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ÖN SÖZ 
 

Osmanlı Devleti’nde matbaanın neden 275 yıl sonra kullanılmaya başlandığı 

her zaman büyük bir soru işareti olarak akademisyenlerin ve müelliflerin kafasını 

kurcalamış ve onların bu konu hakkında derin araştırmalar yapmalarına sebep 

olmuştur. 

Bizde bu sorunun peşine takılarak araştırmamızı yaptık. Ancak araştırmamıza 

farklı bir boyut kazandırıp diğer araştırmalardan farklı olmasını sağlamak amacıyla 

matbaanın Osmanlı tarih eğitimindeki yeri ve önemini araştırmaya karar verdik. 

Şüphesiz eğitimin bir numaralı aracı kitaptır. Kitap ne kadar bol ve ucuz 

olursa eğitim ve kültürde o denli gelişir. Bu sebeple matbaanın Osmanlı Devleti’nde 

kullanılmaya başlanmasıyla birlikte eğitimde de yeniden bir canlanma görülmeye 

başlandı. Bizde çalışmamızda bu durumun aşamalarına açıklık getirmeye çalıştık. 

Ancak araştırdığımız konu hakkında oldukça sıkıntı çektiğimi belirtmek 

isterim. İbrahim Müteferrika ve ilk Osmanlı matbaası hakkında pek çok eser 

verilmesine karşın matbaanın Osmanlı eğitim tarihindeki yeri ve önemini belirten 

eser ya da araştırmalar sınırlı kalmıştır. 

Araştırdığım konu hakkında bilgi veren araştırmacıların başında Orlin Sabev, 

Jale Baysal ve Kemal Beydilli gelmektedir. İsmini verdiğim değerli hocaların 

eserlerinden tezimde oldukça yararlandım. Bu nedenle kendilerine teşekkürü bir borç 

bilirim. 

Çalışmamda bana her zaman destek olan değerli hocam ve danışmanım Prof. 

Dr. Mehmet İPÇİOĞLU’na, kaynak araştırmamda yardımcı olan arkadaşlarım 

Süleyman Sırrı ŞAHİN ve Nihal ERGÜLCÜ’ye, tezimle ilgili İngilizce 

araştırmalarda bana destek olan arkadaşım Ebru UĞUREL’e ve beni her zaman 

maddi ve manevi her konuda destekleyen değerli arkadaşım Betül KOÇKEÇECİ ve 

aileme çok teşekkür ederim. 
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ÖZET 
Yüksek Lisans Tezi 

MATBAANIN OSMANLI EĞİTİM TARİHİİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 

Nurullah ÇETİNKAYA 

 

Selçuk Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

Ortaöğretim ve Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı 

Tarih Öğretmenliği Bilim Dalı 

2011, Sayfa: 1-130. 

Çalışmamın giriş kısmında yazının ve kitabın önemi hakkında çeşitli bilgiler 

verdikten sonra matbaanın insanlık için önemi değerlendirilmiş, matbaa ile ilgili 

görüşlerini bildiren değerli bilim adamlarından bazılarının görüşleri bu bölüme 

taşınmıştır. Osmanlıların matbaaya karşı tavırları değerlendirilmiş, Lale Devri 

hakkında genel bilgiler verilmiştir. 

Birinci bölümde matbaanın Johann Gutenberg’e kadar gelişimi hakkında bilgi 

verildikten sonra, modern matbaanın gelişmesi hakkında genel bilgiler verilmiştir.  

İkinci bölümde ise İbrahim Müteferrika’nın hayatı, şahsiyeti ve eserleri 

hakkında bilgi verildikten sonra devlet tarafından desteklenen ilk Türk matbaasının 

kuruluş aşamalarına ve bu matbaada basılan eserlere değinilmiş ve haklarında 

toplanılan bilgilere geniş çapta yer verilmiştir. 
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Üçüncü bölümde Osmanlı Devleti’nde azınlıkların kurdukları matbaalar 

hakkında bilgi verildikten sonra ilk Türk matbaasının kuruluşu, Müteferrika 

matbaasında basılan eserler, matbaanın gecikme sebepleri ve Müteferrika’nın 

ölümünden sonra Osmanlı matbaasının durumu hakkında ayrıntılı bilgiler verilmiştir. 

Dördüncü bölümde geleneksel Osmanlı bilim anlayışı ve Osmanlı eğitim 

hayatında matbaanın yeri ve önemi hakkında bilgiler verilmiştir. 

Sonuç bölümünde çalışmam hakkında genel bir değerlendirme yapıldıktan 

sonra, tarihte soru işaretleriyle dolu olan bu alanda daha geniş çapta araştırmaların 

yapılması gerektiği belirtilmiş ve çalışma sonlandırılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Matbaa, Müteferrika, Basma, Basmacı, İlk   

      

Nurullah ÇETİNKAYA 

01.06.2011 
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ABSTRACT 
Master Thesis 

THE POSİTİON AND IMPORTANCE OF PRESS İN OTTAMAN HİSTORY 

EDUCATİON 

Nurullah ÇETİNKAYA 

 

The University Of Selçuk 

Institute Of Education Sciences 

Department Of Secondary Education and Social Sciences 

Dicipline Of History Teaching 

2011, Page: 1-130. 

 

In the introduction part of my study, some information about writing and 

books are given, the significance of press for humanity is appreciated, and opinions 

of some dignified scientists about printing take place in this part. Attitudes of the 

Ottomans towards printing house are assessed and general information about Tulip 

Age is given. 

In the first chapter, some general information about the development process 

of printing house till Johann Gutenberg and the development of modern printing is 

provided.  

In the second chapter, the life, personality and works of Ibrahim Muteferrika 

are enlightened and the founding processes of the first Turkish printing house and the 

works printed in this printing house are mentioned and the information gathered 

about them is provided in detail. 
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In the third chapter, general information about the presses that minorities 

constituted in Ottoman Empire, Müteferrika Press as the first Turkish Press and the 

handiworks printed in this press, the reasons for the deferral of press in Ottomans and 

some detailed information about the position of Ottoman press after the death of 

Müteferrika is given. 

In the fourth chapter, detailed information about traditional Ottoman 

perception of science and the significance of press in Ottoman education is 

discussed. 

In the conclusion chapter, after a general assessment about the study is carried 

out, the study comes to the conclusion stating the necessity for further researches in 

this field. 

        NURULLAH ÇETİNKAYA 

01.06.2011 
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GİRİŞ 
 

Kur’an-ı Kerim’in insanlığa verdiği ilk emir “Oku!” emridir.1 Karanlığı yok 

eden ve duyulara âlemi tanıtan “Oku!” emri. Hayat veren, insanı topraktan yaratan 

ve hareketsizliği canlandıran, âlemlerin yüce sahibinin emri “Oku!” Kendisini 

tanımaları, âlemlerin yaratılışını anlamaları için insanlığa verilmiş yüce emir 

“Oku!”. 

 Toplumun gelişmesinin belli bir safhasında, farklı seviyede gelişen değişik 

yazı sistemleri olmak üzere yeni bir bilgi kaynağı ortaya çıkar. Biriken kişisel ve 

toplumsal tecrübelerin muhafaza edilmesi ve nesillere aktarılmasında rol oynayan bu 

yaklaşım bilgi edinme mekanizmasını birkaç yönde mükemmelleştirir. Onun 

sayesinde sadece kulak değil aynı zamanda göz hafızası da önem kazanır. Yazı, 

mürekkep düşünceyi geliştirir ki, dünya unsurlarının algılanmasında artık gözlem 

zorunlu olmaz. Yazı sayesinde sadece bir önceki neslin dışında çok daha önceki 

nesillerin tecrübesini de tanıma imkânı olur. 

 Aslında yazılı söz ve kitaplar, gerek toplumsal, gerekse kişisel kimliğin 

gelişmesinde önemli rol oynar ki, bu doğrultuda Kenneth Clark’ın düşüncesini 

buraya taşıma uygun olur2: 

 “Uygarlık, enerji, irade ve yaratıcılık gücünün ötesinde bir anlam taşır… 

Onu nasıl nitelendirebilirim? Diyelim ki, kısacası istikrarlık duygusu. Göçebe ve 

istilacılar daima hareket ederler. Onlar, bir sonraki mart ayı veya bir sonraki sefer 

ve savaşlarının sonrasını düşünmeye ihtiyaç duymazlar. Dolayısıyla taş evler 

yapmak veya kitap yazmak akıllarına bile gelmez… Medeni insan ise –en azından 

ben böyle düşünüyorum- yeryüzünde ve zaman akışında belli bir yeri olduğunu 

hissetmek zorundadır. Bilinçli olarak geleceğe bakmak ve geçmişe dönmek 

                                                            
1 Elmalılı Hamdi Yazır, Kur’ân-ı Kerîm ve Yüce Meâli, Alâk Suresi, 1. Ayet, İstanbul 2007, s.599. 
2 Orlin Sabev, İbrahim Müteferrika ya da İlk Osmanlı Matbaa Serüveni (1726-1746),  İstanbul 2006,  
s.14-15. 
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mecburiyetindedir. Dolayısıyla okumak ve yazmak kabiliyetinin büyük bir yararı 

vardır.” 

 Yazının keşfi, insanoğlunun hafızası her zaman yeterli derecede yardımcı 

olmadığından, nesillerce biriken bilgilerin taş, tahta, papirüs veya kâğıt gibi kalıcı 

nesneler üzerine kaydedilmesinin ihtiyacına borçludur. Heraklitüs’ün dediği gibi 

“Her şey akar, hareket eder ve eskisi gibi kalmaz.” Bu bağlamda yazı, yaşanan anı 

işaretler ve harflerin örgüsünde yakalamak için insana yardımcı olur. Başka bir 

ifadeyle kitap, çok önemli ve değiştirilmez bir bilgi kaynağıdır ki, kişisel ve 

toplumsal deneyimle sözlü eğitim olmak üzere öteki bilgi kaynaklarının 

eksikliklerini aşar. Şüphesizdir ki, her üç kaynağın da yetişmede ayrı önemi vardır. 

Fakat zaman akışıyla yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı ötekilerine nazaran yazı 

ve kitabın önemi artar. 

 Sosyal ve kültürel olgu olarak kitabın tarif edilmesi gerekiyorsa, kitap, 

insanoğlunun kişisel ve toplumsal tecrübe ile biriktirdiği bilgilerini içeren bir olgudur 

ki, bilgili insandan (ebeveyn, öğretmen, usta) bilgili olmayana (çocuk, öğrenci, çırak) 

bilgi aktarmasında sözlü eğitime yardımcı ya da tek bilgi kaynağıdır şeklinde tarif 

edilse muhtemelen yanlış olmaz. 

 Diyebiliriz ki kitabın asıl vazifesi bilgi aktarmak, eğitmek, öğretmek, dünya 

görüşü kazandırmak ve davranış oluşturmaktır. Ancak bunun dışında kitabın birçok 

farklı sosyal rolleri de vardır. Orlin Sabev’in kitabında bu unsur şöyle 

değerlendirilmiştir: 

 “Kitaplar, idolden fazla alete dönüşür. Ve her alet gibi onlarında imal 

edilmesine başlanır ve bir ürün olarak ticaret malı mahiyeti kazanırlar.” 

 Sadece kitap tarihi için değil, aynı zamanda insanoğlu tarihi için de kitap 

basma teknolojisi büyük önem taşır. En erken muhtemelen 7.yüzyılda Çin’de tahta 

kalıplarla kitap baskısı gelişir. En erken örnekleri 8.-9.yüzyıllara aittir. Nitekim 

binlerce ayrı sembolden oluşan Çin yazısı için bu tür baskı oldukça yararlıdır. Çünkü 

herhangi bir metnin bir sayfası ağaç kalıbı üzerine, ayna görüntüsü şeklinde 
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kazındıktan sonra kalıp üzerine mürekkep gezdirilip kâğıt üzerine baskı yapılır. Aynı 

baskı Japonlar, Koreliler, Uygurlar tarafından da kullanılmıştır.3 

 1040’lı yıllarda Çinli Pi Sheng (990-1051) her hiyeroglif için ayrı kalıp 

kullanarak, müteharrik kitap basma makinesini icat eder.4 

 15.yüzyılda Avrupa’da yaygınlaşmaya başlayan matbaa, bir başka önemli 

aşamaya geçilmesini sağladı: Bilginin birikiminden ve artmasında çok önemli bir 

işlev yüklendi. Bu da uygarlığın gelişmesine ve gelişmenin hızlanmasına büyük 

ölçüde katkıda bulundu. 18.yüzyıldaki Aydınlanma’nın, 19.yüzyıl başındaki Sanayi 

Devrimi’nin, 20.yüzyıldaki dev boyutlu bilimsel ve teknolojik atılımların matbaaya 

dayandığı söylenebilir. Öte yandan, demokrasi, insan hakları gibi bir takım temel 

değerlerin de matbaa sayesinde yaygınlaşıp evrenselleştiği gözden uzak tutulmalıdır. 

Medya denilen yazılı, sözlü ve görsel iletişim ağının bütün dünyaya yayılması 

yoluyla “Yeni İletişim Düzeni” adı verilen aşamaya geçilmesinde en büyük pay yine 

matbaanındır.5 

 Türk milletinin meydana getirdiği kendine has teşkilatçılığı sayesinde kurulan 

Osmanlı Devleti, 16.yüzyılın başlarında kudretinin en yüksek mertebesine erişmişti. 

Dünya siyasetinde en mühim yeri elde eden Osmanlı Devleti, karada ve denizde uzun 

müddet rakipsiz kalmış, Viyana önlerinden Basra Körfezi’ne, Kırım’dan 

Habeşistan’a kadar yayılmış, Kuzey Afrika memleketlerini de Türk topraklarına 

katmıştı. Hiç şüphesiz bu gelişme, toprak mülkiyeti, iktisadi-mali hayat, kişilerin 

devlet ile ve kendi aralarındaki hukuki ilişkilerini ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş 

kanunların iyi işlemesinin sonucu olmuştur.6 

 Ancak bu gelişmeyi şaşılacak bir sürat içinde tamamlayan Osmanlı 

Devleti’nde, daha Kanuni (1520-1566) zamanında baş gösteren aksaklık emareleri, 

III. Murat’ın (1574-1595) saltanatı sırasında kesin vaziyete gelmişti. Gerçekten de 

III. Murat ve onu takip eden devrede, III. Ahmed’e (1703-1730) kadar içte ve dışta 

değişen sosyo-ekonomik şartlar Osmanlı Devleti’nin aleyhine tecelli etmişti. Tarihi 
                                                            
3 Sabev, Matbaa Serüveni, s.18. 
4 Sabev, Matbaa Serüveni, s.19. 
5 Alpay Kabacalı, Başlangıcından Günümüze Türkiye’de Matbaa Basın ve Yayın, İstanbul 2000,  s.1. 
6 Adil Şen, İbrahim Müteferrika ve Usûlü’l-Hikem Fî Nizâmi’l Ümem, Ankara 1995, s.1. 
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kaynaklar ve bu devirlere ait yapılan araştırmalar umumiyetle, içte bütün kurumların 

bozulmasından ve bir medeniyetin tükenişinden bahsederler. Esasen 17.yüzyılda 

Köprülülerin idaresinde son bir kalkınma hamlesi yaptıktan sonra, 1682 yılında 

başlayan harpte Osmanlı Devleti, Avusturya ve müttefiklerine yenilerek 26 Ocak 

1699’da Karlofça barış anlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştı. Zaten öteden beri 

var olan aksaklıklar, 18.yüzyılın eşiğinde Viyana bozgunuyla patlak vermiş olan 

büyük ve derin zaafları ortaya koymuştu. Yine 3 Temmuz 1700 tarihli İstanbul 

anlaşmasıyla da Azak Kalesi’nin Rusya’ya verilmesi Müslüman halk etrafında menfi 

tesir yapan başka bir kayıptı. 

 Kaybedilen toprakları kurtarmak maksadıyla Rusya’ya açılan harp sonunda 2 

Temmuz 1711’de imzalanan Prut Anlaşması, Azak Kalesi’nin geri alınmasını 

sağladıysa da, 1716 yılında Avusturya ve Venedik’e karşı girişilen seferler yenilgiyle 

sonuçlandı. Böylece barışa mecbur olan Osmanlı Devleti Mora Yarımadası ve Ege 

Denizi’ni kurtarmakla beraber Belgrat havalisinin Avusturya’ya terkiye akdettiği 

Pasarofça anlaşmasını (12 Temmuz 1718) müteakip yeni bir devre girmiş oldu.7 

I) Lale Devri 

 

 Osmanlı Devleti genişleme siyasetine dayanarak kurulmuş bir devletti; 

yüzyıllarca genişleme siyaseti devlet kurumlarının gelişmesini etkilemiş, Osmanlı 

devlet yapısının ve iç düzenin niteliğine de şekil vermişti. Karlofça ve Pasarofça 

Anlaşmaları ise Osmanlı Devleti’nin batı sınırında yeni bir dengenin habercisi oldu. 

Artık Osmanlı Devleti, hiç olmazsa Avrupa cephelerinde genişleme siyasetini 

bırakmış, Avusturya’nın karşı genişlemesini durdurulacak savunma tedbirlerine 

başvurmaya başlamıştı. Pasarofça Anlaşması’nın imzalandığı 1718 yılına kadar son 

yirmi-yirmi beş yıldır tarihinde ilk defa savaştan çok barışı kurmak ve korumak 

amacıyla genel Avrupa siyaseti ile çok yakından ilgilenmek zorunluluğunu 

hissediyordu. Osmanlı yöneticileri hem Karlofça hem Pasarofça barışlarının ardından 

sadece hasım olan Avusturya, Rusya, Polonya, Venedik ile değil, arabulucu hatta 

zaman zaman danışman olarak Fransız, İngiliz, Hollanda diplomatlarıyla da haşır 

                                                            
7 Şen, Usûlü’l-Hikem, s.2. 
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neşir olmuştu. Dahası tamamen Avrupa kültürü içinde yetişmiş İmre Tökeli ve 

Ferenc Rakoczi gibi Macar yöneticileri ve bunların yakın adamları yıllarca Osmanlı 

ülkesinde kaldılar. Kısacası, Osmanlılar 18.yüzyıl başlarında ülkede barış siyaseti yer 

ederken Avrupalılarla çok daha yakından tanışır oldu.8   

 Osmanlı devlet adamlarının yeni bir gözle izlemeye başladığı Avrupa ise 

gittikçe hızlanan bir değişim içindeydi. Aradan geçen iki yüz yıl içinde dünyanın 

çeşitli ülkeleri ve insanları ile ilişkileri gittikçe sıkılaştıran Avrupa bilim ve düşünce 

erbabı, kısmen Rönesans’tan beri gelişen düşünce akımlarının, kısmen dünyanın 

diğer toplumları ile olan ilişkilerinin sonucunda çok daha bilinçli bir şekilde 

insanlığın bütünlüğünü kavramaya ve açıklamaya çalışmaya başladılar. Bu 

bilinçlenme süreci Avrupa düşünce akımlarında ve siyasal hayatında “Aydınlanma 

Çağı” diye bilinir.9 

 Doğal bilimlerde, özellikle uzay biliminde 17.yüzyılda çok önemli buluşlar 

sonucunda Kepler ve Newton gibi bilim adamları evrensel saydıkları astronomi ve 

fizik kurallarına ulaşmışlardı. İşte 18.yüzyılda bu varsayımdan yola çıkan Avrupalı 

aydınlar ve bilim adamları tarihe ve Avrupa dışı dünya toplumlarına daha dikkatle 

bakmaya başladılar.10 

 18.yüzyıl başında, tam Avrupa’da Asya toplumlarına karşı ilgi arttığı sırada 

Osmanlı yöneticileri de Avrupa’ya karşı tepeden bakmayı bırakıp Avrupalı 

diplomatları yeni bir dikkatle izlemeye başladılar. Pasarofça Anlaşması’ndan sonra 

Viyana’ya ve Paris’e elçiler gönderilerek Avrupa diplomasi sahnesine adım atıldı. 

Hatta Paris’e gönderilen Yirmisekiz Mehmet Efendi’ye verilen talimatta sadece 

siyaset ve diplomasi ile değil toplumsal ve kültürel hayatla da ilgilenmesi, gördüğü-

işittiği ilgi çekici gelenekleri ve yenilikleri bildirmesi istenmişti.  

III. Ahmet’in saltanatının Pasarofça’dan sonraki on iki yılına, ince bir zevkin 

ve kültürel girişimlerin simgesi olarak “Lale Devri” denir, bu çiçeğe karşı Osmanlı 

yüksek tabakasındaki tutkuyu vurgulayan bu ad, aynı zamanda Osmanlı payitahtında 

                                                            
8 Sina Akşin, Türkiye Tarihi III. Osmanlı Tarihi 1600-1908, İstanbul 1987, s.51. 
9 Akşin, Türkiye Tarihi III., s.52. 
10 Akşin,Türkiye Tarihi III., s.52. 
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Avrupa’ya karşı uyanan merakı da belirler. Osmanlı süsleme sanatlarında hatta 

mimarisinde Avrupai motiflerin ilk kez görülmeye başladığı bu dönemde orduda ve 

kültür hayatında da Avrupa örneğinde yenilikler ortaya çıkmaya başladı. Örneğin, 

Osmanlı ülkesinde çeşitli dillerde kitap basıldığı halde, devletin asıl dili olan Türkçe 

basım görülmemişti o döneme kadar Türkçe kitap basan ilk basımevi Lale Devri’nde 

kuruldu.11 

 Lale Devri, yüz yıl sonra Tanzimat Dönemi olarak ortaya çıkacak olan 

Osmanlı düşünce uyanışının da başlangıcıydı.12 Nevşehirli Damat İbrahim Paşa13, 

geçmişin önemli Arapça ve Farsça eserlerini Osmanlıcıya çevirmek için bilim 

adamlarından bir kurul oluşturdu.14 

 Sadrazamın oluşturduğu çevirmenler tutucu geleneğine uygun konuların yanı 

sıra birkaç Batılı tarih, felsefe ve astronomi eseri çevirdiği de anlaşılıyor. Osmanlı 

üstünlüğüne geleneksel bir inancı olan Osmanlı zihniyetlerine bu çevirilerden ve 

saray şairlerinin eserlerinden daha somut şeyler gerekliydi. Bunu da Avrupa’nın yeni 

gücüyle savaş alanlarında karşılaşan ya da devletin elçileri olarak diğer başkentlere 

gönderilen Osmanlılar sağlıyordu. Örneğin Damat İbrahim Paşa, Yirmisekiz Mehmet 

Çelebi’yi Paris’e kaleleri, fabrikaları ve Fransız uygarlığının diğer eserlerini görmek 

ve Osmanlı Devleti’nde nelerin uygulanabileceğini bildirmek üzere göndermişti.15 

Mehmet Çelebi sadrazama yalnızca bunları rapor etmemiş, sokaklarda, dükkânlarda, 

hastanelerde, hayvanat bahçelerinde gördüklerini de anlatmış, özellikle Fransız 

askeri okulları ve eğitim alanları üzerinde durmuş, Fransız toplumunun 

Osmanlılardan çok değişik yanları, kadınların durumu gibi konular üzerinde yazmış, 

kralla yüksek memurların Paris sokaklarından görkemsiz geçişlerini dile getirmiş ve 

                                                            
11 Akşin,Türkiye Tarihi III.,  s.53. 
12 Stanford Shaw,Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, Cilt:I, İstanbul 1982, s.320. 
13 Nevşehirli Damat İbrahim Paşa: Doğum yeri olan Niğde’ye bağlı Muşkara köyünde iki cami, bir 
medrese, öğrenci ve fakir halk için imaret, okul, han birçok çeşme ve buların vakıfları için dükkânlar 
yaptırmıştır. Buraya çevre yörelerden oymaklar getirterek yerleştirmiş ve burasını kaza merkezi 
yapmıştır. Bu nedenle Üsküp’teki kadı ve askeri memurları buraya naklettirmiş, ayrıca bu ilçeyi surla 
çevirttikten sonra Muşkara adını değiştirip Nevşehir adını vermiştir. 
14 Shaw, Modern Türkiye, s.320. 
15 Shaw, Modern Türkiye, s.320. 
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matbaanın yaygın bir kullanım alanı bulduğunu belirtmiştir.16 Bu elçiler döndükten 

sonra İstanbul’daki Avrupa elçileri ile yakın temas ve dostluklar kurmuşlardır. 

 Damat İbrahim Paşa’nın diğer elçilerden de bu kadar süslü olmasa bile, yine 

de özgün ve aydınlatıcı bilgiler geliyordu. Bu raporların sadrazam ile maiyeti 

üzerinde etkili oldukları düşünülebilir, ancak bunları bir avuç Osmanlı’dan fazlasının 

okumuş olduğunu söylemek güçtür. Mehmet Çelebi’nin oğlu Mehmet Sait’in etkisi 

daha geniş olmuştur. Fransız başkentinde babasından çok dolaşan, dostlar edinen, 

oyunlara, eğlencelere giden ve Fransız dilini konuşan ilk Osmanlı Türk’ü Yirmisekiz 

Çelebizade Sait Efendi’dir. Sait Efendi’nin İstanbul’a getirdiği kitaplar, giysiler ve 

mobilyalar Batı modası için tutku yaratmıştır.17 

 Baba ile oğlunun matbaa konusundaki heyecanları da çok önemliydi. Osmanlı 

Devleti’nde İbranice, Rumca, Ermenice ve Latince dillerindeki eserler matbaada 

basılmıştı ama Osmanlı Türkçesi için matbaa kullanılmamıştı. Yeni matbaanın 

kurulması ve işletilmesi için İbrahim Müteferrika (1674-1745) seçildi.18 

 Damat İbrahim Paşa, Pasarofça Antlaşması’nın imzalanmasını sağladıktan 

sonra kuzeyde Rus-İsveç savaşına karışmayacağına dair I.Petro’ya güvence verdi. 

Kırım Tatarları’nın, Lehistan topraklarına saldırmayacağına dair de Lehistan ve 

Avusturya ile anlaşmalar yaptı. Öte yandan Kırım Tatarları’nı da Rusya ile savaşa 

yol açacak hareketlerde bulunmamaları için baskı altında tuttu. Pasarofça Anlaşması 

ile Osmanlı Devleti’nin Batı sınırlarında yeni bir denge oluşturduğu kanaati hâkim 

oldu. Böylece, Bab-ı Âli Avrupa cephelerinde genişleme siyasetini bırakıp başta 

Avusturya, daha sonra Rusya’nın Osmanlılar aleyhine genişlemelerine set vuracak 

savunma tedbirleri almaya başlamıştı. Böylelikle Avrupa sınırlarını güvence altına 

aldı, zaten sadrazam ve padişahın da artık kaybedilen yerleri kurtarma umudu 

kalmamıştı. 

