmına tefsîr eden (Muallim Naci-Müstecabizade İsmet, bty;
1) Naci ve İsmet, her nedense sözlüklerine Türkçe kelimeleri almamışlar,
alma gereği duymamışlardır. Halbuki Şemsettin Sami hazırladığı sözlüğe
hem Türkçe Sözlük adını vermiş, hem de Türkçe kelimeleri sözlüğüne almayı ihmâl etmemiştir. Aynı dönemde hazırlanan, aynı sistematiği takip
eden ve hemen hemen aynı yıllarda yayımlanan Şemsettin Sami’nin sözlüğünün üstünlüğü de zaten buradan ileri gelir.
Sonuç olarak bütün eksikliklerine rağmen, Lügat-i Naci gerek yayımlandığı dönemde, gerekse yayımlandığı dönemden günümüzü kadar Türk
kültür ve edebiyat dünyasında belirli bir boşluğu doldurmuş, araştırmacıların başvuru kaynağı olma işlevini sürdürmüştür. Fakat Lügat-i Naci’nin
tamamlanmasında önemli bir rolü olan hatta sözlüğü eksik kalmaktan
kurtarıp yeni nesillerin hizmetine sunan Müstecabizade İsmet’in adı pek
anılmamış, Lügat-ı Naci Muallim Naci’nin adıyla anılan bir sözlük olarak
kalmıştır. Hâlbuki Müstecabizade İsmet, Lügat-ı Naci’yi tamamlamakla,
henüz Kâmus-ı Türkî’nin yayımlanmadığı ve doğru düzgün bir Türkçe
sözlüğün bulunmadığı bir dönemde, özverili bir gayretle Lügat-ı Naci’yi
tamamlamış, böylece Türkçeye ve Türk kültürüne önemli bir hizmette bulunmuştur.
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