 

                                                            
16 Shaw, Modern Türkiye, s.320. 
17 Shaw, Modern Türkiye, s.320-321. 
18 Shaw, Modern Türkiye, s.321. 
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II) Patrona Halil İsyanı 
 

 Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın devri her ne kadar bir barış ve 

huzur devri olmuşsa da, son dönemdeki İran savaşlarının uzayıp gitmesi hem halk 

arasında hem de hükümet merkezinde hoşnutsuzlukları artıran önemli bir gelişme 

olmuştu. Bunun dışında ekonomik durumun bozulması, vergi toplanması sırasında 

halkın maruz kaldığı sıkıntılar, Anadolu’da yaygınlaşan eşkıya hareketleri ve 

korkusuyla bundan doğan büyük şehirlere, özellikle İstanbul’a göç ülkenin denge ve 

düzenini bozan diğer gelişmelerdi. İstanbul’da artan nüfus işsizliğe ve ayak takımının 

çoğalmasına sebep olmuştu.19 

 Öte yandan, bazı devlet adamlarının zevk ve eğlence hayatının sarhoşluğu 

içinde bulunmaları daha önce belirttiğimiz gibi hoşnutsuzlukların artmasına bir başka 

önemli sebeptir. Bunun yanında sonuca bir türlü ulaşamayan İran savaşları ile bu 

arada Sünni Müslümanların bulunduğu bazı kale ve bölgelerin elden çıkması da 

sadrazamın aleyhine işleyen olaylar oldu. Ayrıca İbrahim Paşa’nın akraba ve 

yakınlarını himaye ederek çeşitli mevkilere yerleştirmesi, rakiplerini devamlı 

merkezden uzaklaştırmaya çalışması da hakları yenilenlerle birlikte pek çok kişiyi 

rahatsız ediyordu.20 

 Daha önce malikâne ve tımar sahiplerinin aracılarını desteklemek için alınan 

yasadışı vergilerin çoğu şimdi düzenli bir vergi sistemine dönüştürüldüğü için bu 

değişiklikler aşırı yük altında ezilen reaya’ya bir zamandır ilk kez kentlerde ve kırsal 

kesimde gelir kaynaklarının kadastro sayımları yapılmıştı; böylece daha önceki 

sayımlara girmeyenlerden de tam ve yasal vergiler alınabiliyordu. Belli başlı hazine 

memurluklarında bulunanların ödemeleri gereken yıllık ödentilerde önemli bir 

derecede artırılmıştı, bunlardan resmi görevlerini yapmak için aldıkları ücreti 

artırmak zorunda kaldılar. Kent zanaatkâr ve tüccarlarının malları üzerine yıllık bir 

sermaye vergisi konuldu, acil zamanlarda alınan imdad-ı seferiye vergisi düzenlenip 

                                                            
19 Beşir Ayvazoğlu, “Lale Devri”, Osmanlı Ansiklopedisi Tarih/Medeniyet/Kültür, Cilt:5, İstanbul 
1993, s.35. 
20 Ayvazoğlu, “Lale Devri”, s.36. 
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başlıca gelir kaynağı haline getirildi. Paranın değerini düşürme çabaları da yapıldıysa 

da loncaların şiddetli muhalefetiyle karşılaşınca bundan vazgeçildi.21 

 Bu sırada İranlılar ile yapılan savaşlardan da iyi haber gelmiyordu. Nadir 

Han’ın Tebriz’i geri alması üzerine sadrazamın sefere gitmesi kararlaştırıldı. Fakat 

İbrahim Paşa muharebe adamı değildi. Vakit kazanmak için oyalanıyor, bir tülü yola 

çıkamıyordu. Bütün bunlar İstanbul’da bir isyan çıkmasına sebep oldu. İsyanı 

Patrona Halil ve Manav Muslu adında birkaç cahil idare ettiler. Asiler saraya hücum 

ederek İbrahim Paşa ile damatlarının idam edilmelerini istediler. III. Ahmet çok 

sevdiği İbrahim Paşa ile damatlarını idam ettirip cesetlerini asilere teslim etti. 

İbrahim Paşa’nın cesedi parça parça edildi. İsyancılar bununla da kalmayarak III. 

Ahmet’i hâl’ettiler. Yerine I.Mahmut padişah oldu (1730). Bu gürültü esnasında Lale 

Devri’nin meşhur şairi Nedim damdan dama kaçarken düşüp öldü.22  

 İsyandan sonra Patrona Halil ve arkadaşları Sadabad’ın yakılmasını istediler. 

I.Mahmut, buranın yakılıp yıkılmasına muvafakat etti. İstanbul’da ne kadar serseri ve 

çapulcu varsa, asilerle birlikte Sadabad’a giderek bin bir emek ve masrafla meydana 

getirilen o güzel köşkleri yıktılar, lale bahçelerini harap ettiler. Fakat bütün bu 

olanlara rağmen matbaaya dokunmadılar.23 

 

 

 

 

 

 

                                                            
21 Shaw, Modern Türkiye,  s.323. 
22 Niyazi Akşit, Tarih III. Yeni ve Yakınçağlar, İstanbul 1959, s.157. 
23 Akşit, Yeni ve Yakınçağlar,  s.158. 
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I.BÖLÜM 

MATBAANIN TARİHİ GELİŞİMİ 
 

I.II. MATBAANIN İCADI 

 

 Francis Bacon (1561-1626); “Modern çağları açan üç öğe: basımevi, barut 

ve pusuladır.” der. 

 Ünlü düşünürün bu yargısı kuşkusuz son derece geçerlidir. Özellikle, 

uygarlığın ilerlemesini hızlandıran buluşlar içinde hiç biri matbaa kadar etkili ve 

devrimci olamamış, sonraları da bilginin yaygınlaştırılması için daha güvenilir ve 

daha dayanıklı bir başka teknik bulunamamıştır.24 

 İnsanlar için yazmak ve okumak ihtiyacı o kadar mutlak ve o kadar katidir ki 

matbaacılığın keşfinden çok daha önce hatta mağara devrindeki ilk insanlar bile bu 

ihtiyaç ve zarureti hissetmişlerdir. Yaşadıkları mağaraların duvarlarına etraflarında 

gördükleri hayvanların, bitkilerin resimlerini çizerek bu suretle belki birbirine 

meramlarını anlatmak veyahut bir maksat ifade etmek istemişlerdir.25 

 İlk insanların duyduğu bu ihtiyaç, tarihi devirler değiştikçe artarak tekâmüle 

doğru gitmiş ve bir takım işaretler ve resimlerden oluşan hiyeroglif adı verilen bir 

yazı şekli meydana gelmiştir.26  

Bu işaretler, ilk devirlerde kil çamuru üzerine, birtakım kalıplarla basılarak ya 

da çizilerek oluşturulmuş ve bu çamur kitlesi pişirilerek dayanıklı bir şekle 

konmuştur. Bundan başka taş, tunç, hayvan kemikleri veya tahta üzerine oyularak ya 

                                                            
24 Orhan Koloğlu, Basımevi ve Basının Gecikme Sebepleri ve Sonuçları, İstanbul 1987, s.7. 
25 Kemal Erçin, Matbaacılık Bilgileri I, İstanbul 1944, s.2. 
26 Erçin, Matbaacılık Bilgileri I, s.2. 
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da çizilerek bir takım yazı blokları vücuda getirilmiş ve muhtelif devirlerde yaşayan 

insanlar tarafından kullanılmıştır.27  

Ele geçen bu tarihi eşyalar üzerinde bilim adamları tarafından yapılan 

incelemede, bunlardan bazılarının milattan iki bin yıl kadar önceye ait oldukları 

tahmin edilmekte ve bu devre “Blok Devri” denilmektedir. Bu bloklar pek gelişmiş 

bir baskı şekli olmasa da insanları yaşadıkları yüzyılların ihtiyaçlarına göre daha 

esaslı bir araştırmaya sevk eden zorunlulukların ilk numuneleri olmaları nedeniyle 

önemli birer tarihi vesikadır.28 

Tarih bize ilk yazı olarak Eski Mısır’daki rumuz ve resim yazılarını 

gösteriyor. Bu şekiller bir takım resimler ve tasvirlerden oluşmuş olup her resim ve 

tasvir, rahiplerce Tanrı’dan bir anlam taşımaktaydı. İri abidelere büyük ölçülerde 

yine rahipler tarafından işlenen bu fikir yazıları, Napolyon Bonapart’ın Mısırı işgal 

ettiği tarihe kadar gizli kalmıştı. Hiç kimse garip şekilli bu resimlerin düzenli bir 

çizgi (yazı) olduğunu anlayamamıştı. Bunların bir takım rumuzlar olduğu tahmin 

edilirken genç bir oryantalist (doğu bilimcisi) olan Fransız Şampolyon 1822’de ele 

geçirdiği üç tarafı da üç değişik yazıyla yazılmış bir kitabeyi bulmuş, araştırma 

sonucu hiyeroglifin başlı başına bir yazı olduğunu meydana çıkararak eski Mısır 

uygarlığını araştırma bilim dalı olan Egyptology’nin oluşmasına neden olmuştur. 

Derin incelemeler sonucunda biri diğerine az çok benzeyen üç yazı daha olduğu 

anlaşılmıştır.29 

Çok eski bir medeniyete sahip olan Çin’deki teribonol, Meksika ve Peru’da ki 

Kipu yazıları bir çeşit hiyeroglif yazısıydı. Mısırlılar bu çizgileri deri veya papirüs 

denilen ağaç yapraklarına yazarlardı. Fenikeliler devrine gelinceye kadar hep fikir ve 

ifade eden bu şekiller çoğu ülkelerde ticari ilişkiye girdikleri için çizgi çekme 

yöntem ve uygulamasını yeniden düzenlemeye karar vermişlerdi. Bu gereksinimi 

karşılamak için sesli harfleri karşılayan bir alfabe geliştirdiler.30 

                                                            
27 Erçin, Matbaacılık Bilgileri I, s.2. 
28 Erçin, Matbaacılık Bilgileri I, s.2. 
29 Hüseyin Odabaşı, Osmanlıca Metinler, İstanbul 2004, s.48. 
30 Odabaşı, Osmanlıca Metinler, s.49. 
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Hiyeroglif bir temele dayanan sesli harflerle zenginleştiren bu alfabe yirmi iki 

harften oluşmakta ve istenilen sesi vermekteydi. Daha sonra Yunanlılar bu şekilleri 

biraz değiştirerek kendi dilleri için alfabe oluşturmuşlardı. İşte basım sanatının ortaya 

çıkışına neden olan harfler bu şekilde oluşmuş ve gelişmiştir.31 

Harfin bulunması üzerine önce rahipler sonra hattatlar yazı ile uğraşmaya 

başladılar. Büyük çaba ve özenle yazılan el yazması eserler kıymetli birer mücevher 

gibi yalnız rahiplerle zenginlerin elinde bulunabiliyordu. Fakir halk derin bir cahillik 

içinde olduğu için bu kitapları alıp okuyamazlardı. En yetkili kişilere göre insanların 

en eski kitabı Eski Mısır’ın Mevtalar (Ölüler) Kitabı ile Hint’teki Aryaların Vedası 

ve İranlıların Zendavesta’sıdır.32 

 Matbaanın ne zaman icat edildiği konusuna geçmeden önce matbaa terimini 

neyi ifade ettiğini anlatmak yerinde olacaktır. 

 Matbaa sadece hareketli harflerle yapılan baskıyı betimlemektedir. Bu tip 

baskıda kullanılacak harfler, noktalama işaretleri veya semboller için ayrı bir matris 

kullanılmaktadır. Matristen harfler elde edilir. Yalnız bir cins matrisin oluşturduğu 

harfler dizisine ise font denir. Bu şekilde elde edilen harfler bir araya gelerek metnin 

sayfasını oluşturur. Bunun dışında bir de klişe baskı denilen basım türü vardır ki, bu 

işlem oyulmuş tahta veya madeni levha kullanılarak yazı ve resimlerin grafik 

roprodüksüyonunu elde etmek anlamına gelir. Klişe baskıda her sayfa bir bütün 

olarak levha üzerine oyulur.33 

 Klişe basım sanatı, ilk olarak Çin ve Kore’de gelişmeye başladı. Bunun tarihi 

kesin olarak bilinmemektedir. Klişe baskının Asya’ya yayıldığını, matbaanın da yine 

Çin ve Kore’de denendiğini biliyoruz fakat Uzakdoğu’daki bu sanatın Batı 

Avrupa’da icat edilen matbaa üzerinde bir etkisi olduğuna dair elimizde hiçbir belge 

yoktur.34 

                                                            
31 Odabaşı, Osmanlıca Metinler, s.49. 
32 Odabaşı, Osmanlıca Metinler, s.49. 
33 Hüseyin Gazi Topdemir, İbrahim Müteferrika ve Türk Matbaacılığı, Ankara 2002, s.15. 
34 Osman Ersoy, Türkiye’ye Matbaanın Girişi ve İlk Basılan Eserler, Ankara 1959, s.10. 
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 Uzakdoğu’da klişe baskının başlangıç tarihi kesin olarak bilinmiyorsa da 

bunun bir gelişme geçirdiği açıktır.35Ancak kesin bir tarih belirtmek olanaklı 

olmamakla birlikte, bilinen ilk baskı Budizm’in Japonya’da yayılmasını sağlayan 

İmparatoriçe Shotoko (Ö.MS 769) devrine aittir. Bu dinde Buda’nın resimlerini ve 

Kutsal Sutra’nın metinlerinin çoğaltılması büyük bir sevap olduğundan, imparatoriçe 

Japon pagodalarına konmak üzere bir milyon nüsha muska (charm) bastırmıştır. 

Bunlar Sanskrit dilinde fakat Çin yazısı ile hazırlanmıştı.36 

 Çin’de klişe37 baskı daha çok Tang Sülalesi (618-906)   zamanında 

gelişmiştir. Bunun şimdilik en güzel örneği, bu tipte basılan kitapların en eskisi olan 

Kutsal Sutra, İsa’dan sonra 11 Mayıs 868 tarihini taşımaktadır.38 Dünyaca meşhur 

olan tomar halindeki bu kitabı, Dr. A. Stein Çin Türkistan’ına yaptığı araştırma 

seyahatinde Tung-Huang (Bin Budha) Mağaraları’nda bulunmuştur.39 Yine bu sülale 

döneminde ilk haber yaprağının (gazetenin öncüsü) devlet memurlarına imparatorun 

öğrenmelerini istediği bilgilerin ulaşması için basıldığı bilinmektedir.40 

 Matbaa Çin’de Sung İmparatorları devrinde (960-1279) gelişti.41 Pi-Sheng 

adlı bir Çinli demirci, kitap basmak için 1041 yılında Çin hurufatını madenden imal 

etmişti. Bu nedenle ilk matbaanın Çinliler tarafından keşfedildiği görülmektedir. 

Buna rağmen ilk kitap basan millet Çinliler değildir.42 

 Aslında Çin alfabesi 50.000 harfi olan bir alfabedir. Yazabilmek için 

bunlardan en az 3000 tanesinin kullanılması gerekmekteydi. Tek tek harflerle baskı 

yapmaktansa, kalıp halinde sayfalar oymak daha kolaydır. Bu yüzden Pi-Sheng’in 

böyle bir işi neden denediği kesinlikle anlaşılamamaktadır.43 

Şüphesiz ki madenden matbaa harfleri dökmek, baskı sisteminin ıslahını 

gösteriyor fakat madenden harf kullanılması daha önceden tahtadan harflerin 

                                                            
35 Ersoy, Matbaanın Girişi, s.11. 
36 Topdemir, Türk Matbaacılığı, s.15 
37 Taş ve tahta kalıplara kazınan metinlerin baskısıyla çok sayıda kopyasının çıkarılması yöntemi 
38 Ersoy, Matbaanın Girişi, s.11. 
39 Ersoy, Matbaanın Girişi, s.11. 
40 Koloğlu, Basının Gecikme Sebepleri, s.7. 
41 Ersoy, Matbaanın Girişi, s.11. 
42 Selim Nüzhet Gerçek, Türk Matbaacılığı I, İstanbul 1939, s.11. 
43 Topdemir, Türk Matbaacılığı, s.15 
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keşfedilmiş olmasıyla sıkı sıkıya bağlıdır. Selim Nüzhet Gerçek böyle bir keşfin bir 

demirci tarafından yapıldığına ihtimal vermemektedir.44 Gerçek’e göre matbaa 

fikrinin ilk defa alfabe yazısına sahip bir kavmin eriştiği daha anlamlıdır.45 

Gerçek’in de içinde bulunduğu bazı araştırmacıların, Çinli Pi-Sheng’e örnek 

olacak ilk basmayı Uygurların bulduğunu savunmaktadır. Bu iddiayı destekleyen 

bazı kanıtlar bulunmaktadır. Bunların başında 1902-1907 yılları arasında, Doğu 

Türkistan’da, Turfan’da yapılan kazılarda Tun-Huang Mağaraları’nda Uygur 

harfleriyle yazılmış pek çok kitap ve bunların yanında bir torba içerisinde tek tek 

hazırlanmış tahtadan Uygur harflerinin bulunması gelmektedir. Cengiz istilası 

sırasında, 1209 yılında, mağara hazinesine duvar çekildiği tahmin ediliyor.46 Ancak 

matbaanın Uygurlarca bulunduğunu söylemek yine de pek olanaklı 

görülmemektedir.47 Çünkü Uygur metinlerinin hiçbiri matbaada basılmış değildir. 

Tamamı el yazmasıdır.48 Diğer taraftan bunların tarihinin 868’den önceye gitmediği 

kabul edilmektedir. Bu tarihse Çin’de bu tür basım tekniğinin çok gelişmiş olduğu 

bir dönemdir. Bu nedenle Uygurların bu tekniği Çin’den aldığını belirtmek daha 

makul görünmektedir. Hatta Uygur eserlerinde sayfa numaraları Çince verilmiştir.49 

Birçok araştırmacının katıldığı bir başka görüşe göre dizgi harfleri ilk kez 

11.yüzyıl ortalarında, Çin Türkistan’ında yaşayan Uygur Türklerince kullanılmıştır.50 

Çinlilerin matbaanın mucidi olmalarına rağmen matbaayı 

yaygınlaştıramamalarının nedeni iki noktada toplanır: 

a) Çin alfabesi seksen bin sembolden oluşmaktadır. Gerçi bunun sık 

kullanılanları dokuz bin kadardır ama yine de, elle yapılan dizgide, dizgi 

ustasının dokuz bin gözlü bir kasanın önünde çalışmasının doğrudan kalemle 

yazmaktan çok daha ağır işleyeceği kesindir. Matbaanın yaygınlaşabilmesi 

                                                            
44 Gerçek, Türk Matbaacılığı I, s.14. 
45 Gerçek, Türk Matbaacılığı I, s.14. 
46 Gerçek, Türk Matbaacılığı I, s.15. 
47 Topdemir, Türk Matbaacılığı,  s.16. 
48 Topdemir, Türk Matbaacılığı,  s.16. 
49 Ersoy, Matbaanın Girişi, s.12. 
50 Kabacalı, Türkiye’de Matbaa,  s.3. 
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için teknik ve araçlar kadar harf sayısının sınırlı ve kolay bir alfabe olması da 

gereklidir.51 

b) Matbaa ve ürünleri yönetimin bir yönlendirme aracı olmak üzere 

geliştirilmişti. İlk Çin gazetesinin adının Ti-Pao (Saray Raporu) olması, 

sadece imparatorun istediği konuların işlenmesinin tasarlandığını 

açıklamaktadır.52 Yani yukarıdan aşağıyı etkilemenin ve resmi onay almamış 

hiçbir bilgiyi yaymamanın aracıydı. Dolayısıyla yenilik, değişiklik gibi 

kavramlara karşıydı, statükonun koruyucusuydu. Şu halde matbaanın 

ticaretleşebilmesi için alttan yukarıya doğru gelecek bir akıma gerek vardı. 

Uygur Türklerinin alfabesi sadece 18 harften oluştuğu için bu yolda ileri bir 

adımdı. İlk engel bununla aşılabilirdi. Nitekim Türkistan’daki arkeolojik 

araştırmalarda önemli sayıda Uygurca matbaa harfi bulunmuştu. Ancak onlarda da 

ikinci sebebi gerçekleştirecek toplum yapısı oluşmamıştı. Böylece Doğu toplumları 

hayli geliştirdikleri bir buluşu, düşünceyi özgürleştirme aşamasına eriştirememiş 

oldular.53 

Sonraki çağlarda dizgi harfleriyle baskı uygulamalarına çeşitli ülkelerde 

rastlanmaktadır. Örneğin; Mısır’da geniş kapsamlı araştırmalar yapmış olan Howard 

Carter, Türk-Memluk döneminde, 1300 yılı dolayında Kur’an-ı Kerim basıldığını 

ifade etmektedir.54 

Kore’de ise matbaa, İsa’dan sonra 1403 yılından itibaren kullanıldı. Bunda 

Moğollar devrinde Çin ve Kore arasında gelişmiş olan kültür alış verişinin büyük 

rolü vardır. Bu matbaada kullanılan harfler bronzdan dökülmüştü. Kore’den sonra 

Çin ve Japonya’ya da kullanılan bronz harfli matbaa devamlı olamadı. Uzakdoğu 

alfabelerinin ideografik oluşu, klişe baskının gelişmesine ve matbaanın bu bölgelerde 

tesirsiz kalması ve zamanla kaybolmasına sebep oldu.55  

                                                            
51 Koloğlu, Basının Gecikme Sebepleri, s.8. 
52 Koloğlu, Basının Gecikme Sebepleri, s.8. 
53 Koloğlu, Basının Gecikme Sebepleri, s.8-9. 
54 Kabacalı, Türkiye’de Matbaa, s.3. 
55 Ersoy, Matbaanın Girişi, s.11. 
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Orta ve Uzak Doğu Asya’da bu ilerlemelere karşılık Güney Asya’da üstün bir 

uygarlığa sahip olan Hindistan’da baskı kalıpları sadece kumaşlara desen basmak 

için kullanılmış, yazı arttırmak ve kitap amacıyla hiç yararlanılmamıştır.56 

19. yüzyılda, Avrupa’da icat edilmiş olan baskı sanatı Uzakdoğu’ya ulaştığı 

zaman, buralarda sadece klişe baskı kullanılıyordu.57 

Baskının ikinci önemli aracı olan kâğıt konusunda da Çin’in II. yüzyıldan beri 

tekeli elinde tuttuğu saptanmıştır. Oradan Semerkant’a (751), Mısır’a (10.yy.), 

Endülüs’e (12.yy.) ve sonunda Avrupa’ya geçmiştir. 

I.II. MODERN MATBAANIN İCADI 

 

Rönesans’tan önce, kitap dünyasında bir buhran yaşanmıştı. Kilise ve 

manastırların sayısında büyük bir artış olmuştu. Her biri kendi İncil kopyasını ve dua 

kitaplarını istiyordu. Birçok soylu ailede kütüphanelerini dolduracak kitaplar talep 

ediyordu. Varlıklı insanlar, kültürlü ve bilgili insanlar gibi görünmek istiyorlardı ve 

evlerini sanat yapıtları ve kitaplarla doldurmayı amaçlıyorlardı.58  

Bir kontes 13. yüzyılda iki yüz koyun, bir fıçı buğday, bir fıçı çavdar, birkaç 

sansar derisi ve bir miktar da gümüş para vererek bir dua kitabı almıştı.59 Uzun ve 

meşakkatli semereler neticesi meydana getirilebilen kitaplar hem miktarlarının azlığı 

hem de fiyatlarının yüksekliği nedeniyle kütüphanelerde zincirlerle muhafaza edilir 

ve ancak bu suretle ammenin hizmetine arz olunurdu.60 

İnsanlar daha fazla ve daha ucuz kitap elde etmenin yolunu arıyorlardı. 

Yazıcılar, gittikçe artan talebi karşılayamaz olmuşlardı. Hollanda da, İtalya da ve 

                                                            
56 Koloğlu, Basının Gecikme Sebepleri, s.8. 
57 Ersoy, Matbaanın Girişi, s11. 
58 Michael Pollard, Bilime Yön Verenler Johann Gutenberg-Matbaa, Singapur 1996, s.10. 
59 Şefik Ergürbüz, Matbaacılık Tarihi, İzmit 1947, s.7. 
60 Ergürbüz, Matbaacılık Tarihi,  s.7. 



18 
 

Fransa da, bu konuda çalışan insanlar vardı ama birbirlerini tanımıyorlardı. Bu 

insanlar bir baskı yöntemi icat etmeye çalışıyorlardı.61 

Klişe baskı yöntemi çok miktarda kitap basılması için uygun değildi. Bir 

kitap için –her sayfada bir blok- yüzlerce blok oymak ve oyacak insanlara da çok 

para ödemek gerekirdi. Ayrıca bu iş, elle kopyalamak kadar uzun bir süreçti.  

15. yüzyıl başında kitap yayımı konusunda Doğu ile Batı, Asya (özellikle 

Osmanlı) ile Avrupa arasında da hemen hemen hiçbir fark yoktu. Yazıcılar tek 

başlarına ya da bazen elli kişiye kadar varan gruplar halinde oturur, birisinin 

okuduğu metni kopya ederlerdi. Konuya Arap harflerinin egemen olduğu İslam 

dünyası ve Osmanlı Devleti ile Avrupa’yı karşılaştırmak açısından bakarsak, 

Avrupa’da oyma tahta kalıplarla kitap basma yönteminin biraz daha yaygın olduğu 

görülür. Ancak bu uygarlık hiçbir zaman “ticaretleşme” niteliğine erişememişti.62 

Avrupa, Latince ve ondan oluşan ulusal dillerin alfabelerinin hiçbir zaman 

yirmi beş-otuz harften fazla olmaması niteliğiyle, Çin’in aşamadığı engeli, Uygurlar 

gibi, aşmayı başarmıştı. Kâğıt yapmayı öğrenmiş, üzüm sıkma presini ise zaten 

biliyorlardı63. Kalıp yerine tek tek harfler döküp birleştirme düşüncesini de 

gerçekleştirince Asya’nın teknik düzeyine erişmiş oldu. 

Avrupa’ya matbaadan “modern çağları açan öğe” niteliğiyle yararlanma 

olanağını kazandıran, 15. yüzyılda sosyo-ekonomik yapısında iyice belirginleşmiş 

olan dönüşümdü. Ekonomik alanda kapitalizmin gelişmeye başlaması, soylular ve 

din adamları karşısında ticaret soylularının (burjuvazi) güçlenmesi, kent 

cumhuriyetleriyle toplumun yerel yönetimde daha fazla söz sahibi olma geleneğinin 

pekişmesi, hukuk düzeninin temelde Doğu’dan farklı olan özellikleri bu dönüşümü 

oluşturuyordu. Henüz, yukarıdan aşağıya doğru olan yönlendirmeyi değiştirecek 

                                                            
61 Pollard, Johann Gutenberg,  s.11. 
62 Koloğlu, Basının Gecikme Sebepleri, s.9. 
63 Klişe baskılarda kalıbı kâğıda bastırmak için üzüm presleri kullanılmaktaydı. 
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ortam oluşmamıştı. Ancak Batı64 toplumlarında taban bu yönde bir dinamizm 

kazanmaya başlamıştı.65 

Modern matbaanın kimin tarafından icat edildiği konusu, özellikle aracın 

öneminden dolayı, her ulusun kendisine mâl etmek istemesi nedeniyle biraz karışık 

bir konudur. Bununla birlikte, yapılan ayrıntılı incelemeler Johann Gutenberg 

üzerinde karar kılınmasını sağlamıştır.66 

Ancak özellikle üzerinde durulan bir diğer kimse de Lourens Janszoon Coster 

olmuştur. Coster’in 1430 yılında Hollanda’nın Harlem şehrinde matbaayı icat ettiği 

iddia edilmektedir.67 Ancak onun matbaayı bulduğunu belirten kaynakların çok 

sonradan yazılmış kaynaklar olması ve Coster’in basmış olduğu kabul edilen hiçbir 

kitabın izine rastlanılmamış olması bu iddiaları güçsüz kılmaktadır.68 Oysa bir 

matbaacı hakkındaki en iyi belge bastığı kitaplardır. Eğer Coster eser basmış olsaydı 

eserlerin bütün nüshaları çağdaş kaynaklarda bir iz bırakmadan kaybolmazdı.69 

Hüseyin Gazi Topdemir’e göre klişe baskı tekniğinin Harlem’de bir hayli gelişme 

göstermiş olmasının matbaayla ilgili bu yanılgının olmasına neden olduğu 

anlaşılmaktadır.70 

Diğer taraftan Gutenberg adının ön plana çıkmasında başka önemli kanıtlar 

da bulunmaktadır. Bunlardan birisi, 1458’de yeni matbaanın bulunduğu yıllarda, 

Papa IV. Sixtus’un doktorunun “Strasburg’da yerleşmiş olan Gutenberg ve çırağı 

Fust, metal harflerle parşömen üzerine Mainz şehrinde günde üç yüz sayfa 

basarlardı” diye yazmış olmasıdır. Bir diğer belge ise Sorbon Üniversitesi’nde 

bulunan İncil nüshasının arkasında yer alan bir profesörün notudur. Bu notta; “Bu 

                                                            
64 Burada Batı ve Avrupa deyimlerini kullandığımızda bunun bugünkü coğrafi anlamlarıyla İtalya, 
Almanya, Fransa, İsviçre, Hollanda. Belçika, İngiltere ve Çekoslavakya’dan oluşan bölgeyi 
kapsadığını belirtmeliyiz. Bunun dışındaki bölgelerin matbaanın devrimci etkenliğinden çok daha 
yavaş yararlandıkları açıktır. Yukarıda işaret ettiğimiz koşullar tam anlamıyla bir araya gelmedikçe 
toplumların bu etkinlikten yararlanamayacaklarına örnek olarak ispanya, Portekiz ve Rusya’yı 
görebiliriz. Özellikle ilk ikisi, Amerika’nın bütün zenginliklerini ülkelerine taşıdıkları halde bunu 
başaramamışlardır.  
65 Koloğlu, Basının Gecikme Sebepleri,  s.9. 
66 Topdemir, Türk Matbaacılığı,  s.16. 
67 Ersoy, Matbaanın Girişi, s.14. 
68 Topdemir, Türk Matbaacılığı,  s.16. 
69 Ersoy, Matbaacılığın Girişi, s.14. 
70 Topdemir, Türk Matbaacılığı,  s.17. 
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harika kitabı 1455’te Mainz’de Bonemontanus bastı” denilmektedir. O dönemin 

Latince geleneğine bağlı olarak profesörün Gutenberg adını Latinceye çevirerek 

“Bonemontanus” yaptığı anlaşılmaktadır.71 Zaten kendisi kuyumcu olan 

Gutenberg’in, yaşadığı Mainz ve Strasburg şehrinde, özellikle Mainz’de, 1455 

yılında kitap çoğaltmakta matbaayı etkin bir biçimde kullandığı bilinmektedir. Ancak 

Gutenberg’in ilk kitabını 1444 ya da 1447 tarihleri arasında basmış olduğu 

sanılmaktadır. 1456’dan sonra matbaa artık pratik olarak kitapların çoğaltılması için 

varlığına gerek duyulan zorunlu bir araç konumuna yükselmiştir. 1454 ve 1455 

yıllarında basılan ve İstanbul’u almış olmalarından dolayı Türklere karşı savaş 

çağrıları yapılan kitapçıklar (Indulgence) ile 1456 yılında basılan 42 satırlık 

Gutenberg İncil’i de matbaanın ilk ürünlerinden kabul edilmektedir.72 

Osman Ersoy’a göre; Gutenberg’in matbaayı ilk icat eden kişi olup olmaması 

önemli değildir. Önemli olan, onun bu sanatı geliştirmiş daha ilmi ve tatbiki bir şekle 

sokmuş olmasıdır.73 

Orhan Koloğlu’na göre ise; matbaayı bulan kişinin Gutenberg olduğu 

düşüncesi Avrupa’da çoktan bırakılmıştır. Koloğlu’na göre; aynı yıllarda (1440-

1450) Orta Avrupa’nın değişik kentlerinde, birbirinden bağımsız olarak, hareketli 

harflerle baskı yapma arayışının var olduğunu göstermektedir. Matbaa tek bir kişinin 

bulup gizini kendisine sakladığı bir buluş olmamış, aksine aynı anda Avrupa’nın 

değişik yerlerinde birden çok ürün vermeye başlamıştır. Dolayısıyla Koloğlu, 

Gutenberg’i matbaayı bulan kişi olarak değil, aynı zamanda aynı sonuca varmış bir 

sürü araştırıcının simgesi olarak değerlendirmektedir. Yine Koloğlu, matbaanın 

birden yaygınlaşmasını (15. yüzyıl sonunda sadece Almanya’da altmış kentte vardı), 

teknisyen kadronun çokluğunu tek bir kaynağa bağlı olmadıklarının kanıtı olarak 

gösterir. Başarılarının sebebi 19. yüzyıl içinde bile aşılamayan bir teknik erginliğe 

erişmiş olmalarıdır. Uygulamaları basımcılık mesleğinin hemen her alanında 

                                                            
71 Topdemir, Türk Matbaacılığı,  s.18, 
72 Ersoy, Matbaacılığın Girişi s.13-14. 
73 Ersoy, Matbaacılığın Girişi, s.13. 
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(ıstampa, matris, kalıp, dökme, dizgi ve baskı) ilke olarak üç yüz yıldan fazla 

Gutenberg’in zamanındaki gibi kalmıştır.74  

15. yüzyılda Avrupa’nın her yerinde kâğıt imalatının yapılmaya başlanması 

matbaanın çabuk gelişmesinde önemli bir etmen olmuştur. Rönesans'ın getirdiği 

kültür anlayışının, hümanizm ve yeniden yapılanma gibi faktörler yüzünden basılmış 

kitapların değerinin artmasına neden olması da kısa sürede matbaanın Avrupa’nın 

pek çok kentinde yaygınlaşmasında önemli rol oynamıştır. Yaklaşık onar yıllık 

aralıklarla matbaa Almanya’dan başlayarak, İtalya, Fransa, İspanya, İngiltere ve 

diğer ülkelere yayılmıştır.75 

Matbaanın Avrupa’da gelişmesi kitap için yepyeni bir gelişme sürecini 

başlatmış oldu. Çünkü matbaayla birlikte ucuzlayan kitap, geniş halk kitlelerinin 

ulaşabileceği bir araç haline geldi ve bilgi, halka inmeye başladı. O dönemde zaten 

kötü koşullar altında yaşayan büyük halk kitleleri, daha kolay ulaşabildikleri bilgi 

sayesinde, kendini kuşatan sihir, büyü gibi batıl inançların yerine, bu bilgiyi 

kullanmaya başladı ve sonuçta akla dayalı, kendine güvenen yeni bir insan tipi ortaya 

çıktı. Bu aslında Francis Bacon’un Batı kültür dünyası için idealize ettiği “yeni 

düşünce dünyası”na giden yolun açılmasıdır. Çünkü Batı için Rönesans anlamına 

gelen bu uyanış sonunda, yeni değerlere dayanan siyasal ve toplumsal bir düzen 

kurulmaya başlanmıştır.76 

Koloğlu, Latin Amerika (Meksika, Orta ve Güney Amerika) hemen hemen 

16. yüzyılın başında (1530) matbaaya sahip olduğuna, İspanya ve Portekiz’den de 

bol kitap gittiğine ancak bunların çoğunlukla Ortaçağ şövalye öyküleri niteliğinde 

olduklarına, kültür oluşturmaktan çok serüveni kışkırttıklarına dikkat çekmektedir. 

Sonuçta bu bölgeler kapitalizmle gelen uygarlık ilerlemesine tanık olmamış, bugün 

bile geri kalmışlıktan çıkamamışlardır. Buna karşılık ilk matbaayı Latin Amerika’dan 

yüzyıl sonra tanıyan Kuzey Amerika ise, Anglo-Sakson ve Fransız göçünün dengeli 

                                                            
74 Koloğlu, Basının Gecikme Sebepleri, s.10. 
75 Topdemir, Türk Matbaacılığı,  s.18. 
76 Topdemir, Türk Matbaacılığı,  s.18-19. 



22 
 

ve sistemli etkisi sonucu, dünyanın en ileri düzeyine erişebilecek nitelikleri 

kazanmıştır.77 

Matbaanın kültürel olduğu kadar ekonomik bir güç haline gelmesi de çok 

hızlı bir süreç de gerçekleşmiştir. 15. yüzyıl sonunda Avrupa’nın her köşesinde 

(Rusya hariç) matbaalar işliyordu. Daha henüz yerleşme merkezi haline gelmemiş 

olduğu halde Yeni Dünya’da (Amerika) bile 1539’da matbaa kurulmuştu. 1500 

yılında üç yüz kentte bin yedi yüzden fazla birimin çalıştığı, ilk elli yıllık döneminde 

kırk bin başlık altında on beş-yirmi milyon kitabın satışa çıkarılmış olduğu 

hesaplanmıştır.78 

Kısa zamanda “elle yazan”ların (seribe, yazıcı) yerine harfi döken, dizen, 

basan, yazan ve kitabı yapıp satan bireyler ortaya çıktı. Uzun kitap yazmak yerine 

kısa ve çabuk yazıp basmak, hızla piyasaya sürmek yöntemi belirdi. Zanaatı bilen, 

girişim yeteneğine sahip kişiler, az donatım ve parayla her yere taşınıp yerleşebiliyor 

ve mesleği yayabiliyordu. Tüm makineleri bir hayvana yükleyip yer değiştirmesi de 

olasıydı. Latin harflerinin bütün Avrupa dillerinde kullanılır olmasının da yardımıyla 

bu bireyler, istenmedikleri yerden kolayca başka yere (hatta dili farklı olsa da) 

gitmek ve yayın yapmak gücüne sahiptiler. Basmacılığın daha büyük sermaye 

gereksinir hale gelmesi çıkışından yüz yıl sonra olmuştur.79 

15. yüzyıl sonunda baskı sanayi Almanya’dan İtalya’ya, özellikle Venedik’e 

kaydı. Bir süre sonra İtalya üstünlüğünü, politik ve ekonomik sebeplerle Fransa’ya 

kaybetti. 16. yüzyıl sonunda din savaşları nedeniyle bu sanayinin Fransa’dan İsviçre, 

İngiltere ve Hollanda’ya kaydığı görüldü. Bunda sansür olayının da önemli etkisi 

olmuştu. Ancak tüm ülkelerde, ister baskı altında olsun ister olmasın, kitap 

basımında çok hızlı bir artış görülebiliyordu. Basım evinin ilk üç yüz yılından (18. 

yüzyıl ortasına kadar) Batı’da 1,5 milyon başlıkla 1,4 milyar adet kitabın (ilk elli yıl 

hariç, her yılda altı milyon kitap) yayınlandığı hesaplanmaktadır.80 

                                                            
77 Koloğlu, Basının Gecikme Sebepleri, s.10. 
78 Koloğlu, Basının Gecikme Sebepleri, s.11. 
79 Koloğlu, Basının Gecikme Sebepleri, s.12. 
80 Koloğlu, Basının Gecikme Sebepleri, s.12. 



23 
 

 

16. yüzyılın başından beri sermaye hareketleriyle ilgili şirketlerin 

merkezleriyle şubeleri arasında, türlü politik ve ekonomik haberler içeren “haber 

mektupları” serbestçe dolaşmaktaydı. Bu mektuplar ticari çıkar sağlamak isteyenler 

tarafından da kullanılıyordu. Matbaacılar bu mektupları daha geniş kitlelere 

ulaştırarak kamuoyu oluşturmada daha etkin bir yol oluşturmayı tasarladıklar. 

Böylece “haber kitapları” şeklinde basılarak piyasaya sunuldu. Bunlar tüm 

Avrupa’da büyük ilgi görmüş ve sayıları 1590-1610 yılları arasında yalnız İngiltere 

de dört yüz elliye ulaşmıştır. Haber kitabı alışkanlığı sürerken matbaacılar daha 

güncel ve sınırlı konulu “haber yaprakları” yayınlanma yolunu tuttular. Avisa, 

Zeitung, Gorontos, Relation gibi adlarla piyasaya sunulan bu yayınların başlıca 

özelliği dış politika ve ekonomi konularında özet fakat yönlendirici bilgiler 

vermeleriydi. Bu yapıya bir de belli aralarla yayınlanma (süreklilik) niteliği 

eklenince gazete başlamış oldu. Bu nitelikleri içeren ilk yayının Wolfenbüttel 

(Almanya) da 1609’da yayınlanan “Avise oder Zeitung” olduğu sanılıyor. İlk günlük 

gazeteyse 1660 yılında çıkan “Leipziger Zeiung”dur.81  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                            
81 Koloğlu, Basının Gecikme Sebepleri, s.12-13. 
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II. BÖLÜM 

İBRAHİM MÜTEFERİKA 
 

II. I. YAŞAMI 

 

 Müteferrika’nın ailesinin kesin olarak bilinmediğini söyleyebiliriz. Bu 

hususta açık bir bilgi olsaydı, müphem bir şekilde üstü kapalı olarak bahsedilmezdi. 

Doğum tarihi hakkında Karacson ve ondan naklen Halasi Kun, 1674 yılını 

veriyorlarsa da, konu ile ilgili tenkitlerde bulunan N. Berkes, 1670-71 yıllarını, 

H.Necatioğlu ise gerçekte bu tarihten önce bile olabileceği ihtimalini öne 

sürmektedir.82 

  Türk matbaacılığının ve dolayısıyla da yayım yaşamının doğmasında önemli 

bir kilometre taşı olan İbrahim Müteferrika’nın (1674-1747) Osmanlılara katılmadan 

önceki yaşamıyla ilgili bilgiler son derece kısıtlıdır.83 Bundan dolayı onun yaşamı, 

eğitimi, dini ve mezhebi bakımından pek çok araştırmacı, kendine yakın bulduğu 

yönde tanımlamak istemiş ve böyle değerlendirmiştir. 84 Bu anlamda pek çok 

araştırmacı Müteferrika’nın Macar kralı Thököli’nin (1657-1705) isyanı sırasında 

fidye alınabilir amacıyla esir alındığı ve kendisine fidye veren kimse olmadığı için de 

İstanbul’a getirilip kaba ve zalim bir adama satıldığını kabul ederken85, onun dostu 

olan De Saussure de Müteferrika’nın böylece uzun süre sefil bir yaşam sürdüğünü, 

sonunda köleliğe dayanamayıp Müslümanlığı kabul ettiğini, kendisine İbrahim adı 

verildiğini, zeki ve becerikli bir kimse olduğu için kısa sürede Türkçeyi, Türk örf ve 

adetlerini ve İslam adabını öğrendiğini ve muktedir bir efendi86 olduğunu 

belirtmektedir.87 

                                                            
82 Şen, Usûlü’l-Hikem, s.29. 
83 Topdemir, Türk Matbaacılığı,  s.3. 
84 Topdemir, Türk Matbaacılığı,  s.3. 
85 Gerçek, Türk Matbaacılığı I,  s.48. 
86 Aladar Simonffy, İbrahim Müteferrika: Türkiye’de Matbaacılığın Banisi, Ankara 1945, s.4. 
87 Ergürbüz, Matbaacılık Tarihi,  s.23. 
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 Buna karşılık bazı araştırmacılar ise, onun esir alınmadığını, ailesinin fakir 

olmadığını, Müslüman olmadan önceki adının Abraham olması gerektiğini, 

Müteferrika’nın yaşamı hakkında iki önemli kaynak olan De Saussure ve İmre 

Karacson’un, her ikisinin de Katolik olmaları nedeniyle, din değiştirmesini 

hazmedemediklerinden dolayı onu küçük düşürmek amacıyla esir düştüğünü ve fakir 

bir aileye mensup olduğunu yazdıklarını belirterek, yukarıdaki iddiaları kabul 

etmemektedir. 

 Bu karmaşayı aşmak kolay görünmemekle birlikte, konuyla ilgili belgelere ve 

tarihsel olaylara dayanarak gerçekleştirilmiş ve bu bakımdan daha güvenilir 

olduğunu düşünebileceğimiz çalışmalar ışığında yaşamını betimlemeye 

çalıştığımızda, öncelikle Müteferrika’nın Macaristan’daki yaşamı, ailesi ve oradaki 

adının ne olduğu konusunda herhangi bir kesin ve güvenilir bilginin bulunmadığını 

ancak tarihte Erdel olarak bildiğimiz ve şimdi Romanya topraklarında yer alan, 

Karpat Dağları ve Transilvanya Alplerinin çevrelediği, Tuna Nehri’nin suladığı tarım 

ve hayvancılık ürünleri bakımından zengin bir bölge olan Transilvanya bölgesinin 

merkezi durumunda bulunan ve bugün Romence Cluj, Macarca Kolozvar (Kolojvar) 

adını taşıyan şehrinde, çok kesin olarak belgeleyemediğimiz ancak yaygın olarak 

kabul edilen 1674 ya da biraz daha önceki bir tarihte  (belki 1670-71) doğduğunu ve 

bu şehirde papaz eğitimi almış olduğunu belirtebilmekteyiz.88 

 Benzer şekilde, Müteferrika’nın hangi mezhep adına papazlık eğitimi aldığı 

konusu da tartışmalıdır. Pek çok kaynakta onun bir Kalvanist olduğu 

belirtilmektedir.89 Oysa kendisinin yazmış olduğu Risale-i İslam (İslam Risalesi) adlı 

kitabında belirttiği inanç ve fikirler dikkate alındığında, bu görüşün doğru olmadığı 

aksine Kalvanist olmaktan çok, Uniteryen mezhebine bağlı olduğu anlaşılmaktadır. 

Eserin 1711-1714 yıllarında değil de, 1710’da yazıldığı ve herhangi bir başlığı 

olmayan bu yazıda, İslam’ın müdafaasından çok papalık kurumu ve Katolik 

kilisesinin eleştirisi ve Uniteryen görüşlerinin savunması olduğu görülmektedir.90 

1736-1739 tarihli Osmanlı-Rusya-Avusturya Savaşı sırasında sadrazama gözlemci 

                                                            
88 Simonffy, Matbaacılığın Banisi,  s.4-5. 
89 Topdemir, Türk Matbaacılığı, s.4. 
90 Sabev, Matbaa Serüveni,  s.81. 
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olarak tayin edilen Fransalı Charles Peyssonal 1738’de Sofya yakınındaki Osmanlı 

ordugâhında İbrahim Müteferrika ile tanışır ve hazırladığı raporda onun Uniteryen 

olduğuna dair önemli işaretler verir: “Öbür yanımda komşun İbrahim Efendi var, siz 

onu kuşkusuz tanırsınız, Türk basımevinin kurucusudur. Macar asıllı, eskiden 

(üçlemeye inanmayan Protestan) papazmış, bugün Türk (Müslüman). Çok iyi bir 

adamdır, hangi nedenle din değiştirmiş olduğunu bilmiyorum. Bu kafalı adam, bir 

bilginden daha çalışkandır. Latinceden kimi bilgileri kapsadığı için, onunla 

tercümansız olarak görüşüp konuşabiliyorum”91  

Uniteryen olması dolayısıyla da, Türklere karşı Avusturya ordusunda 

savaştığı ve esir düşerek satıldığı ve bu yüzden Müslüman olmayı seçtiği görüşü 

doğruluk değerini yitirmektedir. Çünkü o dönemde Transilvanya yani Osmanlıların 

Erdel dediği bu bölgede üç Hıristiyan mezhebi çatışma halindeydi: Katolik92, 

Kalvanistlik93 ve Uniteryenlik94. Michael Servetius’un (1511-1553) kurucusu olduğu 

bu üçüncüsü teslis inancını benimsemediği için uzun süre takibe alınmış, başta 

Servetius95 olmak üzere, taraftarları yok edilmiştir. Ancak Avrupa’da bu inanca karşı 

yoğun baskı yaşanırken, Osmanlı egemenliğinde bulunduğu sıralarda Erdel’de 

korunmuş ve diğer iki inanca karşı çok daha güçlenmiştir.96 Bununla birlikte Erdel 

Avusturyalıların eline geçince, Kalvanistler bu inanca karşı baskı uygulamaya 

başlamışlardır. Ancak Uniteryenciler Servetius’un Bablica Sacra adıyla bastığı farklı 

bir incili gizlice okumayı sürdürmüşlerdir. İbrahim Müteferrika da Risale-i İslâmiye 

adlı çalışmasında yasaklanmış bu ve benzeri eserleri okuduğunu belirtmektedir. 

Böylece İslamiyet’i yakından bilen Müteferrika’nın Erdel’i ele geçirmek için savaşan 

baskıcı Habsburgların yönetiminde yaşamaktansa, Osmanlılara katılıp, isteyerek 
                                                            
91 Sabev, Matbaa Serüveni,  s.84. 
92 İsa’ya inananların ve İsa’nın aziz Petrus’a devrettiği yetkilerin varisi olarak papayı gören ve 
papanın bu üstünlüğünün kilisenin mekânda birliğini ve zamanda özdeşliğini sağladığını savunan dini 
öğreti. 
93 Reform yanlısı Jean Calvin’in (1509-1564) kurucusu olduğu dini öğretinin adıdır. Bu öğretiye göre, 
kutsal kitap Hıristiyan dininin tek kaynağıdır. Gerçek inanç Tanrı’nın tam ve kesin hâkimiyetine 
inanmaktır. Kilisenin skolâstik yanlışlarla, papalık sapkınlıklarından arınarak ilk kaynağına dönmesi 
gerekir. 
94 Üniteryenliğin temel ilkesi Teslis (baba, oğlu, kutsal ruh) fikrinin reddedilmesi üzerine kurulmuştur. 
Buna göre, Tanrı tektir ve Hz. İsa Tanrı değil, insandır. Hz. İsa’ya tapınmak aslında İncil’e de 
aykırıdır ve hatta İncil’de teslis fikri de bulunmamaktadır. Bunun nedeni Katolik kilisesinin İncil’i 
tahrif etmesidir. 
95 Servetius, 28 Ekim 1553 tarihinde Cenevre’de yakılarak öldürülmüştür. 
96 Topdemir, Türk Matbaacılığı,  s.5. 
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Müslüman olduğunu söylemek yerinde olur. Kaldı ki Osmanlılara katıldıktan sonra 

yöneldiği matbaacılık, coğrafyayı gerekli bilimlerin başında kabul etmesi ve bilime 

bağlılığı da onun Uniteryenci yönlerini göstermesi açısından çok önemlidir. Çünkü 

bu özellikler o dönemde kilise taassubuna karşı olan, din ve devlet ayrımını savunan, 

inanç özgürlüğünü ileri süren, hatta fizik, matematik, astronomi ve tıp alanlarında 

yeni bilgiler ortaya koyan ve bizim için daha da önemlisi Macaristan’da matbaacılığı 

geliştiren kimselerle görülen ortak özelliklerdir.97 

 1692’de Osmanlı’ya katılan İbrahim Müteferrika, Latince, Macarca, Arapça 

ve Farsça bilmesinden dolayı adeta devletin gören gözü ve duyan kulağı olmuştur. 

Hem III. Ahmet hem de I. Mahmut döneminde hemen her konuda kendisinden 

yararlanılmıştır. Resmi görevleri arasında diplomatlık, mihmandarlık, çevirmenlik, 

müteferrikalık ve hâcegânlık vardır. Ancak Müteferrika daha çok bir tarihçi, bilim 

adamı, yazar ve matbaacıdır.98 Zaten Türkçe öğrenip İslâmiyet’i benimsedikten 

sonra, kısa bir süre içerisinde Bab-ı Âli’de yükselmeye başlaması ve müteferrikalık 

yani padişahın özel hizmetine bakan kimse durumuna gelmesi de bu nitelikleri 

sonucudur. 

 Bazı arşiv kaynaklarından edinilen yeni belgelerle, İbrahim Müteferrika’nın 

Osmanlı Devleti’nin hizmetine girdikten sonraki görevlerine ilişkin daha ayrıntılı ve 

sağlıklı bilgilere ulaşmak olanaklı olmuştur.99 Buna göre Müteferrika’nın 18 Nisan 

1716 tarihinde önce kapıkulu süvarilerinin en seçkin ve gözde kısmı olan 41. Sipahi 

Bölüğü’nde 29 akçe yevmiyeyle görev aldığı anlaşılmaktadır. Ancak Sipah Ocağı’na 

ne zaman katıldığı belgelenememiştir.100 Bu bakımdan Osmanlı Devleti’nin 

hizmetine girdikten sonra doğrudan mı yoksa başka görevlerden sonra mı buraya 

atandığı anlaşılamamaktadır.101 Bununla birlikte bu bölükte iken, 1715’te Mora 

meselesi hakkında padişahın mektubunu Viyana’ya götürdüğü ve Prens Savaieli 

Eugere ile görüşmelerde bulunduğu anlaşılmaktadır.102 Hatta Avusturya seferinde 

                                                            
97 Topdemir, Türk Matbaacılığı,  s.5 
98 Ersoy, Matbaanın Girişi, s.420. 
99 Topdemir, Türk Matbaacılığı, s.6. 
100 Topdemir, Türk Matbaacılığı,  s.6. 
101 Erhan Afyoncu, “İbrahim Müteferrika”, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.21, İstanbul 
2000, s.325. 
102 Simonffy, Matbaacılığın Banisi,  s.5. 
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yaptığı hizmetlerden dolayı 18 Nisan 1716 tarihinde Dergâh-ı Alî Müteferrikalığı’na 

getirilmiştir.103 1716’da Nemçe’ye karşı toplanan Macarların tercümanı ve komiseri 

olarak Belgrat’a gönderilen İbrahim Müteferrika, Pasarofça Anlaşması’ndan sonra (2 

Temmuz 1718) da Tekirdağ’da bulunan Macar Prensi II. Rakoczi’nin yanına, Bab-ı 

Âli tarafından tercüman olarak atanmıştır. Bu hizmeti II. Rakoczi’nin 1735’te 

ölmesine kadar sürmüştür. Kendisinden çok memnun kalmış olan Prens ölmeden 

önce Sadrazam Âli Paşa’ya hitaben yazdığı mektupta Müteferrika’yı “Hassaten 

sadık tercümanım İbrahim Efendiyi Padişah lûtfu inayetine tevdi ederim”104 şeklinde 

yücelten bir ifade ile onurlandırmak gereksinimini duymuştur. 

 Bundan sonra da siyasi görevlerini sürdürmüş olan Müteferrika, 1737’de Leh 

anlaşmasının yenilenmesi, 1737-1739’da Türk-Avusturya-Rus Savaşı esnasında 

Osmanlı saflarına katılan Macar askerlerinin yazımını üstlenmiş ve 1738’de Orşava 

kalesinin Türklere teslimi görüşmelerinde bulunmuştur. 2 Şubat 1738’de top 

arabacıları kâtipliğine getirilen Müteferrika, böylece Divân-ı Hümâyun’da hâcegân 

sınıfına yükselmiştir.105 Top arabacıları kâtipliği görevi 25 Ekim 1743 tarihine kadar 

sürmüş, Kaytak hanlarından Asmay Ahmed’in nasbi emrini Dağıstan’a götürme 

işinden dolayı bu görevinden ayrılmıştır.106 

 İbrahim Müteferrika, bu yolculuktan döndükten sonra, Divân-ı Hümâyun 

tarihçiliğine getirilmiştir ve 7 Kasım 1745’te görevinden ayrılmıştır. Bu sıralarda 

Yalova’da kâğıt fabrikası kurma girişimlerinde bulunmuş, Lehistan’dan ustalar 

getirtmiştir. Artık bir hayli yaşlanmış ve yorgun düşmüş olan İbrahim Müteferrika 

bir süre sonra 1747’de ölmüştür.107 Önce Aynalıkavak mezarlığına defnedilmiş ve 

daha sonra kabri 1942 senesinde buradan alınarak Galata Mevlevihanesi’ne 

nakledilmiştir.108 

                                                            
103 Afyoncu, “İbrahim Müteferrika” , s.325. 
104 Afyoncu, “İbrahim Müteferrika”, s.325. 
105 Afyoncu, “İbrahim Müteferrika”,  s.325. 
106 Topdemir, Türk Matbaacılığı, s.6. 
107 Afyoncu, “İbrahim Müteferrika”,  s.325-326. 
108 Gerçek, Türk Matbaacılığı, s.88. 
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Şair Nevres İbrahim Müteferrika için otuz altı mısralık bir şiir yazmış ve bu 

şiirin on dört mısrası mezar taşına işlenmiştir. Bu otuz mısralık şiirin mezar taşına 

yazılan on dört mısrası şöyledir:109 

Hâce-i divân İbrahim Efendi kim anın, 

Basmamıştı bir nazirî sahn-ı imkâna kadem. 

 Zâtı mâhiyyât-ı eşyâya medâr-ı inkişâf, 

 Tab-ı pâki resm ü âyin-i tıbâatda âlem. 

İtdi nakd ü vaktini masrûf-ı tasnif-i fünûn, 

Kıldı kilk-i kudreti mevkûf-ı tertib-i hikem. 

 Eyledi zabt-ı tevârih ile isbât-ı vücût, 

 Oldu ihyâ-yı ulûm ile kalemrân-ı rakam.  

Hâdimü’l-lezzât ânında kâmını telh eyleyüb, 

Saki-imerg âna da sundu dolu bir kâse sem. 

 Nahl-ı bâlâ şâh-cismin hâksâr itdi felek, 

 Ola bâri hissemend-i mîve-i bâğ-ı irem. 

Hasb-ı hâli ola Nevres mısra-i târih ânın, 

“Basdı İbrahim Efendi sahn-ı firdevse kadam”. 

II. II. ŞAHSİYETİ 

 

 Müteferrika her yönüyle temiz seciye ve sağlam karaktere sahiptir. 

Müteferrika Rakoçi’nin maiyetinde iken Viyana imparatoru ve kraliyet harp müşaviri 

aynı zamanda İstanbul’a imparator sefiri olan Leopold Freiherr von Talmann, ondan 

                                                            
109 Topdemir, Türk Matbaacılığı, s.7. 
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Rakoçi’nin entrikalarını öğrenmek istemiş fakat Müteferrika bu teklifi 

reddetmiştir.110 Dürüst, ahlaklı ve vefakâr olması münasebetiyledir ki Devlet-i 

Âliyye hizmetine girdiği günden ölünceye kadar, devletin en müstesna makamlarında 

görev yapıp tutunmuş, beraber çalıştığı kimseler kendisinden hep memnuniyetle 

bahsetmiştir.111 Yine durmak bilmeyen çalışkanlığı sayesindedir ki her zaman 

üstlerinin taltif ve himayesine mazhar olmuştur. Devrinde başkalarının kolay kolay 

ifade etmeye cesaret edemeyeceği gerçekleri dile getirmesine paralel olarak, 

kendisine gösterilen himayenin devam etmesi, onun garazsız samimiyeti ve her 

yönden güvenilir olması dolayısıyladır. Zira onun bütün gayreti, kendi deyimiyle, 

“devam-u kıyam-ı devlet esbâbını” göz önünde bulundurmaya yöneliktir. 

 Müteferrika’nın bu denli mazhariyetine sebep onun olgun ve sağlam şahsiyete 

sahip olması yanında ilmi ve fikri cephesi de önemli rol oynamıştır. 

 Müteferrika, tam manada ilmi tecessüse sahiptir. Daima araştırma merakı, 

doymayı bilmeyen okuma ve inceleme iştahı, onu Türk fikir hayatında önemli ve 

vazgeçilmez bir noktaya getirmiştir. 

 Müteferrika, Yunanca, Latince, Macarca, Farsça, Arapça ve Türkçe gibi 

Doğu ve Batı dillerine aşina bir ilim ve fikir adamıdır.112 Onun bu durumu A. Cevdet 

Paşa tarafından “hazârfen” unvanıyla en güzel şekilde ifade edilmiştir.113  

 Müteferrika, bundan başka coğrafya ilmi ile meşgul olmuş ve bu sahada 

önemli hizmetlerde bulunmuştur. O Kâtip Çelebi’nin “Tuhfetu’l-Kibârına” bir 

mukaddime ve bazı yerlerine yeni bilgileri ekleyerek neşretmiştir. Yine Kâtip 

Çelebi’nin oldukça hacimli ve önemli bir eseri olan Cihânnüma’yı elden geçirmiştir. 

Esere, gerekli düzeltmelerinden sonra “Tezyîlü’t-Tabiî” ismini verdiği bölümü 

eklemiş olup, bu eserde Tiho Braho, Kopernik, Dekart ve Galile gibi Batı’da 

objektif, ilmi düşünce öncülüğü yapmış kişilerin fikirlerini sıralayarak, eserin 

değerini bir o kadar daha kıymetlendirmiştir. Ayrıca Müteferrika’nın bu tavrıyla 

ilmen taassubtan uzak olduğunu ve daha o zaman Avrupalı bilginlerin eserlerinin 
                                                            
110 Simonffy,  Matbaacılığın Banisi, s.88. 
111 Şen, Usûlü’l-Hikem, s.39. 
112 Ersoy, Matbaanın Girişi, s.29. 
113 Şen, Usûlü’l-Hikem, s.40. 
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tercümesi ve dünyada olup bitenlerden haberdar olup yararlanmanın lüzumunu 

gözler önüne serdiğini görüyoruz.114 

 Müteferrika, coğrafya ve müspet ilimler sahasında asrın gerisinde kaldığımızı 

ifade etmekten çekinmemiştir. Bu ilimlerin gereği ve öğrenime duyulan ihtiyacı, her 

fırsatta inandırıcı delillerle belirterek, kendisinden sonra gelenler için zemin 

hazırlamıştır.115 

 İbrahim Müteferrika’nın ilk Osmanlı matbaacısı olduğu tesadüfü bir olay 

değildir. Niyazi Berkes’in belirttiği gibi Müteferrika sıradan bir matbaacı değil, aynı 

zamanda belli başlı görüş ve değerlere sahip bir düşünürdür. Öte yandan Stefan 

Reicmuth’a göre İbrahim Müteferrika kesinlikle para ve kariyer için İslam’ı kabul 

eden ve Osmanlı memuriyetine geçen Avrupa menşeli dönmelerden değildir.116 

 Özgeçmişinden açık olarak anlaşıldığı gibi İbrahim Müteferrika’nın şahsiyeti 

bir taraftan Hıristiyan Avrupa, diğer taraftan Müslüman Osmanlı Devleti olmak 

üzere iki farklı coğrafi ve toplumsal-kültürel ortamda şekillenir. Fakat hemen 

belirtmeliyiz ki, Müteferrika bu iki dünyanın ortak sınırı ve “Hıristiyanlığın ortak 

mezarlığını”117 teşkil eden Macar topraklarında –daha doğrusu Erdel’de- dünyaya 

gelip büyür.118 

 Kolojvar’daki Protestan kolejlerinden birinde dini eğitim alan genç İbrahim 

böyle bir coğrafi, tarihsel ve fikri ortamda şahsiyet olarak gelişir. 1710’da yazdığı 

İslâm Risâlesi’nde itiraf ettiği gibi daha küçük yaştan Tevrat, Zebur ve İncil’in metin 

ve tefsirlerini dikkatle okur. Ancak papaz olmak üzere gereken ehliyeti aldıktan 

sonra Tevrat’ı artık gizli olarak okumak zorunda kalır. Çünkü okunması hocaları 

tarafından yasaklanır.119 Berkes’e göre bu yasaklama Katolik Kilisesi’nin 1688 

yılından sonra Uniteryenlere karşı tenkiline bağlıdır. Daha sonra aynı yazıda şöyle 

devam eder: “Tevrat’ı gizlice okuduğu zaman içinde, beklenen yeni peygamberlerin, 

Peygamber Muhammed’in olacağı haberini veren ayeti bulur ve bu şekilde hidayete 
                                                            
114 Şen, Usûlü’l-Hikem, s.41. 
115 Şen, Usûlü’l-Hikem, s.42. 
116 Sabev, Matbaa Serüveni,  s.101. 
117 Sabev, Matbaa Serüveni, s.101. 
118 Sabev, Matbaa Serüveni, s.101. 
119 Sabev, Matbaa Serüveni, s.102. 
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erince Tevrat, Zebur ve İncil ile Muhammed’in beklenen yeni peygamber olduğunu 

inkâr eden hocalarının yanına gidip ona göre onları temelsiz görüşlerini tartışır” 

aslında bu tartışmalar Erdel’de çok popülerdir.120 

 Berkes’in tahminlerine göre İbrahim Müteferrika Uniteryenizm’in otoriteli 

düşünürleri olan Michael Servatus (1533’te basılan ve Engizisyon emriyle yok edilen 

“Christianismi Restitutio; De Trinitatis Emoribus”) ve David Feranc’in (Anti-Krist) 

teslis akidesini inkâr eden ve Katolik Kilisesi’ni Tevrat’ı tahrif ettiği doğrultusunda 

suçlayan kitaplarını okumuş olabilir.121 

 İbrahim Müteferrika İslâm Risâlesi’nde Uniteryen mezhebinin görüşlerini 

savunurken, Yuhanna İncili’ndeki “tesellici” anlamına gelen “parakletos” ifadesini 

Servetus’un “Peder’den ayrılan Ruh” yönünde yorumlamasına karşın, Hz. 

Muhammed’in unvanı olan Ahmed olarak yorumlar ve dolayısıyla ona göre İsa’dan 

sonra gelecek Ruh değil, insanlara İslam’ı getiren Hz. Muhammed’in kendisidir. 

 Risâlesinde yazdığı gibi İbrahim Müteferrika koleji bitirdikten az sonra 

hidayete erer, bu da muhtemelen 1690-91 yıllarında Osmanlı tebaasına geçmeden 

önce olduğunu ima eder.122 

 İslam Risâlesi ise 1710’da, yani bu olaylardan yirmi sene daha geç 

yazılmıştır. Bu uzun süre ise Müteferrika gibi Suraiya Faroqhi’nin ifadesine göre; 

“sınır geçen eğitimli (‘educated border crossers)”123 insanların yeniye uyum 

sağlamak için ne kadar zamana muhtaç olduklarının bir göstergesidir. Risalenin 

metninden anlaşıldığı gibi Müteferrika risaleyi yazdığı yıllarda bazı gramer ve imlâ 

hatalarına rağmen artık Türkçe’yi öğrenmiş ve İslam düşüncesini ve kültürünü 

benimsemiş bir zattır.124 

 Hâlbuki Müteferrika örneğinde yeni ortama uyum sağlamak önceki hayatla 

bağları tamamen koparmak anlamına gelmez. Çünkü Hıristiyanlık ile İslam 

arasındaki hududu geçmesinden yirmi yıl sonra da –İslam akaidi bağlamında olsa da- 
                                                            
120 Sabev, Matbaa Serüveni,  s.103. 
121 Sabev, Matbaa Serüveni,  s.103. 
122 Sabev, Matbaa Serüveni,  s.103. 
123 Sabev, Matbaa Serüveni,  s.103. 
124 Sabev, Matbaa Serüveni, s.104. 



34 
 

yine eskisi gibi Hıristiyan mezheplerin arasındaki tartışmaları risalenin baş konusunu 

teşkil eder. Aslında burada hatırlamamız gereken bir şey vardır ki, o da bu risalenin 

orijinalinde herhangi bir başlık olmamasıdır. Araştırmacıların kullandıkları Risâle-i 

İslâmiye başlığı genelde İbrahim Müteferrika’nın bu risaleyi yeni kabul ettiği dini 

savunmak amacıyla yazdığını ima eder. Ancak Niyazi Berkes bunu kesinlikle kabul 

etmez. Ona göre risale, İslâm’ın savunmasından çok Uniteryan mezhebinin 

müdafaasıdır ve dolayısıyla burada Risâle-i Tevhit gibi bir başlığın daha uygun 

olduğunu düşünür. 

 Ancak şunu unutmamalıyız ki, yazdığı İslam Risalesi yıllar önce kendi iradesi 

üzerine değil de, muhtemelen zor şartlardan ötürü mühtedi olduğunu psikolojik 

bakımdan yeniden değerlendirme denemesi de olabilir. De Saussure’un yazdıkları 

doğruysa, o zaman İslam Risalesi acı tat verici bu olayların sonradan daha olumlu bir 

şekilde yorumlanmasına yönelik bir çalışmadır. Ve bu şekilde İbrahim Müteferrika 

kendi gerçek öz geçmişinin yerine yaşadığı yeni şartlara daha uygun başka bir 

özgeçmiş yaratmış olabilir. Diğer bir ifadeyle bu bölümün başında işaret ettiğimiz 

gibi eski zamanlarda parşömenler üzerine yazılan metinlerin silinmesinden sonra 

üzerine yeniden yazılmasına benzer bir durumla karşı karşıya olabiliriz.125 

 Durum ne olursa olsun, Müteferrika’nın bazı çağdaşlarının verdikleri bilgiler 

onun tam olarak şeriat kurallarına uymayan bir Müslüman olduğunu ima ederler. 

Kendi eliyle yazdığı İslam Risalesi’nde kendine mükemmel bir Müslüman imajı 

çizerken, aslında hayatında bazı Hıristiyan alışkınlıklarından vazgeçmez. Örneğin 

onun çağdaşı İstanbul Fransa elçiliğinin tercümanı olan De Laria, elçi Marquise 

Louis de Villereuve’e yazdığı 15 Kasım 1737 tarihli raporunda, İbrahim 

Müteferrika’nın İslam’ı kabul etmesine rağmen yeni dinin bütün şartlarına saygı 

göstermediğini ve bazen şarabın onunla sohbetleri daha samimi yaptığını 

kaydeder.126 

 Müteferrika idari ve siyasi bakımdan da Türkiye’de fikir öncülüğü yapmış 

birisidir. O Avrupa devletlerinin siyasi, idari ve askeri ahvalinin araştırılmasını, 

                                                            
125 Sabev, Matbaa Serüveni, s.106. 
126 Sabev, Matbaa Serüveni,  s.106. 
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devlet ileri gelenlerinin asrın bilginleri ile mücehhez olmasını, böylece Avrupa’yı az 

bir topluluk iken ileri ve kuvvetli duruma getiren kurumlar, teşkilatlar, biçimleri ve 

onları yürüten strüktürel dinamiğin önerilerek tedbirler alınmasını şart koşmaktadır. 

Bu meyanda Rusya’nın inkişafını misal vererek yeni tarz ordu teşkilinin, devletin 

hayatiyeti için zaruri olduğunu vurgular ki ilk defa Müteferrika tarafından “Nizam-ı 

Cedît” tabiriyle teklif edilen askerlik sanatının müstakil bir ilim halinde özenle talim 

ve terbiye etme meselesi, bilindiği üzere devletin umumi politikası olmuştur.127 

II. III. İBRAHİM MÜTEFERRİKA’NIN YAPITLARI 

II. III. I. Çevirileri 

II. III. I. I. Târih-i Seyyah 

 

 İbrahim Müteferrika’nın yaptığı ilk çeviri Tadee Krozinski (1675-175) adlı 

Polonyalı Cizvit misyoner olan papazın, ilk önce Paris’te Latince olarak basılan, 

ancak daha sonra Târih-i Seyyâh der Beyân-ı Zuhûr-ı Agvaniyan ve Sebeb-i İnhidâm-

ı Binâyı Devlet-i Şâhân-ı Safâviyan adıyla yayımlanan ve daha çok Târih-i Seyyâh 

adıyla bilinen rûznâmedir. 

 Burada eserin aslının ve yazarının kendine özgü akıbetinden söz etmeye 

değer. Cizvit tarikatının bir mensubu olan Judas Thaddaus Krusinsky misyoner 

olarak putperestler arasına İran’a gitmiş ve İsfahan Piskoposu Friedrich Berrabita’nın 

tercümanı ve sır kâtibi olarak İran’daki büyük kargaşayı ve Safevi hanedanının 

Afganlılar tarafından yıkılışını yakından izlemiştir. Müteferrika’nın, kendi ifadesiyle 

Latince’den –yani hâkim olmadığı kesin olan bir dilden- bu eseri nasıl Türkçe’ye 

aktarmış olduğunu anlamak zordur.128 Babinger’in eserinde delillerle aktardığına 

göre, Krusinsky vatanına dönerken İstanbul’da bu eserini sadrazam için Türkçe’ye 

çevirmiştir.129 Babinger bu iddiasını şu delille ispatlamaya çalışır: Krusinsky daha 

sonra Tragica Vertentis Belli Persici Historia Per Repatitas Clades, ab Anno 1711 

                                                            
127 Şen, Usûlü’l-Hikem, s.45. 
128 Franz Babinger, Müteferrika ve Osmanlı Matbaası, İstanbul 2004,  s.21. 
129 Babinger, Müteferrika, s.21. 
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ad Anum 1728 um Continuata post Gallicos, Hollandicos, ac Germenicos denum 

authores typis auctiour’u kaleme almış (1740) ve bu eserin önsözünde Krusinsky 

açıkça Müteferrika’nın iddiasını yadsımış ve Târih-i Seyyâh’ın Türkçe çevirisini 

kendisinin gerçekleştirmiş olduğunu açıklamıştır. Ancak Müteferrika, kitabın son 

sayfasında yer alan son sözünde dile getirdiği üzere, eserin bizzat kendisi tarafından 

çevrildiğini, çevirinin 1141 yılının Zilhicce ayında (28 Haziran 1729) 

tamamlandığını belirtmektedir.130 

Bu kitap aynı zamanda Müteferrika’nın matbaasında bastığı üçüncü 

eserdir.131 Eser kısımlara bölünmüştür. Önce İran Safevileri'nin kaçışlarını İran 

salnamelerine dayanarak, saltanat müddetlerini ve tarihlerini kısaca veriyor. Osmanlı 

tarihinde zarif bir muhakeme ile araştırmalar yapan İbrahim kaydedilen senelerde 

bazı değişikliklerin bulunduğunu görüp bunların İran el yazmalarına sızmış hataların 

olabileceğini belirtir ve kronolojiyi tashih eder.132 Safevi saltanatının kurucusu olan 

ve hicri 516 yılında başlayan İsmail’in saltanatından itibaren sene sırasını tashih 

etmek için ayrı bir kısım ayırıyor ve bedbaht Hüseyin’e kadar da dokuz hükümdar 

sayıyor. Hüseyin yirmi dokuz sene saltanat sürdükten sonra hicri 1134’de tahttan indi 

ve asi Afganların başı olan gâsıp Mir Mahmud’a tahtını terk etmek zorunda kaldı. 

Osmanlı salnamelerine göre bu saltanat iki yüz yirmi sekiz yıl sürmüştür.133 Eser, bu 

kavimlerin menşelerinden, yaşayışlarından ve ibadet tarzlarından, Afganların eski 

dinlerinden bahsederek devam eder. Son olarak Afganların reisi ve idareci Mir 

Veis’in hikâyesini anlatarak kitabı tamamlar.134 

 Kitabın diğer bir özelliği de, Müteferrika’nın büyük bir titizlikle Türkçe’ye 

aktardığı çalışmasının daha sonra özel olarak tekrar Latince’ye çevrilmiş 

olmasıdır.135 

 Bu kitap esas itibariyle Agurian yani Afganların, kökenlerini ve isyanlarını 

anlattığı için Agurian adıyla bilinmektedir.136 Kitap 1142 Sefer-1729 Ağustos ayında 

                                                            
130 Babinger, Müteferrika,  s.20. 
131 Topdemir, Türk Matbaacılığı,  s.8. 
132 Giambatista Toderini, İbrahim Müteferrika Matbaası ve Türk Matbaacılığı, İstanbul 1990, s.43. 
133 Toderini, Müteferrika Matbaası, s.43. 
134 Toderini, Müteferrika Matbaası,  s.45. 
135 Topdemir, Müteferrika Matbaası,  s.8. 
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Târih-i Seyyâh adıyla basılmış137 Ön sözü hariç doksan yedi büyük boy sayfa olup 

Edvard Carleson’a göre 2 kuruş 20 paraya satılmaktadır.138 Eser 1277/1860’da ikinci 

defa olarak İstanbul’da basılmıştır.139 

 Eser 1731’de Leipzig’de Türkçe’den Latince’ye çevrilmiştir. Kitap, Tarich 

Sejjah, Chronicon peregrinantis, seu historia ultimi belli Persacum Aghwanis gesti 

(Seyyah’ın Tarihi, Gezi Günlüğü ya da Perslerin Afganlılarla Yaptığı Son Savaş’ın 

Tarihi) adı altında dört formatta yayımlanmıştır.140 

II. III. I. II. Füyûzât-ı Mıknatısîye 

 

Müteferrika’nın ikinci çevrisi, 1732’de yayımladığı ve matbaasında basmış 

olduğu onuncu kitap olan ve Batı’da kaleme alınmış çeşitli yapıtlardan derleyerek 

hazırladığı pusulanın faydalarını ve nasıl kullanılacağını açıkladığı Füyûzât-ı 

Mıknatısîye (Pusulanın Yararları) adlı çalışmasıdır.141 Yirmi üç çift sayfalı ve iki 

pusula gravürü olan küçük boyutlarda bir kitaptır.142 

Müteferrika’nın kimden çevirdiğini açıklamadığı Pusulanın Yararları kitabı 

Müteferrika matbaasında basılan birkaç bilim konulu kitaptan biridir. Kitapta 

mıknatıs taşı hakkında kısa olarak verilmiş tarihsel bilgiler ile pusula iğnesinin 

sapma ve eğim açılarına dayanarak enlem ve boylam belirlemesi konusu ele 

alınmaktadır.143  

Giambatista Toderini, kitabında bazı kimselerin bu eserin Arapçadan bir 

çeviri olduğunu iddia ettiklerini belirtir.144 Hatta mıknatısın niteliklerinden bahseden 

“Estarah Vegredhab” adında Arapça bir el yazmasının olduğunu da söyler145 Fakat 

                                                                                                                                                                         
136 Edvard Carleson, İbrahim Müteferrika Basımevi ve Bastığı İlk Eserler, Ankara 1979, s.10. 
137 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “XVIII. Asırda Osmanlılarda Fikir Hareketleri”, Osmanlı Tarihi 
Ansiklopedisi, Cilt:IV, Ankara 1983, s.515. 
138 Carleson, Bastığı İlk Eserler, s.10. 
139 Uzunçarşılı, “Fikir Hareketleri”, s.515. 
140 Babinger, Müteferrika,  s.20-22. 
141 Topdemir, Türk Matbaacılığı,  s.8. 
142 Toderini, Müteferrika Matbaası,  s.71. 
143 Topdemir, Türk Matbaacılığı, s.8. 
144 Toderini, Müteferrika Matbaası,  s.71. 
145 Toderini, Müteferrika Matbaası, s.71. 
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Müteferrika eserinde bu kitabın Latince kitaplardan yaptığı bir derleme olduğunu 

belirtmektedir. Topdemir’de eserin 1721 yılında Leipzig’de basılmış bir makalenin 

çevirisi olduğunu belirtir.146 Fakat Toderini de Arapçadan çevrilmiş olabileceğine 

ihtimal vermeyerek kitabın Latinceden Türkçe’ye çevrilmiş olduğunu söyler.147 

Mıknatıs taşının Tanrı’nın kullarına verdiği büyük nimetlerden birisi 

olduğunu söyleyen Müteferrika, bu taşın, kıble yönünün bulunmasında ve 

gemicilikteki işlev ve yararına değinerek, ilk önce Manisa dağlarında bulunduğu için 

“mıknatıs” adını almış olan bu taşın demiri çekimleme özelliğinin olduğunu ve 

bunun çok eski dönemlerde Çinlilerce bilindiğini belirtmektedir. Daha sonra 

mıknatıs taşının demiri çekmesinin ve kutuplara yönelmesinin nedenine ilişkin 

tarihsel bilgiler veren müteferrika, eskiden beri ülkelerin enlem ve boylamlarını 

belirleyecek bir alet yapmak için çalışıldığını ve 1721 yılında “astronomi ve tabiat 

felsefesiyle uğraşan” bir bilgin kişinin ortaya çıkarak, “mıknatıs taşının özelliklerine 

dayanarak ülkelerin enlem ve boylamlarının belirlenmesi olanağından söz ettiği ve 

bu konuda düşündüğü kuralları bir makale de toplayıp, yeni bir pusula ve yeryüzü 

haritası yaparak krallara sunduğunu anlatır.” Söz konusu makalenin bir nüshasının 

bir tüccar yardımıyla eline geçtiğini, enlem ve boylam bilgisine dayanarak, işlerini 

yürüten gemici vb. kimselere faydası olur kanısıyla makaleyi çevirdiğini 

bildirmektedir.  

Kitabın tamamı dikkatle alındığında, mıknatıs taşı ve pusulaya ilişkin çok 

kısa ve eksik bilgiler içerdiği anlaşılan Pusulanın Yararları, mıknatısın özelliklerine 

dayanılarak ülkelerin enlem ve boylamlarının belirleyebileceği tezini işleyen Batı’da 

yazılmış bir makalenin özet çevirisinden oluşan bir çalışmadır. Boylam belirlemesi 

işi bir tarafa bırakıldığında, kitap manyetizma konusu hakkında Batı’da birikmiş olan 

bilgiyi Osmanlı bilim ve kültür dünyasına aktaracak, tanıtacak ve bu konularda 

yapılacak çalışmalara temel nitelikte bir kitap değildir. Ancak boylam belirleme 

konusunda Batı’daki yoğun çalışmaları aktarması bakımından değerlidir. Fakat 

aktardığı bilgilerin o dönem için güncelliğini yitirmiş bilgiler olması bakımından da 

iyi seçilmemiş bir kitap niteliğindedir. Çünkü Batı’da enlem ve boylam belirleme 

                                                            
146 Topdemir, Türk Matbaacılığı,  s.8. 
147 Toderini, Müteferrika Matbaası,  s.73. 
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sorunu, Pusulanın Yararları’nın basılmasından kısa bir süre sonra başka temellere 

dayanılarak çözüme kavuşturulmaya başlanmıştır. 

II. III. I. III. Mecmua-i Hey’et el-Kadim ve el-Cedid 

 

İbrahim Müteferrika’nın bir de çevirdiği halde basılmamış ve yazma olarak 

günümüze kadar gelmiş Mecmua-i Hey’et el-Kadim ve el-Cedid (Eski ve Yeni 

Astronomi Kitabı) adlı bir yapıtı daha vardır. Bu kitap III. Ahmet’in emriyle, 

Hollandalı kozmograf, coğrafyacı ve matematikçi Andreas Cellarius’un birinci 

baskısı 1665 ve ikinci baskısı 1708’de yapılmış olan “Atlas Coelestis” ya da 

“Harmonia Macrocosmica, Seu Atlas Universalis et Novus Totius Universi Creati” 

(Gök Atlası, Evrensel Uyum ya da Yaratılmış Bütün Evrenin Evrensel ve Yeni 

Atlası) adlı çalışmasından yapılan çevirilerden oluşturulmuştur.  

Bu kitabın ilk sayfasında dünyanın o zaman kadar gelen ünlü astronom ve 

kozmograflarının resimleri, yerin, güneşin, ayın, başak ve Terazi burçlarının 

sembolik tasvirleri bulunmaktadır. İbrahim Müteferrika yazdığı önsözde 

“Astronomlar (rasıtlar) Meclisi” adını verdiği bu resmî açıklamaya çalışarak, 

yanlarında zât el-kürsi148, usturlap149 ve rûbu daire150  gibi aletler bulunan birkaç 

astronomdan birinin Batlamyus (MS 150), diğerinin Tycho Brahe (1546-1601), 

üçüncüsü Kopernik (1473-1543) ve dördüncüsünün de Uluğ Bey (1394-1449) 

olduğunu ileri sürerken, Adnan Adıvar (1882-1955) giyimi, uzun saçları ve 

şapkasıyla bu resmi Uluğ Bey’e ait olmadığını, ancak bir başka Batılı astronomun 

resmi olması gerektiğini belirtmektedir.151 Müteferrika aynı zamanda kitabın başında 

Cühânnümâ’ya yazdığı eklerden astronomi ve kozmografyaya ait olanlarını da 

buraya aktarmıştır.152 

                                                            
148 Gökyüzünü temsil ettiği kabul edilen küre. 
149 Güneş ve yıldızların ufuk yüksekliklerini ölçüp, buradan zaman hesabı yapmayı sağlayan gözlem 
aracıdır. Rubu’ tahtası olarak da adlandırılır. 
150 Dörtlük aracı, kadran; çerçevesi derecelendirilmiş dörtte bir daire ve merkeze saplanmış dönebilen 
bir çubuktan meydana gelmiş bir alettir, bu çubukla nişan alınarak bölme üzerinden yükseklikler 
ölçülür, büyükleri duvar üzerine yapıştırılır ve duvar kadranı olarak adlandırılır. 
151 Adnan A. Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim, İstanbul 1993,  s.172-173. 
152 Adıvar, İlim, s.173 
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II. III. II. Yazdığı Kitaplar 

 

II. III. II. I. Risâle-i İslâmiye 

 

Müteferrika’nın yazdığı ilk kitap Risâle-i İslâmiye (İslam Risalesi) olup, 

kitaptaki kayıtlardan 1710 yılında yazılmış olduğu anlaşılmaktadır. Kitabın 

yazılmasındaki amaç Tevrat ve İncil’i Üniteryenci bakış açısıyla bakış açısıyla 

eleştirmek ve tevhit fikrini savunmaktır. Burada özellikle bu eski kutsal kitaplardaki 

tebrişât, yani Hz. Muhammet ve İslam’ı öven pasajlar ön plana alınmıştır.153 

İbrahim Müteferrika, Risâle-i İslâmiye’de bu konuları işlerken Yahudiliğin ve 

Hıristiyanlığın temel ilkeler bakımından bozulup, başkalaştığını çünkü temel 

kitaplarının (Tevrat ve İncil) kasıtlı olarak tahrif edildiğini belirtmektedir. 

Vurgulanan temel konulardan birisi papaların para karşılığında günah 

bağışlamalarıdır. Şiddetle eleştirdiği bu konuya bağlı olarak İbrahim Müteferrika, 

aynı zamanda kilise teşkilatına yönelik bilgilerde vermektedir.154 

Kitabın tamamına egemen olan düşünce örgüsü dikkatle incelendiğinde, onun 

Uniteryen yönünü göz önüne serdiği anlaşılmaktadır. Özellikle Hz. Muhammed ve 

Müslümanlara ilişkin eski kitaplarda anlatılanların kendisini etkilediği ve Allah’ın 

Hz. Âdem’den, Hz. İsa zamanına kadar gelen bütün peygamberlere, son peygamber 

Hz. Muhammet’i bildirdiğini belirterek, tevhit düşüncesine büyük bir inanç beslediği 

anlaşılmaktadır. Yine bu çalışmasında İbrahim Müteferrika, Yahudiler ve 

Hıristiyanların kendi kutsal kitaplarında tebşirât konularını çıkardıklarını belirterek 

eleştirmekte ve her şeye karşın, Hz. Muhammet ve Müslümanlara ilişkin pek çok 

kanıt ve işaretlerin yine de bu kitaplarda bulunduğunu belirtmektedir.155 

                                                            
153 Topdemir, Türk Matbaacılığı, s.10. 
154 Topdemir, Türk Matbaacılığı,  s.10. 
155 Topdemir, Türk Matbaacılığı,  s.11. 
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Risâle-i İslâmiye, onun Osmanlı kültürünü ve İslamiyet’i belirli bir düzeyde 

öğrendiğini görmektedir. Bu duruma gelmesi için uzun yıllar Osmanlı Devleti 

hizmetinde bulunmuş ve eğitim görmüş olması icap eder.156 

Damat İbrahim Paşa, Rikâb-ı Hümâyun kaymakamı bulunduğu sıralarda bu 

kitabı okumuş ve takdir etmişti. O tarihten itibaren de İbrahim Müteferrika’yı himaye 

etmeye başladı.157 

Sabev çeşitli kaynaklardan faydalanarak Müteferrika’nın Uniteryen 

görüşlerini İslam Risalesi’nde yazdığını tespit eder. Sabev, Berkes’in eserine 

dayanarak bu eserin İslam’ın müdafaası ötesinde daha çok papalık kurumunu ve 

Katolik kilisesinin eleştirisi ve Uniteryan görüşlerinin savunması olduğunu dile 

getirir.158 

II. III. II. II. Vesile el-Tıbâ’a 

 

Tarih sırasına göre Müteferrika’nın yazmış olduğu ikinci yapıt Vesile el-

Tıbâ’a (Matbaanın Gerekleri) adlı çalışmasıdır. Bunun yazış tarihi ise 1726’dır. 

Matbaanın gerekliliğini, önemini, sağlayacağı yararları, anlattığı bu çalışmasını, 

Müteferrika daha sonra yayımladığı ilk kitap olan Vankulu Lügati’nin baş tarafına 

eklemiştir.159 Eserde matbaanın faydaları şu şekilde sıralanır: 

• Önemli kitapların (sözlük, tarih, coğrafya, devlet işleri vb.) çoğaltılması halk 

ve aydınlar için yararlıdır, 

• İslam devletlerinin kuruluşundan itibaren yazılmış değerli eserlerin basılması, 

bu kitapların Müslümanlar arasında yayılmasını sağlar, 

• Basılı kitapların yazıları okunaklı, güzel, doğru olacağı gibi, okuyan ve 

okutanlar içinde kolaylık sağlar, 

• Basmacılık kârlı iştir. Bir cilt kitap yazmak için gereken emekle binlerce 

kitap basılabilir. Kitap ucuzlayacağı için herkes bundan yararlanır, 
                                                            
156 Erhan Afyoncu, “İlk Türk Matbaasının Kurucusu Hakkında Yeni bilgiler”, Belleten LXV, Ankara 
1981,  s.611. 
157 Ahmet Refik, İlk Türk Matbaası, İstanbul 1929,  s.276-277. 
158 Sabev, Matbaa Serüveni,  s.81. 
159 Topdemir, Türk Matbaacılığı,  s.11. 
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• Kitapların başına ve sonuna dizinler konularak, aranılan bilginin kolayca 

bulunması sağlanır, 

• Kitapların ucuz olması, taşra halkının da yararlanılmasına yol açar. 

• Kentlerde kütüphanelerin kurulmasına, öğrencilerin kolayca kitap temin 

etmesine yardımcı olur160 

• Osmanlı padişahları yaptıkları savaşlarla İslam'ın onurunu yükseltmişlerdir. 

Kitap yayımıyla da Müslümanlara hizmet etmiş olurlar. 

• Avrupalılar Arapça, Farsça ve Türkçe kitapların değerini bilmekte, bunları 

basmaktadır. Ama bastıkları bu kitaplar yanlışlarla doludur, yazıları da güzel 

değildir. Ne var ki ilerde işin uzmanını bulup Doğu yapıtlarını doğru ve güzel 

bastırarak İslam ülkelerine gönderip, buralardan para çekebilirler. Biz 

onlardan önce davranmalıyız, 

• Artık basım işinin ülkemizde de uygulanması için olanak vardır. Müslüman 

olmuş bütün toplumların kitaba ihtiyaçları fazladır. Matbaanın kabul edilmesi 

ve eserin basılması devletin onurunu artıracaktır.161 

Vesile el-Tıbâ’a adlı raporunu dönemin sadrazamı Damat İbrahim Paşa’ya 

sunan Müteferrika, matbaanın kurulabilmesi için izin istemiştir.162 

Müteferrika, Vesile el-Tıbâ’a’da matbaanın önemini çok güzel bir tarzda 

anlatır. Önce Museviler ile Hıristiyanların dini kitaplarını vaktiyle neşretmekte nasıl 

ihmal ettiklerini, Müslümanların ise bilakis gerek Kur’an-ı Kerim’i, gerek hadisleri 

zapt için ne kadar itina gösterdiklerini izah ettikten sonra Cengiz Hulâgu devrinde ve 

Endülüs Avrupalıların eline geçtiği sırada birçok kitabın nasıl ziyana uğradığını, o 

zamanlarda büyük kitapları kopyalayacak hattat kalmadığını bulunanların da 

yazdıklarının hata ile dolu olduğunu söyleyerek basma sanatını tarif ederek 

matbaanın faydalarından bahseder.163 

                                                            
160 N. Serpil Altuntek, “İlk Türk Matbaasının Kuruluşu ve İbrahim Müteferrika”, Hacettepe 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 1, Ankara 1993,  s.194. 
161 Altuntek, “İlk Türk Matbaasının Kuruluşu”,  s.195. 
162 Altuntek, “İlk Türk Matbaasının Kuruluşu”,  s.195. 
163 Gerçek, Türk Matbaacılığı I,  s.50. 
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II. III. II. III. Usûlü’l-Hikem Fî Nizâmi’l-Ümem 

 

Osmanlı Devleti’nin 16. yüzyılın değişen idari, askeri, sosyo-ekonomik 

şartlara ayak uydurmaması sebebiyle, devleti meşgul eden dâhili ve harici birçok 

problem patlak vermiştir. Meydana gelen bu aksaklıkları düzeltmek veya zuhur eden 

ihtiyaçları gidermek gayesiyle, zamanın ilim ve idare adamları tarafından kaleme 

alınan umumiyetle; “Nasihatu’l-Mülük, Nasihatu’s-Selâtin, Nasayihu’s-Selâtin, 

Nasihat-Name, Siyaset-Nâme” vb. adı verilen birçok eser vardır. İslam fikir 

dünyasında zengin bir edebiyat türünü teşkil eden bu eserlerin önemli bir bölümü, 

zaman uzunluğu ve mekân genişliği içerisinde Osmanlı fikir âleminde vücuda 

gelmiştir. Türkçemizde bu konu hakkında birçok makale yazılmıştır. Fakat konunun 

ilk defa eser çapında ele alınıp, her yönüyle ortaya konulması, Prof. Dr. Ahmet 

Uğur’un “Osmanlı Siyâset-Nâmeleri” adlı kıymetli araştırması ile mümkün 

olmuştur.164 

Bu eser Müteferrika’nın da ifade ettiği gibi bu tür eserler içinde yeni bir çığır 

açmıştır. Zira o zamana kadar bu tür yazılan eserler, meseleleri kendi sınırımız içinde 

ele alıp, umumiyetle Kanuni dönemine ait özlemi dile getirmişlerdir. Hâlbuki 

Müteferrika zuhur eden aksaklıkların çok boyutlu olduğunu görmüş, tespit, teşhis ve 

tekliflerini de buna göre yapmıştır. Değişen dünya şartları ve bu arada özellikle 

Avrupa ve Rusya’da olup bitenlerden haberdar olmanın ve uyanık hareket etmenin 

lüzumunu ısrarlı bir şekilde vurgulayarak, tedbirlerin bu muvacehede alınmasını şart 

koşmuştur. Müteferrika’nın hadiseleri müşahit nazarla ele alıp, son derece teknik ve 

pratik çözümler sunan birisi olması, eserin kıymetini daha bir artırmaktır. Ayrıca 

Müteferrika’yı takip eden devrede Bâb-ı Âli’ye verilen ıslahat lâhiyaları ve takrirlere 

göz attığımızda, çoğunluğunun Müteferrika’dan etkilendiğini görmemiz O’nun 

fikirleri hakkında yeterli kanaat vermektedir.165 

                                                            
164 Şen, Usûlü’l-Hikem,  s.69-70. 
165 Şen, Usûlü’l-Hikem, s.70. 
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Burada hemen şunu da ifade etmek gerekir ki Müteferrika’nın teklif ettiği 

hususlar, Batı’yı körü körüne taklit değil, bilakis kendi bünyemize uygun hamleci 

takip ve çıkış harekâtıdır. 

Eser Müteferrika’nın “Risâle-i İslamiye” ve “Vesîletül Tıbâa” isimli 

kitaplarından sonra telif ettiği üçüncü kitabıdır. Matbaasında basımını yaptığı 

kitapların ise dokuzuncusudur. 13 Şubat 1732 tarihinde 19,5x13 cm ebadında küçük 

boy, kırk sekiz yaprak halinde basılmıştır. Eser beş yüz nüsha basılıp yayınlandığı 

zaman yurt içindeki fiyatı 1 kuruş, yurt dışındaki fiyatı için 30/100 frank olarak tespit 

edilmiştir.166 

Eser bütünüyle coğrafi, tarihi ve askeri bir nitelik taşımaktadır.167 A. Adıvar 

“Usûlü’l-Hikem”in daha önce Damat İbrahim Paşa’ya sunulmak üzere yazıldığını 

fakat sonradan değişik eklemeler ve çıkarımlarla basıldığını söyler.168 Ancak Selim 

Nüzhet Gerçek’e göre; padişah I. Mahmut’un, tahta geçtiğinde ilk işinin, “Küffarın 

ekser zamanda galebesine ve ehli İslam’ın mağlubiyetine sebep nedir?” sorusuna 

cevap arandığı ve bunun üzerine “Usul-ül Hikem fî Nizami’l-Ümem” adlı eserin 

yazılıp basıldığı belirtilmektedir.169 Diğer bir yönüyle, belki de asıl yazılış sebebi 

olarak yazar, gelişen Avrupa karşısında Osmanlı devlet adamlarını uyarmakta; onlara 

tehlikenin gittikçe yaklaştığını, düşmanı tanımaları ve gelişmelere ayak uydurmaları 

gerektiğini, acil tedbirler almanın şart olduğunu ısrarla belirtmektedir. Yazar bu 

eseriyle, henüz bozulmaya yüz tutmuş Osmanlı Devlet kurumlarının yeniden düzene 

girmesi için gerekli tedbirleri açıklamakta ve bu tedbirlerin yerine getirilme 

konusunda, devletini seven bir münevver hassasiyetiyle adeta çırpınmaktadır.170 

Eser, giriş niteliğinde olan başlangıç kısmı hariç, üç ana bölüme ayrılmıştır. 

Birinci bölüm; kısım ile bir uyarmayı ihtiva etmektedir. İkinci bölüm; kendi içinde 

kısımlara ayrılmayan ve kitabın diğerlerine göre kısa bölümüdür. Üçüncü bölümse; 

rakamlarla ifade edilen bazı alt başlıklarla kendi içinde bir bütünlük arz etmektedir. 

Bu bölüm ayrıca kısımlara ayrılmamıştır. Eser sonuç kısmıyla bitmektedir. Eserin 
                                                            
166 Ersoy, Matbaanın Girişi, s.69. 
167 İbrahim Müteferrika, Milletlerin Düzeninde İlmi Usuller, İstanbul 2000,  s.7. 
168 Adıvar, İlim, s.151. 
169 Müteferrika, İlmi Usuller, s.7. 
170 Müteferrika, İlmi Usuller, s.7. 
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son sayfasının alt kısmında ise; yazar, baskı yılını ve basımevini belirtmektedir.171 

Eserde, yer yer ilmi bir araştırma ve tartışma özelliği görülmekte; bazen de 

sohbetlere ve tavsiyelere yer verilmektedir.172 

Eserin kapsamını kısaca aşağıdaki gibidir: 

• Mukaddeme: Besmele, hamdele, salvele, eserin yazılış sebebi, eserin 

malzemesinin kaynakları, eserin ismi ve bölümleri (kısaca planı) 

verilmektedir. 

• I. Bâb: askeriyede nizamın gerekliliği ve askeri nizamın faydaları hakkında 

olup, beş fasıldan meydana gelir. 

• 1.Fasıl: Devlet adamları ve sultanların lüzumu, 

• 2.Fasıl: Devlet şekilleri hakkında filozofların fikirleri, 

• 3.Fasıl: Devletin askeri teşkilata olan ihtiyacı, 

• 4.Fasıl: Askeri teşkilatın tertip ve tanzimine olan ihtiyaç, 

• 5. Fasıl: Eski orduların askeri teşkilatı ve savaş usullerini tenkit. 

• Tenbih: Avrupa’nın gelişme nedenleri, Osmanlının mağlubiyet sebepleri ve 

bu durumdan kurtuluş çareleri 

• Tezyil: Askeri teşkilatta nizamın sosyo-ekonomik neticeleri 

• II. Bâb: Coğrafya ilminin faydaları, 

• III. Bâb: Avrupa devletlerinin harp ilminde eskisinden farklı olarak 

geliştirdikleri yeni harp usulleri ve bu konuda Osmanlı Devleti’nin alması 

gereken tedbirler. 

• Fâide: Başkomutanın ordusunu tertip ve tanziminin lüzumu, 

• Tenbih: Sudan sebeplerle başkomutanın azledilmemesi, 

• Sonuç: Çeşitli başlıklar altında askeri teşkilata dair mukayeseli malumat ve 

tavsiyeler. 

 

 

 
                                                            
171 Müteferrika, İlmi Usuller, s.8. 
172 Müteferrika, İlmi Usuller,  s.8. 
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III. BÖLÜM 

OSMANLI DEVLETİ’NDE MATBAANIN KURULUŞU 
 

III. I. OSMANLI DEVLETİ’NDE AZINLIKLARIN KURDUKLARI 

MATBAALAR 

 

III. I. I.Yahudi Matbaaları 

 

 II. Beyazıt’ın basmacılıkla uğraşanların idam edilmesini öngören bir ferman 

yayınladığı, I. Selim’in de aynı nitelikte bir ferman çıkardığı öne sürülmüştür. Ancak 

bu iddialar belgelenmiş değildir. Yine Yahudi matbaalarının gizli çalıştığı iddiası da 

kabul edilebilir bir düşünce gibi görünmüyor.173 

 1493’te İstanbul’da ilk basımevinin açılmasından iki, üç yıl sonra Selanikte 

yeni bir matbaanın kurulduğunu, zamanla İstanbul’dakilerin sayısının üçe çıktığı 

bilinmektedir. 

 İstanbul’da basılan ilk kitabın Jacob Ben Aşer’in “Arba’ab Tûrîmi” (İbrani 

Kanunnamesi) olduğu öne sürülmüştür.174 Ancak kitabın basım yılı konusundaki 

kanılar bir buçuk asırdan fazla bir süreden beri bölünmüş durumdadır. Birçok 

bibliyografcı yayın tarihinin 1503 (1504), başkaları ise 1493 (1494) olduğuna inanır. 

 Galanti ilk olarak İbranice Tevrat ve tefsir (1494), yine İbranice dilbilgisi 

kitabı (1495) basıldığını öne sürer. Ona göre, II. Beyazıt döneminde (1481-1512), 

İstanbul ile Selanik’te on dokuz, I. Selim döneminde (1512-1520) otuz üç kitap 

basılmıştır. Galanti, bunlardan başka, basıldığı belli olmakla birlikte, basıldığı 

matbaa belli olmayan on yedi kitaptan daha söz etmekte ve bunların birçoğunun ilk 

sayfalarında “Sultan II. Beyazıt’ın saltanatının gölgesi altında”, “Sultan I. Selim’in 

                                                            
173 Kabacalı, Türkiye’de Matbaa, s.9. 
174 Kabacalı, Türkiye’de Matbaa, s.10. 
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saltanatının gölgesi altında” anlamına gelen cümleler bulunduğunu belirtmektedir. 

Ona göre, bu matbaalarda İbranice, İspanyolca, Latince, Rumca eserler basılmıştır; 

Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) döneminde Yahudice harf ile Acemistan 

Ermenilerine mahsus olmak üzere bir İbranice-Türkçe Lügat kitabı” 

yayımlanmıştır.175 

 Kanuni döneminde İstanbul’da yerleşen bir Yahudi ailesinden gelen ve II. 

Selim zamanında Naxos (Nakşa) Dukası sanını alan Yusuf bir matbaa kurmuş ve 

bunu 1593’te Kuruçeşme’ye taşımıştır. 

 Soncino tarafından İbrani harfleriyle 1546’da Arapça, 1547’de İspanyolca 

Tevrat basılmıştır.176 

 1510-1520 yılları arasında İstanbul’da dokuz Yahudi basımevi kuruduğu, 16-

18. yüzyıllarda Selanik, Halep, Şam, İzmir’de Yahudilere ait otuz altı dolayında 

matbaanın çalışmakta olduğu ve bunların geniş sayılabilecek yayın faaliyetinde 

bulundukları, din ve dil bilgisi kitaplarının yanı sıra tarih ve sosyoloji eserleri de 

yayımladıkları anlaşılıyor. 

III. I. II. Ermeni Matbaaları 

 

 Venedik’te ilk kitap 1469’da basıldı. Daha sonra önemli bir matbaacılık 

merkezi olan bu kentte Latince’nin yanı sıra Hırvatca ve ilk Ermenice kitaplarda 

yayımlandı. 

 1512’de Venedik’te kurulan Ermeni matbaasının ilk yayını, Barzadumar adlı 

kitaptı.177 Matbaacılığı burada öğrenen Papa IV. Pius ile Venedik Dükü Heronomos 

Toj’dan Ermenice kitap basma izni alan ve 1565’te Ermenice takvim, 1566’da 

Mezamir adlı kitabı basarak Papaya sunan Apkar Tıbir, çok geçmeden oğlu 

Sultanşah ve matbaasıyla birlikte İstanbul’a geldi. İlkin tutuklandıysa da, suçsuzluğu 

anlaşıldıktan sonra serbest bırakıldı. 

                                                            
175 Kabacalı, Türkiye’de Matbaa, s.10. 
176 Kabacalı, Türkiye’de Matbaa, s.10. 
177 Kabacalı, Türkiye’de Matbaa, s.10. 
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 1677 yılında tarihçi Eremya Çelebi Kömürcüyan tarafından Kumkapı’da 

küçük bir basımevi kuruldu. Kömürcüyan burada Kudüs’teki kutsal yerleri anlatan 

kendi gezi kitabını resimli olarak bastığı gibi, 12. yüzyıl Ermeni yazarlarından 

Nerses Şınorhali’nin Hz. İsa hakkındaki şiirinin bir parçasını yayımladı. Daha sonra 

basmacılıktan vazgeçen Kömürcüyan, matbaacılığın verimli bir iş olmadığını, bu işe 

verilecek emeğin boşuna çaba sayılacağını öne sürdü. 

 Bundan sonra sırasıyla Sivaslı müzehhip Porseh ve Hagop kardeşlerin 

1735’te açtıkları matbaalardır. Bu matbaada 1736-55 arasında altı kitap basıldı. Bu 

dönemde basılan kitaplarda taşbasması resimlerin yer almaya başladığı görülür. 

1734-46 arasında ise Trakyalı Abraham onu aşkın kitap bastı. 1766’da Hovhannes ve 

Hagop tarafından açılan matbaada ilk kez ünlü hurufat dökümcüsü Bogos’un adına 

rastlanmaktadır.178 

III. I. III. Rum Matbaaları 

 

 Rum rahibi Nikodemos Metaksas, Londra’dan satın aldığı matbaa gereçleri 

Ortodoks patriği Kiril Lukaris’in aracılığı, İngiltere ve Hollanda elçilerinin 

yardımıyla gümrükten çıkararak 1627’de ilk Rum basımevini İstanbul’da kurdu. 

Bastığı ilk kitap, Court traité contre les juifs (Musevilerin Aleyhine Bir Risale) adını 

taşımaktadır. Ertesi yıl Ortodoksları çekemeyen Cizvitlere alet olmuş yeniçeriler 

matbaayı basarak kırıp döker ve Metaksas ile İngiltere elçiliği kâtibini tutuklarlar. 

Yargılama beraatla sonuçlanır. Metaksas da saldırıdan arta kalan, kullanılabilecek 

durumda olan araç gereçlerini alarak İstanbul’dan ayrılır. 

 Sonraki yıllarda kurulan Rum-Ortodoks matbaaları tam kapasiteyle çalışacak 

ve Osmanlı Devleti’nin Rum Ortodoks halkı için pek çok din kitabı basacaklardır. 

İstanbul’da dağıtılan kitaplar arasında başka ülkelerde basılmış Rumca yayınlara da 

rastlanır.179 

                                                            
178 Kabacalı, Türkiye’de Matbaa, s.12. 
179 Kabacalı, Türkiye’de Matbaa, s.12. 
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III. II. İLK TÜRK MATBAASININ KURULUŞU 

 

III. II. I. Müteferrika Matbaasının Kuruluşu 

 

 İbrahim Müteferrika matbaası, genelde ilk Türk matbaası ifadesiyle 

tanımlanır. Muhtemelen bu ifadenin en ayrıntılı ve doğru açıklaması Hidayet 

Nuhoğlu tarafından verilir ki, burada onun sözlerini aynen aktarıyoruz: 

 “Neyin ilki olduğunu doğru olarak ortaya koyarsak, “Türk-Osmanlı 

coğrafyasında, bir Müslüman devletin (Osmanlı Devleti), kendi kültürüne ait ve 

kendi kültürü için ihtiyaç duyulan eserleri basmak için, devletin himayesinde 

bulunan ilk matbaa” tarifi daha doğru bir tarif olacaktır.”180 

 Ancak Nuhoğlu’nun tarifinde bu matbaa Müslüman kültür geleneği 

bağlamında açıklanır. Aslında bu bağlama daha çok Batılı tarihçiler önem verir. 

Sabev’in kitabında okuduğumuza göre Gerald Duvender; “Müteferrika matbaası 

sadece Osmanlı topraklarında değil, bütün İslam dünyasında bir Yahudi ya da 

Hıristiyan tarafından işletilmeyen ilk matbaadır” tanımını yaptıktan sonra “İlk Türk 

basımevi, dinsel kitapların basılması tamamen yasaklanmış olsa da, aynı zamanda 

ilk İslam basımevidir” diye ekler.181 

 Gerçekten de Müteferrika matbaası, ilk Türk matbaası özelliğinden ziyade 

İslam dünyasında bir Müslüman tarafından kurulan ve işletilen ilk matbaaydı. Dahası 

bu matbaa, yazılı söz alanında İslam kültür geleneklerinin gelişmesi ve değişmesine 

de katkıda bulunur ki, dönemin Osmanlı idarecilerinin bunu herhalde evvelden çok 

iyi düşündüklerinden dolayı matbaanın yasallaşmasına belli başlı şartlar altında izin 

verilir. 

 Bundan önceki konulardan anlaşılacağı gibi matbaa, Osmanlı’ya büsbütün 

yabancı değildi. III. Murat’ın yabancılar için kitap ticareti iznini vermesi hiç olmazsa 

                                                            
180 Hidayet Nuhoğlu, “Müteferrika Matbaası ve Bazı Mülâhazalar”, Osmanlı Ansiklopedisi, Cilt:7, 
Ankara 1999, s.223. 
181 Sabev, s.136. 
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16. yüzyılın sonlarına doğru basılmış eserlerin Osmanlı’ya serbestçe girmesini 

sağlıyordu. Öte yandan, azınlıkların matbaadan 16. yüzyılın başlarından beri 

faydalanmaları bir örnek olarak karşımızda duruyordu. 

 18. yüzyıla kadar matbaanın kültür hayatımızdaki eksikliğini duyan ve 

anlayan fikir adamlarımızda yok değildir. İbrahim Peçevi, “Küffarın basma hat ile 

kitabet icatları garib bir sanattır ve el-hak özge icattır” sözleriyle matbaanın 

önemini belirtmiş ve yine “Bin cildin bir cilt hattı kadar zahmeti var” derken de 

basım sanatının sağlayacağı faydaya temas etmek istemiş182 ve Avrupa 

matbaacılığını şu şekilde özetlemiştir: “Bilime istek artsın diye bir kitap kaleme alan 

yazar, birkaç bilgin adına gençlere imza ettirir ve ondan sonra kitabı baskıya verir; 

kaç tane satılacağını tahmin ederse o kadar nüsha bastırır. Basmacı da, sonradan 

belki daha çok istekli çıkar diye paraya tamah ederse paradan yana güçlük 

çıkarmaz. Böyle asgari bir masrafla kitabını bastıran yazar kendince her şehrin ve 

memleketin göstereceği ilgiye göre, oralara giden tüccara o kadarını satar. Böylece 

kendi zahmetinin ve bilime gösterdiği isteğin karşılığını fazlasıyla elde eder. Kâfirler 

kitap yazmaya ve bilimle uğraşmaya isteği artırmak için yasa çıkarmışlardır. 

Örneğin bir basımcı bir tek kitabı bile izinsiz bassa idam olunmayı hak eder. Kitabı 

imza eden gençler içinde, yalan, abartma ya da inançlarına aykırı bir şey görseler 

imza etmezler. İmza etmeyince de kitap para etmez ve rağbet görmez…”183 

 Peçevi’den yedi yıl sonra, 1657’de ölen büyük bilgin ve bibliyografçımız 

Kâtip Çelebi, değerli eserlerinden biri olan Cihannüma’ya basım sanatının yasak 

olmasından dolayı yeteri kadar harita koyamadığı için üzgündür.184 

 İbrahim Müteferrika’nın matbaa ile yakından ilgilenmesi ve matbaa ile ilgili 

bilgi sahibi olması onun doğup büyüdüğü çevreyle alakalıdır. Erdel ve Macaristan, 

Orta Avrupa’da matbaacılığın çabuk yerleştiği ve geliştiği yerlerdir. O zamanın en 

tanınmış harf dökümcüsü ve basımcısı olan Misztotfalulu Miklos Kiss, Kolozsvar 

şehrinde 1689’da, o zamanın en önemli Unitarian basım evini kurmuştu. Orada 

İbrani, Ermeni ve Gürcü harfleri döken Kiss, bastığı kutsal kitap metni dolayısıyla 

                                                            
182 Ersoy, Matbaanın Girişi, s.30. 
183 Kabacalı, Türkiye’de Matbaa, s.17-18. 
184 Ersoy, Matbaanın Girişi, s.30. 
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Kalvanistlerin hücumuna uğramıştı. Müteferrika’da aynı şehirde ilahiyat öğrencisi 

olduğuna göre, Kiss’i şahsen tanımış olması da mümkündür.185 

 Şu halde İbrahim Müteferrika daha Osmanlı Devleti’nin hizmetine girmeden 

önce, basım zanaatını değilse bile basımevini yakından bilen bir kişiydi ve 

İstanbul’da basımevinin açılmasında kendisine yardımcı olan Sadrazam İbrahim Paşa 

ile Yirmisekiz Çelebi Mehmet’e basımevi açma fikrini getiren o olmuştur.186 

Mehmet Efendi, Paris’e elçi olarak gittiğinde orada kendini tanıyan Duc de Simon’a, 

yakında basımevinin açılacağını söylemişti.187 Bu arada babası Yirmisekiz Çelebi 

Mehmet ile Paris’te bulunan ve bu seyahati sırasında matbaa aracılığıyla kitapların 

kolaylıkla çoğaltıldığını gören ve duruma hayran kalan, Said Mehmet Efendi ile 

Müteferrika’nın tanışmasının da bu olayın gerçekleşmesinde büyük rolü vardır.188 

 İbrahim Müteferrika, 1715 yılında Viyana’da Prens Eugere’in (1663-1736) 

katına yaptığı elçilik gezisi sırasında matbaacılık konusunda incelemeler yapmıştı.189 

 Devlet matbaasının eski klişeleri arasında şimşir üzerine hak edilmiş ve 1719 

tarihi taşıyan Marmara Denizi haritasında “Benim devletlû Efendim, eğer fermanınız 

olursa daha büyükleri yapılır” sözleri yazılmıştır.190 Yine 1719’dan sonra Yahudi 

harf dökümcüleri, basımcı ve dizgicileriyle temas kurduğu sanılıyor.191 

Müteferrika’nın matbaanın açılması için 1727’de verdiği dilekçede, sekiz seneden 

beri bu işle meşgul olduğunu dile getirmesi de bu bilgilerin doğruluğunu kanıtlar 

niteliktedir.192 

 Fransa’ya olağanüstü elçi olarak gönderilen Yirmisekiz Çelebi Mehmet 

Efendi ve Oğlu Said Efendi’nin Paris’ten dönüşlerinden sonra İbrahim Müteferrika 

ile Said Efendi’nin ortak bir matbaa kurmak üzere anlaştıkları ve hazırlıklara 

                                                            
185 Ersoy, Matbaanın Girişi, s.30. 
186 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, 15. Baskı, İstanbul 2010, s.56. 
187 Berkes, Çağdaşlaşma, s.56. 
188 Zeki Tez, Kâğıdın ve Matbaanın Kültürel Tarihi, İstanbul 2008, s.279. 
189 Orhan Erdenen, Lale Devri ve Yansımaları, İstanbul 2003, s.97. 
190 Tez, Kültürel Tarihi, s.279. 
191 Berkes, Çağdaşlaşma, s.56. 
192 Şen, Usûlü’l Hikem, s.55. 



53 
 

 

giriştikleri, İbrahim Müteferrika’nın Sadrazam Damat İbrahim Paşa’ya verdiği 

dilekçeden anlaşılıyor.193 

 Matbaanın kurulmasını gerektiren sebepleri ve sonuç olarak sağlayacağı 

kolaylık ve faydaları belirten Vesiletü’l-tıbaa (Matbaanın Gerekleri) adını taşıyan bir 

rapor (dilekçe) sadrazama, şeyhülislama ve ulemaya sunuldu.194 

 Müteferrika bu kitapçığında, basımın önemini belirtmek için, İsrailoğullarının 

kutsal kitaplarına değer verip saklamadıklarından, bugün kavimlerini kanıtlayacak 

kitaplarının yok olduğunu, Cengiz Han’ın kitapları Ceyhun’a, Hülagu’nun Dicle’ye 

attırdıklarını, Hıristiyanların Endülüs’te yaptıklarını örnek göstermiş ve matbaanın 

kurulmasıyla en kıymetli kitapların sonsuza kadar korunabileceğini belirtmiştir.195 

Müteferrika bu raporunda matbaa usulünün sadece yazmak sanatının başka bir şekli 

olduğu hakkında ısrar eder.196 Bundan sonra Müteferrika, on maddede matbaanın 

yararlarını şu şekilde açıklar: 

a) Matbaa usulüyle tashih edilen ve çoğaltılan Arapça lügatler ve tarih, 

astronomi, fizik ve coğrafya konulu kitaplar, toplumun alt ve üst sınıflarının 

eğitiminin gelişmesinde katkıda bulunur. 

b) Matbaa sayesinde İslam dini ve devletinin ortaya çıkmasından sonra yazılan 

birçok değerli eser tashih edilip ve yenilenip Müslümanlar arasında dağıtılır. 

c) Matbaa usulüyle hatasız ve iyi bir şekilde çoğaltılan kitaplara öğretmen ve 

öğrencilerin güveni artar ve daha kaliteli mürekkeple basılan kitaplar nem 

gibi iklim şartlarına dayanıklı olur. (Aslında Müteferrika’nın bu son delili 

özellikle İstanbul’un rutubetli havası açısından çok yerindedir) 

d) İstinsah usulüne kıyasla aynı gayretle matbaa usulüyle bir cilt değil, binlerce 

cilt temin edilecek ki, bu suretle bir nüshanın fiyatı azalır ve öğrenciler dâhil 

fakir olanlarda kitap satın alabilirler. 

                                                            
193 Kabacalı, Türkiye’de Matbaa, s.18. 
194 Altuntek, “İlk Türk Matbaasının”, s.194. 
195 Gerçek, Türk Matbaacılığı I, s.50-51. 
196 Sabev, Matbaa Serüveni, s.139. 
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e) Basılan kitapların başında içindekileri, sonundaysa “zor kelimeler” ve 

“önemli, faydalı” şeylerin dizinini ilave ederek kitapların okunması 

kolaylaştırılır. 

f) Matbu kitapların fiyatları düşük olacağından kasaba ve köy sakinleri dâhil 

herkes tarafından elde edilmesi mümkün olur ve cahilliğin ortadan 

kalkmasına yardımcı olur. 

g) Matbaa usulüyle değişik fenlerde çoğaltılan kitapların sayesinde başkentte ve 

diğer şehirlerde öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayan ve halkı aydınlatan 

umumi kütüphanelerin koleksiyonları zenginleşir. 

h) Cihat ve İslam’ın şerefini çoğaltmak vazifesini gururla yerine getiren 

Osmanlı sultanları aynı vazife adına kitapların sayısını çoğaltacak matbaaya 

da destek olurlarsa, şerefleri de çoğalır. 

i) Tüm Hıristiyan halklar Arapça, Farsça ve Türkçe yazılan eserlere saygı 

duyarak kendi ihtiyaçlarını karşılamak nedeniyle Kanun, Şifa, Nüzhetü’l 

Müştak ve Öklides gibi kitapların dışında bu üç dilde yazılan daha çok kitap 

bastırmışlardır ki, ancak bu dilleri fazla bilmeyen kimseler tarafından 

basıldıklarından dolayı birçok hatayla dolu ve İslam dünyasında fazla rağbet 

görmemiştir. Hâlbuki bu halkların ileride daha kabiliyetli eleman hazırlayıp, 

bu baskıların kalitesini artırıp onları İslam ülkelerine satıp kazanç elde 

edebileceklerinden Müslümanlar bu gelişmeyi önleyip bu üç dilde olan 

kitapların basılmalarına bizzat kendileri teşebbüs etmelidir. 

j) Bir matbaanın kurulması devlet adamları tarafından daha evvelki dönemlerde 

de düşünülmüştür. Ancak matbaa sanatından anlayan kişilerin eksik 

olmasından bu gibi düşünceler gerçekleşmemiştir. 

 

Müteferrika, risalenin sonunda matbaasında fıkıh, tefsir, hadis, kelam konulu 

değil ancak lügat, tarih, tıp, fizik ve astronomi ve bunlarla alakalı coğrafya alanında 

kitapları bastıracağını ve bu maksatla sultanın fermanına, şeyhülislamın fetvasına ve 

ulemanın en önde gelen mensuplarının takrizlerine muhtaç olduğunu beyan eder. 

Aynı fermanla matbaasında üç veya dört musahhihin tayin edilmesini de rica eder. 
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Okuyucuların ilk basılan kitaplara güveninin sağlanması için söz konusu ferman, 

fetva ve takrizler matbaanın ilk baskısında aynen neşredilecektir.197 

Müteferrika, Batı Avrupa’da 16-17. yüzyıllarda basılan Arapça eserleri çok 

iyi bilirdi. Zaten en azından Nüzhetü’l Müştak ve Öklides gibi bu baskılardan 

bazılarını kendi evinde de bulundururdu. Müteferrika bu batılı baskıların çok hatalı 

olduklarını ve dolayısıyla Müslümanlar arasında fazla rağbet görmediklerinin 

farkındaydı. Dahası Müteferrika’ya göre bu baskıların kalitesinin geliştirilip İslam 

ülkelerinde başarılı bir ticaret yapmak için kâfirlere izin verilmemelidir. Müteferrika 

bu işi ancak Müslümanların yapmak zorunda olduğunu vurgular.198 

Burada, şu ana kadar Osmanlı matbaası hakkındaki araştırmalarda ihmal 

edilen matbaanın ticari amacı konusuna da değinmiş oluyoruz. Yani Müteferrika, 

Matbaanın Gerekleri adlı risalesinde kitap piyasasında Arapça metinler sektörünün 

sadece Müslümanlar tarafından işletilmesi doğrultusunda tedbirli bir fikri öne sürer. 

Dolayısıyla, Müteferrika’nın matbaa kurulmasıyla ilgili nedenleri sadece aydınlatıcı 

değil ticari bir anlam da taşımaktadır. Gerçekten de 1726 yılında en az elli beş 

yaşında olan ve Osmanlı kimliği altında otuz beş yıl geçiren Müteferrika kitap 

piyasasının durumunu çok iyi bilen bir kişiydi.199 

Müteferrika Müslüman okuyucular arasında matbu kitapların hatasız 

olabilecekleri konusunda şüphe duyulduğunu iyi bildiği için kurduğu matbaanın ilk 

baskısının başında risalesiyle birlikte sultanın fermanını ve şeyhülislamın fetvasına 

da yer verme düşüncesindedir. Bu şekilde matbaanın caiz olup olmadığı hakkındaki 

spekülasyonları da önleyerek matbaanın faydalı ve gereken bir şey olduğuna 

müşterileri ikna etmiş olacaktır. Sonuçta Müteferrika Batılı baskıların 

eksikliklerinden hareket ederek kendi matbaasının ürünlerinin onlar gibi hatalı 

olmaması maksadıyla birkaç musahhihin tayin edilmesini arz eder.200 

Risale 1726’da Sadrazam İbrahim Paşa’ya ulaştırılır. Bu risalenin dışında 

Müteferrika matbaasının kurulması için sadrazamın dikkatine birde dilekçe (istida) 
                                                            
197 Sabev, Matbaa Serüveni, s.140. 
198 Sabev, Matbaa Serüveni, s.141. 
199 Sabev, Matbaa Serüveni, s.142. 
200 Sabev, Matbaa Serüveni, s.143. 
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sunar. Aslında bu dilekçe tarihsiz ve imzasızdır. Ancak 1726-1727’de (H/1139) 

Müteferrika tarafından yazıldığı varsayılır. Söz konusu dilekçede Cevheri’nin Sihah 

diye bilinen Arapça sözlüğünün Türkçe sürümü olan Vankulu Lügati’nin başından 

birkaç sayfa bastığını açıklayan Müteferrika, bu lügatten beş yüz nüshanın 

basılmasına izin verilmesini arz eder. Risalesinde de belirttiği gibi, dilekçesinde de 

fetva ve ferman metinlerinin matbaanın ilk baskısında yer alacağına söz veren 

Müteferrika, yine üç veya dört kişinin musahhih olarak tayin edilmesini rica eder. 

Dilekçenin derkenarında ise musahhih olarak Vankulu Lügati’nden basılan birkaç 

sayfanın tashihini yapmış olan İshak Efendi, Sahib Efendi, Esad Efendi ve 

Kasımpaşa Mevlevihanesi Şeyhi Musa Efendi’nin isimleri verilir.201 Müteferrika 

dilekçesinde matbaacılıkla sekiz yıldan beri uğraştığını ve bu arada harf dökümcüsü 

mahir bir matbaacı ve gereken aletlerle donatılmış matbaası olan Yona adlı bir 

Yahudi’den yardım gördüğünü kaydeder.202 

Bu dilekçesinde matbaa faaliyetleri ve giderleri için iki yıldan beri Yirmisekiz 

Mehmet Çelebi’nin oğlu Said Ağa’dan yardım ve destek gördüğünü, ancak bundan 

sonra buna müsait olmadığını, kendisinde de bu girişimin devamı için fazla sermaye 

bulunmadığını açıklayan Müteferrika, sadrazamdan gereken parasal desteği arz eder. 

Dilekçenin sonunda sultan emriyle matbaanın ilk baskısına mutedil ve makul bir 

fiyat biçilmesi rica edilir.203 

Müteferrika’nın yapmak istediklerini, gerekçelerini ve işin mahiyetini 

açıklayan bu ayrıntılı dilekçesinden sonra, yapılan çeşitli görüşmeler sonucu 

Sadrazam Damat İbrahim Paşa, talep edilenleri olumlu karşılamış ancak konuyla 

ilgili olarak Şeyhülislam Yenişehirli Abdullah Efendi’den fetva alınmasını 

emretmiştir. 

Bunun üzerine Müteferrika, Şeyhülislam Yenişehirli Abdullah Efendiye 

yapmak istediği işin niteliğini de belirleyen bir dilekçeyle başvurarak konuyla ilgili 

fetva istemiştir. Dilekçenin sadeleştirilmiş metni şöyledir: 

                                                            
201 Gerçek, Türk Matbaacılığı I, s.52-55. 
202 Sabev, Matbaa Serüveni, s.147. 
203 Sabev, Matbaa Serüveni, s.147. 
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“Basma sanatında mahir olduğunu iddia eden kimse, lügat, mantık, hikmet, 

hey’et ve bunların benzeri yüksek bilimlerde yazılan kitap harflerinin ve 

kelimelerinin suretlerini birer kalıba nakşedip, kâğıtlar üzerine basarak o kitapları 

çoğaltırım derse, o kimsenin böylece kitap işine girişmesine şer’an izin var mıdır 

beyan buyrula”204 

Bu başvuruyu değerlendiren Şeyhülislam Abdullah Efendi, Müteferrika’nın 

bu ifadelerinin altına “el-cevap” diye başlayan ve olumlu görüş belirten bir fetva 

vermiştir. Fetvanın sadeleştirilmiş metni şöyledir: 

“Basma sanatında mahereti olan kimse, tashih edilmiş bir kitabın harflerini 

ve kelimelerini bir kalıba doğru olarak nakşedip kâğıtlara basarak az zamanda 

zahmet çekmezsizin birçok nüshalar elde ederlerse, çok kitabın ucuz alınmasına 

sebep olur. Bu suretle çok faydalı olacağı için, o kimseye müsaade olunur, birkaç 

âlim kimseler sureti nakş olacak kitabı tashih için tayin buyurulur ise gayet iyi bir iş 

yapılmış olur”205 

Bu olumlu fetvadan sonra, sadrazam matbaanın imtiyazını dönemin padişahı 

III. Ahmet’e “mucibince amel oluna” emriyle başlayan ve sadrazam mektubi Kalemi 

halifelerinden Said Efendi ile Dergâh-ı Âli müteferrikalarından İbrahim Efendi’nin 

“tefsir, hadis, fıkıh ve kelam” kitapları basmamak şartıyla matbaa kurmalarına izin 

veren hatt-ı hümayunu imzalatmasıyla Temmuz 1727 (H/1139 evasıt-ı zi’l-kade) 

yılında resmen kurulmuştur.206 Aynı fermanla Müteferrika’nın dilekçesinde belirtilen 

sabık İstanbul kadısı Mevlana İshak, sabık Selanik kadısı Mevlana Sahib, sabık 

Galata kadısı Mevlana Esad ve Kasımpaşa Mevlevihanesi şeyhi Mevlana Musa 

matbaaya musahhih olarak tayin edilir.207 

Bunun dışında yüksek seviyeli ulemadan on altı kişinin matbaanın 

kurulmasını ve topluma yararını tasdik eden takrizleri de alınır.208 

                                                            
204 Topdemir, Türk Matbaacılığı, s. 25. 
205 Toderini, Müteferrika Matbaası, s.23. 
206 Tez, Kültürel Tarihi, s.280. 
207 Sabev, Matbaa Serüveni, s.148. 
208 Bu kişiler şunlardır: Şeyhülislam Abdullah Efendi, Sadr-ı Rûm Sabık Mirzazade Şeyh Muhammed, 
Sadr-ı Rûm Sabık Damadzade Ebu’l Hayr Ahmet Efendi, Sabık Rumeli Kazaskeri Seyyid Abdullah 
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Lügatte bu evraklardan önce matbaanın kuruluş sürecini özetleyen 

Müteferrika’nın yazdığı iki sayfalık ön söze yer vermiştir.209 

Matbaanın açılmasında İbrahim Müteferrika-Said Efendi ortaklığına miri 

fondan ödenecek senelik tahsisat ayrılmıştı. Ayrılan bu fonla işçilere basım işlemi 

tamamlanana kadar günde birer çiftten on beş çift fodla (ekmek, pide) verilmesi 

kararlaştırılmıştır.210 

Müteferrika’nın Sultan Selim semtindeki konağında açılan ve ilk sekiz kitapla 

on yedinci kitaptaki kayda göre Darü’t-tıbaatü’l Mâmure ya da dokuz ile on altıncı 

kitapta yer alan kayda göre Darü’t-tıbaatü’l Âmire adı verilen matbaanın makineleri 

ile kalıpları dışarıdan büyük olasılıkla Hollanda’dan getirilmiştir.211 Matbaada 

kullanılan harfler ise İstanbul’da dökülmüş ve yapılması mümkün olan bütün 

materyaller İstanbul’da yapılmıştır.212 

16 puntodan biraz daha kalınca ve 18 punto derecesinde görünen harflerin 

kalıpları kuyumcu kalemkârlarından Zambak Oğlu’na yaptırılmıştır.213 

Müteferrika 31 Ocak 1729’da ilk eser olarak Vankulu ve 17 Şubat 1741’de de 

son eser olarak Ferheng-i Şuuri’yi bastı. Basılan toplam eser sayısı on yedidir.214 

Ölümüyle basım işleri durmuş daha sonra ise ancak 1830’larda yeniden sürekli ve 

düzenli hale geçmiştir.215 

İbrahim Müteferrika’nın bastığı eserlerin hepsi de ciddi ve önemli konularda 

olup Türk kültür hayatında büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Bunlar arasında bir 

tane dini eser bulunmaması üzerinde durulması gereken bir noktayı teşkil eder. 

                                                                                                                                                                         
Efendi, Sabık Rumeli Kazaskeri Feyzullah Efendi, Rumeli Kazaskeri Seyyid Mehmet Efendi, Sabık 
Anadolu Kazaskeri Salih Efendi, Sabık Anadolu Kazaskeri Dürri Mehmet Efendi, Anadolu Kazaskeri 
Ebu Saidzade Mustafa Efendi, Sabık İstanbul Kadısı Muhammet Salim Efendi, Sabık İstanbul Kadısı 
İshak Efendi, Sabık İstanbul Kadısı ve Halen İmam-ı Şehriyar Abdurrahman Efendi, Sabık İstanbul 
Kadısı Şeyhzade Mehmet Efendi, Nakibü’l Eşraf Seyyid Zeynel Abidin Efendi, Sabık İstanbul Kadısı 
Nur Muhammet Efendi (Takrizleri Vankulu Lügati’nin başındadır)  
209 Sabev, Matbaa Serüveni, s.148. 
210 Kabacalı, Türkiye’de Matbaa, s.19. 
211 Kabacalı, Türkiye’de Matbaa, s.19. 
212 Ersoy, Matbaanın Girişi, s.36. 
213 Şen, Usûlü’l Hikem, s.62. 
214 Ersoy, Matbaanın Girişi, s.17. 
215 Tez, Kültürel Tarihi, s.281. 
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Gerçekten de, bu eserler sadece tarihi, fen ve askerlik konularını incelemekte; dini 

mevzular ise tamamıyla hattatlara bırakılmış durumdadır.216 

III. III. MÜTEFERRİKA MATBAASINDA BASILAN ESERLER 

 

III. III. I.Kitâb-ı Lügat-ı Vankulu 

 

Müteferrika matbaasının ilk baskısı Vankulu Lügati’dir. Bu lügat, Cevheri’nin 

Sihah diye rağbet gören Arapça temel sözlüğünün Vankulu diye şöhret bulan 

Mehmed el-Vani’nin (ö.1592) Arapça-Türkçe sürümüdür. Lügatin matbu sürümü ise 

matbaaya resmi olarak faaliyet izni veren Temmuz 1727 tarihli fermandan bir buçuk 

sene sonra, yani Recep 1141/31 Ocak 1729’da baskıdan çıkar. Sabev’in kitabında 

belirtildiği gibi basılması söz konusu fermandan bile önce başlatılan bu eserin 

baskıdan nispeten geç çıkmasının nedeni baskıda kullanılan lügatin yazma 

nüshasında birçok hatanın düzeltilmesine ayrılan zamandır.217 Bu baskının iki 

cildinin sonuna ise İstanbul Fatih Camii’nde saklanan bu sözlüğün başka bir yazma 

nüshasıyla karşılaştırılarak düzeltilen hataları ve tespit edilen eksiklikleri içeren bir 

liste eklenmiştir.218 İki cilt olan bu lügatten toplam beş yüz nüsha basılmıştır. 

Birinci cilt ön söz, matbaanın yasal statüsüyle ilgili belgeler, Müteferrika’nın 

yazdığı Matbaanın Gerekleri başlıklı risalesini, Cevheri ile Vankulu’nun yaşam 

öykülerini ve iki cildin içindekileri havi yirmi dört numarasız ve başlıksız olarak ana 

metni içeren altı yüz altmış altı numaralanmış sayfadan oluşmaktadır. İkincisiyse 

yine başlıksız olarak ana metnin devamını içeren yedi yüz elli beş numaralanmış ve 

sonunda tespit edilip düzeltilen hataların listesini içeren on iki numarasız sayfadan 

oluşur. Dönemin standartlarına göre lügatin baskı forması ikilik ya da folyo219 olup, 

                                                            
216 Ersoy, Matbaanın Girişi, s.36. 
217 Sabev, Matbaa Serüveni, s.183. 
218 Sabev, Matbaa Serüveni, s.183. 
219 Eskiden kitapların baskı forması boyutlarına göre değil, tabakanın yüzüne kaç sayfa basıldığına 
göre ayarlanırdı. Tabakanın iki tarafından ikişer sayfa bastırılıp, ikiye katlanarak iki varak ya da dört 
sayfalık formasına folyo (in folio) yani ikilik adı verilirdi. 
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sayfalar 220x330 mm220, sayfadaki metin alanı 145x260 mm ebattadır. Sayfalar otuz 

üç-otuz dört satır içerir.221 

Müteferrika’nın matbaa dilekçesindeki lügate makul ya da mutedil bir fiyatın 

konulması ricası Evahir-i Şaban 1141/Mart’ın sonu 1729 tarihli İstanbul kadısına 

hitaben bir fermanla tatmin edilir. Söz konusu fermanda lügatin ciltsiz nüshasının 

birim fiyatı, medrese öğrencileri de alabilsinler diye, 35 kuruş olarak 

belirlenmiştir.222 Nisan 1729 tarihli bilgilere göre lügate Osmanlılar için 40 kuruş, 

yabancılar için ise biraz daha pahalı birim fiyatı seçilmiştir. 40 kuruş fiyat 

muhtemelen ciltli olan nüshalar için geçerliydi. Fransız fiyat birimi olarak fiyatı 120 

franktı.223 

Bu baskının iyi satışı ve ticari başarısı Müteferrika’nın bu lügate okuyucu 

tarafından çok ihtiyaç duyulduğunu iyi bildiğine ve başlangıç için doğru bir seçim 

yaptığına işaret eder. Zaten Müteferrika, matbaanın gerek ve yararlarını anlatan 

risalesinde ve sadrazama hitaben yazdığı matbaa dilekçesinde Vankulu Lügati’nin 

yazma nüshalarının ihtiyaca göre çok az sayıda olduğunu dile getirir. Dilekçede, bu 

lügatin nadir olduğundan ve okumuş ve halen okuyan insanların buna ihtiyaçları 

olduğundan dolayı bu lügatin basılmasına giriştiğini bariz bir şekilde ifade eder.224 

Bu ilk baskının ticari başarısı için başka bir neden ise baskı nüshalarının 

birim fiyatının yazmaların fiyatlarından çok daha düşük olmasıdır. Bu sonuca Fransa 

Dışişleri Bakanlığı Arşivi’nde saklanan 15 Mart 1729 tarihli bir İstanbul raporu ima 

eder. Bu rapora göre Vankulu Lügati’nin istinsah edilen kopyalarının fiyatı 300 

kuruşa ulaşırken bir basma nüshası 40 kuruşa satın alınabilirdi.225 I. Abdülhamit’in 

üçüncü Osmanlı matbaasına ruhsat veren 1784 tarihli fermanında ise Vankulu ve 

buna benzer büyük kitapların güzel yazıyla suretlerinin 250-300 kuruş, daha basit 

                                                            
220 Verilen ebatlar tam olarak değil tahmini olarak verilmiştir.  
221 Sabev, Matbaa Serüveni, s.184. 
222 Sabev, Matbaa Serüveni, s.184. 
223 Sabev, Matbaa Serüveni, s.184. 
224 Sabev, Matbaa Serüveni, s.186. 
225 Sabev, Matbaa Serüveni, s.186. 
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yazıyla 100-150 kuruş, İbrahim Müteferrika’nın bastığı nüshaların fiyatı ise 20-30 

kuruş olduğu belirtilir.226 

Son derece titiz bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkan bu çalışma, özellikle 

yazma nüshasından on katı daha ucuza satılabilmesine olanak sağlaması dolayısıyla, 

adeta seçkin hattatlar tarafından yüz yıllardır yazılmakta olan sanatsal güzellikteki el 

yazması kitaplara alışkın olan Türk bilim âlemine, pratik delillerle matbaanın 

değerini gösteren ilk yapıt olmuştur.227 Bu aynı zamanda matbaanın kaderini 

belirleyecek bir durumdur. Çünkü ilk üründe uğranılacak başarısızlık matbaanın 

doğmadan yok olmasına sebep olabilirdi. Bunun bilinciyle hareket eden İbrahim 

Müteferrika, gereken duyarlılığı göstermiş ve ilk kitabını en iyi kâğıda bin nüsha 

olarak basmıştır.228 

III. III. II. Tuhfe El-Kibâr Fî Esfâr El-Bihâr 

 

Gurre-i Zilkade 1141/29 Mayıs 1729’da Kâtip Çelebi’nin (1609-1657) 

1656’da Osmanlı deniz seferleri hakkında yazdığı Tuhfetü’l-Kibâr fi Esfâri’l-Bihâr 

(Deniz Seferlerine Dair Seçilen Hediye) başlıklı eserinin ilk baskısı çıkar. 

Boy ve sayfa sayısı bakımından küçük olan bu kitap, başında ön söz, ek, 

takrizler ve içindekiler kısmı havi beş-dokuz numarasız, başlığı olmayan ana metni 

içeren yetmiş beş numaralanmış ve sonunda basma hatalarını aktaran iki numarasız 

varaktan ibarettir. Kitabın baskı forması çeyrek229, sayfalar 170x250 mm, metin alanı 

ise 125x195 mm ebattadır. Her bir sayfa yirmi beşer satır içerir. Kullanılan kâğıt 

Fransa ve İtalya’dan ithal edilmiştir.230 Kitabın toplam baskı adedi bin nüsha ve 

birim fiyatı 3 kuruş ya da 12 franktır.231 

İki bölümden oluşan bu eserin birinci bölümünde 1453’te İstanbul’un fethi 

öncesi Osmanlı donanmasının galibiyetleri, ikinci bölümünde ise 1653 yılına kadar 
                                                            
226 Toderini, Müteferrika Matbaası, s.112. 
227 Simonffy, Matbaacılığın Banisi, s.7. 
228 Topdemir, Türk Matbaacılığı, s.40. 
229 Tabakanın iki tarafından dörder sayfa bastırılıp, iki kere katlanılarak dört varak ya da sekiz sayfalık 
formasına çeyrek (in quarto) adı verilirdi. 
230 Ersoy, Türkiye’ye matbaanın Girişi, s39. 
231 Sabev, Matbaa Serüveni, s.188. 
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Osmanlı deniz seferleri anlatılmış ve kaptan paşaların bir listesi de eklenmiştir. 

Bunun dışında Osmanlı donanmasının 17. yüzyılın ortalarındaki düzeni ve durumu 

hakkında bilgi verilmiştir. 

Ön söz’de matbaanın kuruluş gayretleri anlatılırken, bundan sonra 

Şeyhülislam Mustafa’nın, Rumeli kazaskeri Sunîzâde es-Seyyid Mehmed’in, sabık 

Rumeli kazaskeri Şaban Efendi’nin ve Anadolu kazaskeri Mehmed Azmi Efendi’nin 

matbaayı onaylayan takrizleri ve kıta, deniz ve okyanuslardaki mesafelerin ölçme 

tablosuyla, toprak ve su üzerindeki mesafelerin değişik ölçülerinin tablosunu içeren 

iki sayfalık ek yer alır.232 

Baskıya yeryüzünün Batı ve Doğu yerkürelerini, Akdeniz ile Karadeniz ve 

kıyılarını, Ege Denizi adalarını ve kıyılarını ve Venedik körfezini ve kıyılarını tasvir 

eden dört haritayla, pusula ve 1145/1732-33’te İstanbul’da yapılan, pusula iğnesinin 

sapmasını gösteren, bir resimde eklenmiştir.233 

Alpay Kabacalı, bu kitabın iki ayrı baskısı olduğuna dair Toderini’nin 

iddiasına dikkat çeker.234 Ancak Toderini’nin bu iddiası ile ilgili sağlam bilgiler 

mevcut değildir.235 

Müteferrika kitaba yazdığı ön sözde bu kitabın, yalnızca deniz savaşlarını 

anlatmayıp yol ve güzergâhları büyük bir açıklıkla gösterdiği için kara ve deniz 

seyahatlerinde de faydasının büyük olduğunu belirtmiştir.236 

III. III. III. Tarih-i Seyyah 

 

Gurre-i Safer 1142/26 Ağustos 1729 tarihi, Müteferrika matbaasının üçüncü 

baskısı olan Cizvit misyoneri Judasz Tadeusz Krusinski’nin (1675-1756) Târih-i 

Seyyâh der Beyân-i Zuhûr-i Ağvâniyân ve Sebeb-i İndihâm Binâ-i Devlet-i Şâhân-i 

Safaviyân (Afganların Ortaya Çıkışı ve Safevi Şahlarının Devlet Binasının Çöküş 

                                                            
232 Sabev, Matbaa Serüveni, s.189. 
233 Sabev, Matbaa Serüveni, s.189. 
234 Alpay Kabacalı, Türk Kitap Tarihi I, Başlangıçtan Tanzimat’a Kadar, İstanbul, 1989, s.48. 
235 Sabev, Matbaa Serüveni, s.190. 
236 Topdemir, Türk Matbaacılığı, s.41. 



63 
 

 

Sebebi Hakkındaki Gezgin Tarihi) başlıklı eserinin Latince’den Osmanlıca’ya 

tercümesinin baskısının hatimesinde baskı tarihi olarak gösterilir. 

Çeyrek formalı olan bu kitabın sayfaları 150x230 mm boyutta ve metnin 

ebatları 100x165 mm olup, her sayfada yirmi bir ya da yirmi iki satır vardır. Kitap, 

ön söz, arzuhal ile sultan emri suretini ve içindekiler kısmını içeren yedi numarasız 

ve başlıksız ana metni havi doksan yedi numaralanmış varaktan ibaret olup, toplam 

bin iki yüz adet basılmıştır.237 Kitabın satış fiyatı 2 kuruş 20 para, yani 2,5 

kuruştur.238 

Eser esas itibariyle Afganlıların kökenlerini ve İran’da yaptıkları isyanları 

anlatmaktadır. Kitabın basıldığı dönemde İstanbul’a Nâmdar Mehmed Han adında 

Afganlı bir İran elçisinin gelmiş olması, Osmanlı başkentinde İran ve Afganistan’a 

yönelik bir ilgi ve merakın doğmasına yol açmıştır.239 

Müteferrika’nın böyle bir eseri baskı için seçmesi onun güncel olma 

çabalarını yansıtan neşriyat politikasına uygun bir harekettir. Safevilerin 1722’de 

çökmesinin ardından Osmanlılar İran topraklarına seferler yaparlar. İlk baştaki 

başarılara rağmen 1720’li yılların sonunda Osmanlılar sık sık yenilgiye uğrar ve bu 

başarısız seferlerden dolayı 1730 tarihli Patrona Halil isyanı başlar. Hiç şüphesiz ki, 

bu eserin Osmanlı idareci sınıfına günceli sunan bir yazı olduğu için Müteferrika 

fazla düşünmeden ve çabuk bir şekilde bu kitabı basar.240 Bu güncel baskının çok 

satacağını düşünen Müteferrika ondan önceki iki baskının toplam adedinden çok, 

yani toplam bin iki yüz adet basar. 

 

 

 

                                                            
237 Sabev, Matbaa Serüveni, s.190. 
238 Carleson, Bastığı Eserler, s.10. 
239 Topdemir, Türk Matbaacılığı, s.41. 
240 Sabev, Matbaa Serüveni, s.192. 
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III. III. IV. Târih-i Hind-i Garbî 
 

Evasıt-ı Ramazan 1142/5 Nisan 1730 tarihinde basılan Târih-i Hind-i Garbî 

(Amerika veya Batı Hindistan Tarihi) başlıklı kitap, on üç resim içeren ilk resimli 

Osmanlı baskısıdır.241 

Kitap çeyrek formalı, sayfaları 150x200 mm, metni 100x160 mm ebattadır. 

Sayfalardaki satırların sayısı yirmi, yirmi bir, yirmi iki ve yirmi üç olarak değişir. 

Kitap başında ön söz havi üç numarasız ve başlıklı olan ana metni içeren doksan bir 

numaralanmış varaktan ibarettir. Toplam baskı adedi beş yüz nüsha, satış fiyatıysa 3 

kuruş242 ya da 6 franktır243. 

Yazma nüshalarının değişik başlıkları olan kitabın basılı sürümünün başlığı 

Müteferrika tarafından seçilmiştir. Müteferrika baskıda müellif adı belirtmezken, 

1146/1733-34 tarihli Latince yazısında kitabın müellifini Kâtip Çelebi olarak 

zannettiğini yazar.244 Bu, kullanılan yazmadan kaynaklanan bir durumdur. Zira bu 

yazmada müellif olarak Kâtip Çelebi gösterilmektedir.245 Aslında müellif hakkındaki 

bilgiler çelişkilidir. Bazılarına göre bu eserin yazarı Emir Mehmed es-Suudi, 

bazılarına göre de Mehmed bin Yusuf el-Herevi, Seydi Ali Reis ya da Kâtip 

Çelebi’dir.246 

Piri Reis, Seydi Ali Reis, Tunuslu Ahmed ve Ali Macar Reis gibi 16.yüzyıl 

Osmanlı müelliflerinin eserlerinde Amerika Kıtası’nın keşfedilmesi ve Yeni Dünya 

hakkında az çok bilgi verilmişse de, Müteferrika’nın bastığı eser 19. yüzyılın sonuna 

kadar bu konuda en ayrıntılı yazı mahiyeti taşır.247 

                                                            
241 Sabev, Matbaa Serüveni, s.192. 
242 Carleson, Bastığı Eserler, s.10. 
243 Sabev, Matbaa Serüveni, s.192. 
244 Sabev, Matbaa Serüveni, s.192. 
245 Kemal Beydilli, “Müteferrika ve Osmanlı Matbaası, 18. Yüzyılda İstanbul’da Kitabiyat”, 
toplumsal Tarih Dergisi, Sayı:128, İstanbul Ağustos 2004, s.48. 
246 Adıvar, İlim, s.94. 
247 Sabev, Matbaa Serüveni, s.193. 
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Üç bölümden oluşan eserin birinci bölümünde geleneksel coğrafya anlayışına 

göre Eski Dünya’nın yedi iklim alanları anlatılmıştır. Burada müellif Müslüman 

kozmoloji ve coğrafyasının katkılarını da özetlemiştir. 

Sadece iki sayfadan oluşan ikinci bölümde Atlantik okyanusu hakkında bilgi 

aktarılır. 

Eserin üçte ikisini kapsayan üçüncü bölümdeyse Amerika Kıtası’nın keşfi, 

1492-1552 yılları arasında bu kıtadaki tarihi gelişmeler ve kıtanın iklimi hakkında 

geniş bilgiler verilmektedir. İki kısımdan oluşan bu bölümün birinci kısmında Orta 

ile Güney Amerika, ikinci kısmında ise Kuzey Amerika anlatılır.248 

Basılı sürüm, hayvan, kuş, insan ve bitki tasvir eden on üç tane siyah beyaz 

gravür içerir. Bu gravürlerin yine Batılı kaynaklardan alındığını düşünerek, İbrahim 

Müteferrika’nın İslam dininde insan ve hayvan tasviri yapmanın hoş karşılanmaması 

inancını yıkarak, İslam kitap tarihinde bu gibi tasvirlerle ilk kitabı neşrettiği 

söylenebilir.249 

Kitabın basılmış nüshalarında bir de eski astronomcuların nazariyelerindeki 

coğrafi iklimler tablosu (Cetvel-i ekâlim ala rey-i müteahhirin) eklidir.250 

III. III. V. Târih-i Timur-ı Gürgân 

 

İbn Arabşah’ın (ö.1450) Târih-i Timur-i Gürgân (Timurlenk Tarihi)251 

başlıklı Arapça eserinin Nazmizâde Hüseyin Murteza’nın (ö.1720) yaptığı Türkçe 

çevirisi Târih-i Timur-i Gurgân li-Nazmizâde Efendi başlığı altında Gurre-i Zilkade 

1142/18 Mayıs 1730’da baskıdan çıkar.252 İbn Arabşah’ın Timur’un fetihlerini 

anlatan tarih eseri 1435’te tamamlanmıştır.253 

                                                            
248 Sabev, Matbaa Serüveni, s.194. 
249 Sabev, Matbaa Serüveni, s.194. 
250 Sabev, Matbaa Serüveni, s.195. 
251 Toderini, Müteferrika Matbaası, s.53-58. 
252 Sabev, Matbaa Serüveni, s.196. 
253 Sabev, Matbaa Serüveni, s.196. 
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Kitabın baskı forması çeyrek olup, yirmi, yirmi bir ya da yirmi iki satırlık 

sayfaların boyutları 140x200 mm, metnin ebatları 100x160 mm.dir.254 Kitap önsöz 

ve içindekiler kısmını içeren beş-altı numarasız ve başlıkla verilen ana metni havi 

yüz yirmi dokuz numaralanmış varaktan ibarettir.255 Toplam beş yüz nüsha basılmış 

ve bir nüshanın satış fiyatı 3 kuruş256 ya da 6 franktı.257 

Kitap, biri Timurlenk’in yaşamını ve yapıtlarını ve diğeri de onun torunu 

Sultan Kali’nin kısa yaşam öyküsünü anlatan iki kısımdan oluşmaktadır. Kitapta 

Timurlenk tam anlamıyla olumsuz bir kişilik olarak anlatılmakta, babasının hırsız 

olduğu, kendisinin de hayvan çalarken iki okla yaralandığını, bu oklardan birinin 

omzuna diğerinin de kalçasına isabet etmesi sonucunda yaralanarak sakat kaldığını 

ve bundan dolayı kendisine “lenk”, yani “topal” lakabının verildiği belirtilmektedir. 

Anlaşılan odur ki, yazar eseri tarihi gerçekleri çarptırarak oluşturmuştur. Buna bir de 

çevirmenin ilk anda nedenini anlamak çok kolay olmayan çarpıtmaları eklenince, 

gerçekten, burada anlatılan Timur’un diğer tarihi kaynakların anlattığı Timur ile 

ilgisini kurmak tamamen olanaksızlaşmıştır. Bunun nedeni Timurlenk’in tarihini 

yazarken Türklerin, Osmanlı Devleti’nin görkemini küçük düşürdüğünü 

düşündükleri, Sultan Yıldırım Beyazıt’ı (1360-1403) güç durumlara sokmuş olan bu 

tarihi kişiliğin ününü azaltmak istemeleri olmuş olabilir.258 

III. III. VI. Târih-i Mısr-i Kadîm ve Mısr-i Cedid 

 

Müteferrika’nın bir sonraki neşri Gurre-i Zilhicce 1142/17 Haziran 1730’da 

baskıdan çıkar. Bir cilt içinde Süheyli lakabı ile tanınan Ahmed bin Hemdem’in 

(ö.1632) Osmanlı fethinin başladığı 921/1515’ten 1038/1628-29’a kadar Târihü’l-

Mısri’l-Cedid (Yeni Mısır Tarihi) ile dünyanın yaratılışından Osmanlı fethine kadar 

Tarihü’l Mısri’l-Kadim (Eski Mısır Tarihi)başlıkları altında iki eseri basılmıştır.259 

                                                            
254 Sabev, Matbaa Serüveni, s.196. 
255 Sabev, Matbaa Serüveni, s.197. 
256 Carleson, Bastığı Eserler, s.11. 
257 Sabev, Matbaa Serüveni, s.197. 
258 Topdemir, Türk Matbaacılığı, s.43. 
259 Sabev, Matbaa Serüveni, s.197. 
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Kahire’de divan kâtibi olan Süheyli, bu iki eserini Arapça’dan Türkçe’ye kendisi 

tercüme etmiştir.260 

Bu kitap da çeyrek formalı olup, yirmi bir ya da yirmi iki satırlık sayfaları 

150x220 mm, metni ise 100x160 mm boyuttadır. Birinci eser önsöz havi dört 

numarasız ve başlığı verilen ana metni içeren altmış beş numaralanmış varaktan 

ibarettir.261 Kitap beş yüz adet basılıp, birim fiyatı 3 kuruş262 veya 9 franktır. 

Baskısında kullanılan kâğıt Fransız malıdır.263 

Yazar Mısır’da kâtip olarak çalıştığından, kolaylıkla ulaşabildiği yazmalardan 

yararlanarak oluşturduğu bu eserin birinci cildini, o dönemde (1611) Kahire’yi 

yöneten Vezir Mustafa Paşa’ya ithaf etmiştir. Bu ciltte dünyanın yaratılışından, 1515 

yılına kadar geçen süredeki Mısır tarihi anlatılmaktadır. Menfis Valisi olan Osman 

Bey’e ithaf edilen ikinci cilt ise, 1515’den itibaren olup bitenleri anlatmakta ve 

1628’e kadar Babıâli’nin atadığı Mısır velilerinin ve paşalarının listesini 

vermektedir.264 

Orlin Sabev’in kitabından edindiğimiz bilgiye göre, Müteferrika’nın tereke 

defterlerinde ikinci baskısından altıncı baskısına kadar Tuhfetü’l Kibar, Agvâniyye, 

Yeni Dünya, Timûr ve Tarih-i Mısır başlıkları altında beraber kaydedilmiştir.265 

Bu beş kitabın toplam üç bin yedi yüz baskı adedinden 1747 yılının başlarına 

kadar üçte birinden biraz daha az nüsha satılamamıştır.266 

III. III. VII. Gülşen-i Hulefa 

 

Müteferrika matbaasının yedinci neşriyatı olan yine Nazmizâde Hüseyin 

Murteza Efendi’nin Gülşen-i Hulefa (Halifelerin Gül Bahçesi) başlıklı kitap Gurre-i 

Safer 1143/16 Ağustos 1730’da baskıdan çıkar. 

                                                            
260 Şen, İlim, s.197. 
261 Sabev, Matbaa Serüveni, s.197. 
262 Carleson, Bastığı Eserler, s.11. 
263 Ersoy, Matbaanın Girişi, s. 41. 
264 Topdemir, Türk Matbaacılığı, s.43. 
265 Sabev, Matbaa Serüveni, s.198. 
266 Sabev, Matbaa Serüveni, s.198. 
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 Baskının ön sözünde belirtildiği gibi eser, 1127/1714-1130/1718 tarihleri 

arasında Bağdat’ta hükümdar olan Abbasilerden Osmanlı Sultanı III. Ahmet’e kadar 

Irak, İran, Rum (yani Anadolu), Suriye ve Mısır’da idarede bulunan Müslüman 

hanedanların tarihini aktarır.267 

Kitabın baskı forması büyük, yani folyo olup268 yirmi dokuz satırlık sayfalar 

170x270 mm, sayfadaki metin alanı 125x225 mm ebattadır. Boyut bakımından 

Müteferrika baskılarının en büyüğü olan bu kitabın sayfa sayısı azdır. Ön söz ve 

içindekiler kısmı havi beş numarasız ve başlıkla verilen ana metni içeren yüz otuz 

numaralanmış varaktan oluşan bu kitabın baskısı için Fransa’da imal edilen kâğıt 

kullanılmıştır.269 Toplam baskı adedi yine beş yüz olan kitabın satış fiyatı 3 kuruş270 

ya da 15 franktır.271 

III. III. VIII. Grammaire Turque 

 

Müteferrika, 1730 yılında Fransız malı kâğıt üzerine272 Grammaire Turque 

Ou Méthode Courte & Facile Pour Apprende La Langue Turque (Türk Grameri ya 

da Türkçe’yi Öğrenmenin Kısa ve Kolay Yolu) adlı gramer kitabını basar.273 

Çeyrek formalı yirmi altı satırlık kitabın sayfa boyutu 160x210 mm, metin 

alanı ise 110x170 mm’dir. Kitap, on sekiz numarasız, yüz doksan dört numaralanmış 

ve sonunda altı-sekiz numarasız sayfadan oluşur.274 

Önceki baskılardan farklı olarak bu baskı Batılı tarzda yapılmıştır. El 

yazmalarıyla benzerlik teşkil eden önceki baskılar başlık sayfasından eksik, Vankulu 

Lügati hariç, sayfadan değil, varaktan ibaret olup, başlıkları ana metnin hemen 

                                                            
267 Sabev, Matbaa Serüveni, s.199. 
268 Sabev, Matbaa Serüveni, s.199. 
269 Ersoy, Matbaanın Girişi, s.41. 
270 Ersoy, Matbaanın Girişi, s.70 
271 Sabev, Matbaa Serüveni, s.199. 
272 Ersoy, Matbaanın Girişi, s.41. 
273 Sabev, Matbaa Serüveni, s.200. 
274 Sabev, Matbaa Serüveni, s.200. 
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üstünde, müellifin adı, baskı yeri ve tarihi metnin hatimesinde yer alırken. Bu gramer 

kitabında başlık, baskı yeri ve tarihini ihtiva eden ayrı bir başlık sayfası mevcuttur.275 

Gramer kitabının müellifi baskıda kaydedilmediği halde Alman asıllı Cizvit 

misyoneri Jean-Baptiste Holderman’ın (1694-1730) olduğu bilinir.276 

Söz konusu gramer kitabının ilk basımının, bazıları İstanbul Fransa 

büyükelçiliğinde tercüman olmak üzere Paris’teki Louis-le-Grand Cizvit kolejinde 

dil oğlanları ismi altında yetiştirilen öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için 

kullanıldığı bilinmektedir.277 

 Gramer kitabının Türkçe baskısının ön sözünde bu kitabın Osmanlı 

Devleti’nde ticaretle uğraşan Fransızlara yardımcı olmak için basıldığı belirtilir. 

 Kitap toplam bin adet adet basılmış ve 3 kuruşa satılmıştır.278 

III. III. IX. Usûl El-Hikem Fi Nizâm El-Ümem 

 

Müteferrika matbaasının bir sonraki baskısı 1730 tarihli Patrona Halil 

ayaklanmasından sonra, yani Evasıt-ı Şaban 1144/Şubatın ortası 1732’de baskıdan 

çıkar. Bu baskı ilk defa kitabı basıldığı zaman hayatta olan bir Osmanlı müellifi 

tarafından yazılmış eserin baskısıdır. Bu müellif İbrahim Müteferrika’nın kendisi, 

eser ise Sultan I.Mahmut’a hitaben yazdığu Usûlü’l-Hikem fi Nizâmi’l-Ümem 

(Milletlerin Düzeni Hakkında Yöntemsel Düşünceler) başlıklı risalesidir.279 

Kitap çeyrek baskı formasında olup, on dokuz satırlık sayfaları 130x190 mm, 

metin alanı ise 80x145 mm boyutlarındadır. Kırksekiz numaralanmış varaktan oluşan 

kitabın sadece boyutu değil, hacmi de küçüktür. Kitapta ana metinden başka herhangi 

bir bölüm bulunmaz. Önceki baskılardan farklı olarak burada eserin başlığı üzerine 

matbu bir serlevha da konulmuştur. Bundan sonra müteakip baskılarda da serlevha 

                                                            
275 Sabev, Matbaa Serüveni, s.200. 
276 Sabev, Matbaa Serüveni, s.200. 
277 Sabev, Matbaa Serüveni, s.201. 
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kullanılır. Kitap Fransız malı kâğıt üzerine280 toplam beş yüz adet basılmıştır. Satış 

fiyatı 1 kuruş281 ya da Fransız para birimi olarak 30 sou’dur.282 

Metnin başında belirtildiği gibi eserin kaleme alınmasının esas nedeni 

müellifin Patrona Halil isyanını alevlendiren faktörleri tespit ve izah etmekte, devlet 

sistemi ve ordu disiplinini sağlamaya yönelik reform tekliflerini sunmaktır. 

Müteferrika eserini yazarken birçok Latince tarih kitabını kullandığını ve yabancı 

subaylara danıştığını belirtir.283 

Risale, toplumsal düzen hakkında yazılan Osmanlı siyasetnameleri tarzında 

yazılmıştır. Ancak Kanuni Sultan Süleyman’ın (1520-1566) klasik dönemine ait 

düzeninin takip edilmesini öneren siyasetnamelerden farklı olarak Müteferrika, 

eserinde Osmanlı Devleti ve toplumunun durumunu Avrupa’daki siyasi ve askeri 

gelişmeler bağlamında ele alır284 ve bu gelişmelere benzer reformları önerir. Bu 

bağlamda da Müteferrika risalesinde ilk defa Nizam-ı Cedid (Yeni Düzen) ifadesini 

kullanır. Nizamı Cedid, III. Selim’in (1789-1807) saltanatı esnasında kâğıt üzerinden 

alınıp hayata geçirilmeye çalışılacaktır.285 

Müteferrika, Osmanlı’nın uğradığı gerilemenin nedenlerini de sekiz madde 

halinde özetlemektedir. Bunlar: 

1. Kanunları uygulamamak 

2. Adaletsizlik 

3. Devlet işlerinin ehliyetsiz ellere düşmesi 

4. Bilim adamlarının fikirlerine tahammülsüzlük 

5. Modern askeri teknolojiyi bilmemek 

6. Orduda disiplinsizlik 

7. Rüşvet alma ve devlet servetini kötüye kullanma 

                                                            
280 Ersoy, Matbaanın Girişi, s.42. 
281 Carleson, Bastığı Eserler, s.12. 
282 Sabev, Matbaa Serüveni, s.205. 
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8. Dış dünyadan habersizlik286 

Müteferrika, Batı devletlerinin düzenlerini akılsal yöntemlerle elde ettikleri 

kanun ve kurallara dayandırdıklarını belirterek Osmanlı’nın da reform yapması 

gerektiğini ileri sürmektedir. Batı yöntemlerini uygulayarak ilerleme yoluna girmiş 

devlete örnek olarak Rusya’yı ve Petro’nun ıslahatlarını gösteren Müteferrika, 

böylece hem Osmanlı’nın batılaşmasının önemini hem de Rusya’nın batılaşmasının 

Osmanlı’nın geleceği için ne denli önem taşıdığını belirtmiş olmaktadır.287 Ancak 

Giambatista Toderini haklı olarak bu kitabın Osmanlı yönetimi üzerinde herhangi bir 

etkisinin olmadığını belirtmektedir.288 

III. III. X. Füyûzât-ı Mıknatısîye 

 

Gurre-i Ramazan 1144/27 Şubat 1732’de çıkan kitabın başlığı Füyûzât-ı 

Mıknatısîye (Pusulanın Yararları)’dır.  

 Müteferrika kendisi, bir tüccarın sayesinde elde ettiği mıknatıs hakkında 

1721’de Leipzig’de basılan bir eseri paralel ve meridyenleri tespit ederek deniz 

seferlerinde yardımcı olmak amacıyla çevirdiğini izah eder.289 1146/1733-34 tarihli 

Latince yazısında ise “kısmen felsefe kitaplarından bölümler alınarak, büyük ölçüde 

ise Latince bir kitapçıktan bölümler Türkçe’ye çevrilerek düzenlenmiş ve yayıma 

hazırlanmış” olduğunu belirtilir.290 Okuyucularına yardımcı olmak için de kitabın 

sonuna o yılda İstanbul’da tespit edilen pusula iğnesinin sapması hakkında bilgi ve 

bunu tasvir eden siyah-beyaz bir gravür eklemiştir. Aynı gravür matbaanın bir 

sonraki baskısı olan Kâtip Çelebi’nin Cihânnümâ’sında da kullanılmıştır.291 

 Boyut ve hacim bakımından bu kitapta küçüktür. Baskı forması çeyrek, on 

dokuz satırlık sayfaları 130x190 mm, metin alanı 80x45 mm ebattadır. Fransız malı 

                                                            
286 Topdemir, Türk Matbaacılığı, s.46. 
287 Topdemir, Türk Matbaacılığı, s.46. 
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kâğıt üzerine basılan292, serlevhalı ve başlıklı ana metni içeren yirmi üç varaktan 

oluşan kitabın toplam baskı adedi beş yüz nüsha, satış fiyatı 1 kuruş293 30 sou’dur.294 

III. III. XI. Cihânnüma 

 

Muharrem 1145/3 Temmuz 1732’de Kâtip Çelebi’nin Cihânnüma’sı baskıdan 

çıkar. Araştırmacılar, bu kitabın Müteferrika matbaasının en önemli eseri olduğu 

konusunda hemfikirdir.295 

Boyutu ve hacmi büyük olan bu kitap folyo baskı formasında, otuz bir satırlık 

sayfalar 190x300 mm, metin alanı ise 125x240 mm ebattadır. Kitap, önsöz ve 

içindekiler kısmı havi yirmi dokuz numarasız ve başlıklı, serlevhalı ana metni içeren 

altı yüz doksan sekiz sayfadan ibarettir.296 Baskısı için Fransız ya da başka Batı malı 

kâğıt297 kullanılmış olan kitabın toplam baskı adedi beş yüz nüshadır. Haritaları 

renklendirilmiş olan nüshanın satış fiyatı 44 kuruştur298 ya da ciltlenmiş 150 frank 

ciltlenmemiş fiyatı ise 90 franktı.299 

Müteferrika bu çalışmayı yayınlamaya karar verdiğini I.Mahmut’a (1696-

1754) bildirmiş ve bu karara çok sevinen padişah, III. Ahmet’in vermiş olduğu 

matbaa iznini yenilemiştir. Yenileme fermanında İbrahim Müteferrika’nın ortağı olan 

Said Efendi’nin matbaa ile ilgisini kestiği ve aralarındaki ortaklığın feshedildiği 

anlaşılmaktadır.300 Bundan sonraki beş yıl matbaayı İbrahim Müteferrika tek başına 

yönetmiştir. 

Kitabın yazma aslının tamamı basılmamış, buna karşılık Müteferrika 

eklemeler yapmıştır. Burada Kopernik, Descartes (1596-1650) ve Galileo Galilei’nin 

(1564-1642) görüşleri anlatılmış. Yerin güneş çevresindeki dolanımına ilişkin 
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bilgiler verilmiştir. Kitapta kırk kadar harita ve şekil, coğrafya ve kozmografyaya 

ilişkin ekler, yirmi iki sayfalık da genel indeks bulunmaktadır.301 

Müteferrika ekler dışında Kâtip Çelebi’nin müsveddelerinde olan imla 

hatalarını da düzeltir.302 

III. III. XII. Takvim El-Tavârih 

 

Müteferrika, 1732’nin sonunda ya da 1733’ün başında matbaa ortağı Said 

Efendi’den ayrılıp matbaayı artık tek başına çalıştırmaya başladığında Kâtip 

Çelebi’nin Takvimü’t Tevârih (Tarihler Takvimi-Kronoloji Cetveli) adlı eserini 

Muharrem 1146/14 Haziran 1733’te baskıdan çıkartır.303 

Kitap, çeyrek baskı formalı304, yirmi yedi satırlık sayfaları 170x270 mm, 

metin alanı ise 100x205 mm ebatta olup, Kâtip Çelebi’nin hayat hikâyesini, ön söz 

ve içindekiler kısmını ihtiva eden on üç numarasız sayfayla, serlevhalı ve başlıklı ana 

metni içeren iki yüz kırk yedi numaralanmış sayfadan ibarettir.305 Baskı için Fransız 

malı kâğıt kullanılmıştır.306 Kitap beş yüz nüsha basılmıştır. Kitabın fiyatı 15 

franktır.307 Osman Ersoy’a göre bu fiyat Osmanlı sınırları içinde geçerli olup, 

Fransa’da ise 38 franka satıldığını belirtmektedir.308 Osman Ersoy, Osmanlı para 

birimi olarak kitabın fiyatının 3 kuruş civarında olduğunu tahmin etse de309, 

Carleson’un raporunda bu fiyatın 5 kuruş olduğu açıklanır.310 

Bu kitap ilk insanın yaratılışından başlayarak, Hz. Muhammet’in hicretine 

kadar 6216 yıl geçtiğini belirterek, söz konusu olan dönemleri ve olayları Hz. 

Muhammet’in hicretinden önceki yıllar için ayrı, hicretten sonrakileri de hicri yıllara 

göre ayrı göstermektedir. Buna göre oluşturulan devreler şöyledir: 

                                                            
301 Topdemir, Türk Matbaacılığı, s.46. 
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1. Devre: Dünya’nın yaratılışından Nuh Tufanı’na kadar geçen önemli 

olaylardan, 

2. Devre: Tufan’dan başlayıp Hz. İbrahim’e kadar geçen dönemdeki 

olaylar, 

3. Devre: İbrahim peygamberden Hz. Musa’nın ölümüne kadar geçen 

dönemdeki olaylardan, 

4. Devre: Hz. Musa’nın ölümünden Nabukadnazar zamanına kadar 

geçen dönemdeki olaylardan, 

5. Devre: Bu kraldan başlayarak İskender’in Dara’yı yenmesine kadar 

geçen süredeki olaylardan, 

6. Devre: İskender’in bu zaferinden Hz. İsa’nın doğumuna kadar geçen 

süredeki olaylardan, 

7. Devre: Hz. İsa’dan Hz. Muhammet’in hicretine kadar geçen süredeki 

olaylardan söz etmektedir.311 

Bundan sonraki kısımlarda ise halifelerden, Müslüman meliklerden, onların 

sülalerinden, genel olarak saltanatlarından bahsetmekte ve Osmanlılara geçerek, 

Osman ailesinden gelen padişahların cetvellerini vermektedir. Ayrıca sadrazamlar, 

müftüler, Rumeli ve Anadolu Kazaskerleri, devletin önemli mevkilerini işgal eden 

kişiler, önemli bilginler ve şehzadelere hoca olarak tayin edilen lalalardan da 

bahsedilmiştir.312 

III. III. XIII. Târih-i Na’îma 

 

Mustafa Naima (ö.1716)’nın iki ciltlik tarihi Evasıt-ı Muharrem 1147/Ekimin 

ortası 1734’te baskıdan çıkar.313 Müteferrika, eserin orijinal başlığı Ravzatü’l-Hüseyn 

Fî Hulâsat-i Ahbâri’l-Hâfıkeyn (Doğu ve Batı’dan Kısa Haberlerle Dolu Hüseyin’in 
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312 Topdemir, Türk Matbaacılığı, s.48. 
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Bahçeleri) olduğu halde baskı sürümü Târih-i Nâ’ima (Naima Tarihi) olarak 

adlandırır.314 

Fransız ürünü kâğıt üzerine basılan315 kitabın baskı forması folyo, otuz üç 

satırlık sayfaları 195x310 mm, metin alanı ise 125x250 mm ve serlevhalı ve başlıklı 

ana metni içeren yedi yüz bir numaralanmış sayfadan ibaret iken, ikinci cilt altı 

numarasız, serlevhalı ve başlıklı ana metni ihtiva eden yedi yüz on bir numaralanmış 

ve sonunda Müteferrika’nın hazırladığı 1065/1655-1070/1659-60 tarihleri arasındaki 

olayları anlatan yirmi dokuz numarasız sayfadan oluşur. Baskının Fransız para birimi 

olarak fiyatı 75 frank olup316, Carleson’un raporunda bahsedilmediğinden dolayı 

Osmanlı kuruşu olarak fiyatı bilinmemektedir. Bu kitabın her bir cildi beş yüz, yani 

toplam bin adet basılmıştır.317 

Bu eserin basılmak için seçilmesi tesadüfî bir olay değildir. Eser 982/1574-

1065/1655 tarihleri arasındaki Osmanlı Devleti’nin tarihinin en objektif ve güvenilir 

açıklamalarından biri olduğu sanılır. Bunun dışında müellif bu eserinde Avrupa’yı 

örnek alarak reformlarda tavsiye eder.318 Müteferrika baskının sonunda yine Mustafa 

Naima’nın yazdığı Edirne’de saltanatını sürdüren II. Mustafa (1695-1703)’nın 

tahttan indirilmesine ve dönemin etkili şeyhülislamı Feyzullah Efendi’nin 

öldürülmesine neden olan ve Edirne Vakası diye bilinen 1703 tarihli İstanbul 

yeniçerilerinin ayaklanması tarihçesine de yer verilir.319 

III. III. XIV. Târih-i Râşid 

 

Altı yılı aşkın uzun bir aradan sonra Şubat 1741’de Naima Tarihi’nin zeylleri 

de baskıdan çıkar. 1071/1660-1134/1721-22 tarihleri arasındaki olayları anlatan 
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Mehmet Raşid (ö.1735)’in üç ciltlik zeyli Gurre-i Zilhicce 1153/17 Şubat 1741’de 

baskıdan çıkar.320 

Fransız malı kâğıt üzerinde basılan321 ve baskı forması folyo olan kitabın yine 

otuz üç satırlık sayfaları 195x310 mm, metin alanı 130x250 mm boyutundadır. 

Birinci cilt, ön sözle içindekiler kısmını ihtiva eden on dört numarasız ve serlevhalı 

ve başlıklı ana metni içeren iki yüz yetmiş yedi varak, ikinci cilt içindekiler kısmı 

havi dokuz numarasız ve serlevhalı ve başlıklı ana metni yüz doksan dört 

numaralanmış varak, üçüncü cilt ise içindekileri açıklayan iki numarasız ve serlevha 

ve başlıklı ana metni içeren yüz kırk dört numaralanmış varaktan ibarettir.322 

Müteferrika bu baskısında ilk defa ona muasır Avrupa matbaacılığında 

olduğu gibi kitabın giriş sayfasını teşkil eden başlık sayfasını kullanır. Hicri olarak 

1153 yılında yer olarak Kostantiniye’de basıldığı açıklanır. Eserin başlığı ise el 

yazmalarında olduğu gibi ana metnin üzerinde verilir. Ciltlerin sonunda baskı yılı ve 

yerini açıklayan hatimeler de muhafaza edilmiştir. Üçüncü ciltte ise Yirmisekiz 

Mehmed Çelebi’nin 1720-1721 tarihli Fransa sefaretnamesine yer verilmiştir.323 

Kitabın fiyatı 30 kuruş, ciltli ve tezhipli 40 kuruş ya da 90/120 franktır.324 

III. III. XV. Târih-i Asım 
 

Küçükçelebizade İsmail Asım Efendi (ö.1760)’nin 1134/1721-22-1140/1727-

28 yılları arasındaki olayları anlatan eserinin de baskı tarihi Gurre-i Zilhicce 1153/17 

Şubat 1741 olup, Raşid Efendi Tarihi’nin zeyli olarak basılır.325 Yine Fransız kâğıdı 

üzerine basılan 326 kitabın baskı forması folyo, otuz üç satırlık sayfaları 195x310 

mm,  metin alanı 130x250 mm ebadındadır. İçindekileri aktaran beş numarasız ve 

serlevhalı ve başlıklı ana metni içeren yüz elli sekiz numaralanmış varaktan oluşan 

bu bir ciltlik kitabın başına önceki baskıdan farklı olarak başlık sayfası 

                                                            
320 Sabev, Matbaa Serüveni, s.226. 
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konulmamıştır.327 Bu eserde Osmanlı Matbaası’nın kurulması hakkında geniş bilgi 

verilmiştir. 

Kitabın ciltlenmemiş satış fiyatı 30, ciltlenmiş fiyatı ise 40 kuruştur.328 

Fransız para birimi olarak ciltlenmemiş nüsha 90, ciltlenmiş nüsha ise 120 

kuruştur.329 

Bu zeyllerin baskısından itibaren Müteferrika baskılarının toplam baskı adedi 

bilinmemekle beraber neşrettiği kitabın her birinden en az beş yüz nüsha basıldığı 

tahmin edilmektedir.330 

III. III. XVI. Ahvâl-i Gazavât Der Diyar-ı Bosna 
 

Müteferrika matbaasının on beşinci baskısı Ömer Bosnavî’ye ait Ahvâl-i 

Gazavât der Diyâr-ı Bosna (Bosna Diyarındaki Gazaların Durumu) başlığı altında 

Gurre-i Muharrem 1154/19 Mart 1741’de baskıdan çıkar. Çeyrek baskı formunda 

olan kitabın yirmi bir satırlık sayfaları 150x200 mm, metin alanı 80x145 mm 

ebattadır. Kitap serlevhalı ve başlıklı ana metni ihtiva eden altmış iki numaralanmış 

sayfadan ibarettir.331 

Bosna doğumlu ve kadı vazifesinde olduğu dışında kişiliği hakkında başka 

bilgi olmayan bu eserin müellifi332 1736-1739 tarihleri arasındaki Bosna 

topraklarında meydana gelen savaşları anlatır. Toderini, Müteferrika’nın başka 

kaynaklara da başvurarak eserin yazma olan orijinaline bazı düzeltmeler yapıp 

bastığını yazar.333 

Konusu oldukça güncel olan bu kitaba herhalde büyük ilgi gösterilmiştir, 

çünkü bu baskıdan Müteferrika’nın terekesinde oldukça az satılmayan nüsha 

kalmıştır. Kısa süre içinde satıldığı için iyi ticari sonuçlar elde eden bu kitabın satış 

fiyatı 6 franktır. Terekede ise çeyrek kuruş tahmini fiyat belirlenmiştir. Baskı 
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sürümünden birçok yazma kopya istinsah edilmesi bu baskının çok popüler 

olduğunun en önemli kanıtıdır.334 

III. III. XVII. Kitâb-ı Lisân El-Acem El-Müsemmâ Bi-Ferheng-i Şuûri 

 

Matbaanın son baskısının ilginç tarafı birinci baskıda olduğu gibi bir sözlük 

olmasıdır. Hasan Şu’ûrî (ö1105/1693-94)’nin Ferheng-i Şu’ûrî diye bilinen iki ciltlik 

Farsça-Türkçe lügati Gurre-i Şaban 1155/1 Ekim 1742’de Lisânü’l-Acem (Farsça 

Lisanı) başlığı altında baskıdan çıkar335 

Kitabın baskı forması folyo olup, otuz üç satırlık sayfaların ebatları 195x310 

mm, metin alanının boyutlarıysa 130x250 mm’dir. Sözlüğün birinci cildi başlık 

sayfası sözlüğün kullanılması için “anahtar” (miftâh) ve içindekiler kısmı havi iki 

numarasız ve serlevhalı ve başlıklı ana metinli dört yüz elli dört numaralanmış varak, 

ikinci cildi ise yine başlık sayfasıyla içindekileri ihtiva eden iki numarasız ve 

serlevhalı ve başlıklı ana metni içeren dört yüz elli bir numaralanmış varaktan 

ibarettir.336  

Raşid Efendi Tarihi baskısında olduğu gibi bu baskıya konulan başlık 

sayfasında Sultan I. Mahmut’un, dönemin sadrazamı Hekimoğlu Ali Paşa (1742-

1743)’nın ve Şeyhülislam Mevlana Eş-Şeyh Mustafa Efendi’nin elkablarıyla hicri 

olarak baskı yılı (1155) ve yeri (Kostantiniye) mevcuttur.337 Fiyatı 120 frank, ciltli ve 

tezhipli fiyatı ise 150 frank olarak belirlenmiştir.338 

Kaç nüsha basıldığı bilinmeyen bu kitabın basım işiyle fiilen İbrahim 

Müteferrika uğraşamamıştır. Bu sıralarda 68 yaşına gelmiştir ve çalışacak gücü 

yoktur. Bundan dolayı bu kitabın basım işini kendisinin yetiştirdiği İbrahim adında 

birisi üslenmiştir. Bu tarihten sonra, ölünceye kadar başka kitap yayımlayamamıştır. 
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Sonuç olarak 1729-1742 tarihleri arasında ilk Osmanlı matbaası on yedi baskı 

olarak yirmi iki cilt basar. Basılan kitapların baskı formaları hacmine uygun olarak 

seçilmiştir. Hacimli ve genelde birkaç ciltli olan altı sayıda kitap büyük forma folyo 

olarak basılırken, orta hacimli olan başka yedi kitap çeyrek formalı, ancak daha 

küçük ebatta basılmıştır. Kitapların basımı için genelde Fransa’dan ithal edilen kâğıt 

kullanılmıştır. Osmanlı idari işlemleri ve hattat atölyelerinde genellikle Venedik malı 

kâğıdın kullanılmasını göz önünde bulundurursak, matbaaya özel olarak baskı için 

uygun Fransız malı kâğıt getirildiği düşünülebilir.339 

Konu itibariyle basılan kitaplar tamamen İbrahim Müteferrika’nın Matbaanın 

Gerekleri başlıklı risalesi, III. Ahmet’in matbaa fermanı ve Yenişehirli Abdullah 

Efendi’nin matbaa fetvasında belirlenen kurallara uyarlar. Basılmak için eserlerin 

seçiminde Müteferrika başka yetkililerle de danışarak kendisi karar verirdi. 

Ancak İbrahim Müteferrika sadece bir matbaacı ve naşir değildi. Çünkü 

metinleri düzelterek, ilaveler, figür ve haritalar hazırlayıp ekleyerek bastığı 

eserlerinin editörlüğünü yapıp, eserlerinin orijinal başlıklarının yerine kendi seçtiği 

başlıkları koyardı. Aynı zamanda matbaasında bastığı bazı kitapların müellifi ya da 

mütercimiydi. Bu şekilde İbrahim Müteferrika erken Avrupa matbaacıları gibi bir 

matbaacı, naşir, editör ve müellifti. Müteferrika’nın matbaasıyla ilgili hedeflerinden 

ilki güncel ve yararlı bilgileri matbaacılık imkânları ile topluma geniş çapta aktarmak 

ve bu suretle toplumu aydınlatmaktı. Aslında bu hedefini gerçekleştiren onun takip 

ettiği ve bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak ele aldığımız neşriyat politikasıdır. 

III. IV. MÜTEFERRİKA MATBASIYLA İLGİLİ DEĞERLERDİRME 

 

Matbaanın bir toplumun kalkınmasındaki temel katkılarından biri, hep 

genelde kitap fiyatlarının ucuzlaması ve diğeri de, buna bağlı olarak, bilginin daha 

geniş halk kitlelerine ulaştırılabilmesine olanak sağlaması diye gösterilmektedir. Bu 

iki belirleme de tamamen doğrudur. Ancak, Müteferrika matbaası açısından durum 

oldukça farklılık göstermekte, hatta iki bakımdan da bir başarısızlığın olduğunu 
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söylemekte olanaklı gözükmektedir. Durumun ciddiyetini değiştirmemekle birlikte, 

Müteferrika’nın durumunu yumuşatacak ve başarısızlığını belli ölçüde 

gerekçelendirecek sebepler bulunabilir. Örneğin, kâğıt ciddi bir sorundu ve 

Müteferrika asla bu sorunu bütünüyle aşamamıştır. Ancak bu türden bir çaba 

başarısızlığın özünde bir değişime yol açacağından, bu sorunu da göz önünde 

bulundurmak koşuluyla, konuyu tarihsel, siyasal ve ekonomik boyutlarıyla ele almak 

daha tutarlı bir yol olarak gözükmektedir.340 

Yazı kültürüne alışmış olan Osmanlı toplumunun matbu kitaplara karşı 

tutumu ve daha genel olarak Osmanlı’da baskı kültürünün gelişmesi süreci İbrahim 

Müteferrika ve birçok gözlemci tarafından beklendiği gibi fazla olumlu ve hızlı 

değildi. 

Müteferrika’nın ilk baskılarının satışı biraz ağır ve zor gitmiştir. Ancak 

burada Her başlangıç zordur deyimini hatırlamak ve durumu ona göre 

değerlendirmek gerekir.341 Yani araştırmacı olarak ilk Osmanlı matbaasının 

başarısını değerlendirirken, fazla beklentiye kapılmamalı ve eleştirilerimizi daha 

olumlu yönde yapmalıyız. Müteferrika ölümüne kadar bastığı nüshaların tümünü 

satamamıştır, fakat en azından yarısından fazlasını satmayı başarmıştır. Satışların 

ağır gidişi dönemin Osmanlı kitap piyasası bağlamında değerlendirilmelidir. Şöyle 

ki, esas olarak bu piyasada din konulu eserlerin ve divanların yazma kopyaları 

aranırdı. Orlin Sabev’in eserinde 1727-1742 dönemine ait altı sahafın tereke 

defterlerinde yaptığı araştırmalardan yola çıkarak sahafların elinde en çok bu tip 

kitapların olduğu ortaya çıkmaktadır.342 

Burada en önemli soru Müteferrika baskılarının kimler tarafından alınıp 

okunuyor olduğudur. Bu konuya geniş olarak ışık tutan yine Orlin Sabev’dir. Baskı 

nüshalarındaki kayıtlarda ve askeri sınıfa mensup olan İstanbul sakinlerinin tereke 

defterlerinde araştırmalar yapan Sabev, İlk Osmanlı baskılarını alanların genelde üst 

seviyeli devlet adamları, bürokrasi görevlileri ve ulema mensuplarının olduğunu 
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belirtmektedir.343 Bu durumdan yola çıkan Sabev, Osmanlı ulemasının önyargı 

duymadığı, matbaayı reddetmediği ve hatta baskılarından yararlanarak onu bir nevi 

desteklediği sonucuna ulaşmıştır.344 

Öte yandan oldukça pahalı olan Müteferrika baskıları herhalde maddi 

durumları bunları almaya müsait olan söz konusu askeri sınıfa mensup olan şahıslar 

tarafından satın alınıyordu. 

Matbaanın Osmanlı Devleti’nin kültürel gelişiminde etkin rol 

oynayamamasının temel nedenlerinden birisi de kitap fiyatlarının beklenenin aksine 

gerektiği kadar ucuzlayamamasıdır. Aslında göreceli olarak önemli bir ucuzlama 

olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü yukarıda Vankulu Lügati’nin yazma nüshasının 350 

kuruşa satılırken, basma nüshasının yalnızca 35 kuruş satıldığı gerçeği göz önüne 

alındığında, on katlık bir ucuzlamanın gerçekleştiği ortaya çıkmaktadır. Ancak, 

yukarıda verilen kitap fiyatları dikkate alınarak, o dönemde yüksek rütbeli devlet 

memurlarının aldıkları günlük ücretle kıyaslandığında bu ucuzlamanın geniş halk 

kitlesini kapsayacak ve onların kitaba yönelmelerini sağlayacak bir nitelik taşımadığı 

açığa çıkmaktadır. Bunun temel nedeni kitap fiyatlarıyla diğer temel gereksinimlerin 

değerleri arasındaki dengesizliktir. Şöyle ki, Vankulu Lügati’ne öğrencilerin satın 

alabilmesi için biçilen 35 kuruşluk değer, o sırada 10 altın etmekteydi ve doğal 

olarak 10 altını bir sözlüğe verecek kaç öğrencinin bulunacağı da ciddi bir 

sorundu.345 

De Saussure’ün 1732 tarihli mektubunda da işaret edildiği gibi ilk Osmanlı 

baskıları fazla satılmadıkları için Müteferrika bu baskılara oldukça yüksek fiyat 

biçmek zorunda kalmıştır.346 

Orlin Sabev’in tereke defterlerinde yaptığı araştırmalardan anlaşıldığı gibi 

bazı baskıların fiyatları sonradan düşürülmüştür. Vankulu Lügati ve Raşid Tarihi 

baskılarının fiyatlarında ilginç gelişmeler vardır. Bu baskıların birim fiyatları bir ara 

                                                            
343 Sabev, Matbaa Serüveni, s.282. 
344 Sabev, Matbaa Serüveni, s.282. 
345 Osman Ersoy, “İlk Türk Basımevinde Basılan Kitapların Fiyatları”, Basım ve Yayımcılığımızın 
250. Yılı Bilimsel Toplantısı Bildirileri, Ankara 1980, s.76. 
346 Sabev, Matbaa Serüveni, s.291. 
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düşer, ancak 1747-1748 tarihlerine doğru yine ilk seviyeye yükselir. Bu fiyat 

gelişmelerini değerlendiren Orlin Sabev’e göre bu durum müşteri kazanmak için 

yapılan fiyat düşürme taktiğinin bir sonucudur.347 

1725 yılında Rakoczi’nin emrine verilen Müteferrika’nın günlüğü 50 akçe idi. 

Çevirmen Mustafa Ağa’ya ise 30 akçe verilmiştir.348 

 Bu durumda Müteferrika’nın kendisi Füyûzât-ı Mıknatısiye’yi almaya 

kalksaydı; o tarihlerde 1 kuruş 120 akçe olduğuna göre349, tam iki buçuk günlüğünü 

harcamak zorunda kalacaktı, hatta Vankulu Lügatini almaya gücü yetmeyecekti. 

 Benzer şekilde Kral Rakoczi, aldığı gündelik 7500 akçe yani 62,5 kuruş ile 

ancak 35 kuruş olan Vankulu Lügati ile fiyatı 30 kuruş olan Cihânnümâ’yı satın 

alabilir ve yarım kuruşta borçlu kalırdı. Hele tüm kitapların koleksiyonunun fiyatı 

olan 212 kuruş göz önüne alınırsa, örneğin Müteferrika kendi koleksiyonunu elde 

edebilmek için, hiçbir şeye para harcamamak koşuluyla, beş yüz kırk beş gün 

çalışmalıydı. Hele bu kitabı ciltli ve tezhipli kitaplardan oluşturmak isterse bu kez, 

271 kuruş olan fiyatı karşılamak için altı yüz yetmiş yedi buçuk gün çalışacaktı. Kral 

Rakoczi ise aynı koleksiyonu ancak dört buçuk günlüğünün tamamını vermekle 

edinebilirdi.350  

 Görüldüğü üzere on üç yıl içerisinde koca Osmanlı Devleti’nde basılan on iki 

bin beş yüz adet kitabın İstanbul veya birkaç büyük kentin dışına gitmediği ve 

yalnızca gelir düzeyi çok yüksek olan insanların elinde kaldığı anlaşılmaktadır. 

 Bütün bunlar, Müteferrika matbaasını iyi niyetli bir amatörün çabasından 

öteye geçmeyen güzel bir girişim olarak tanımlamamıza yol açmaktadır. Zaten daha 

çok ekonomik nedenlerden dolayı güçlüğe düşen ve doğal olarak işlevini yapamaz 

olan matbaanın gelirinin son zamanlarında tamamen düştüğü, başlangıçta çok zengin 

olan İbrahim Müteferrika’nın ölürken bıraktığı mirasının ise sadece satılmayan pek 

                                                            
347 Sabev, Matbaa Serüveni, s.291. 
348 Ersoy, “Kitapların Fiyatları”, s.72-73. 
349 Ersoy “Kitapların Fiyatları”, s.74. 
350 Ersoy, “Kitapların Fiyatları”, s.75-76. 
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çok kitap351 olduğu göz önüne alınacak olursa, kitapların Osmanlı kültür yaşamında 

gerekli değişim ve dönüşümü sağlayamadığı açıkça ortaya çıkar. Öyle ki 

Müteferrika’nın ölümünden bir süre sonra 1746 yılında, ne saray tarafından ne de 

özel kimselerden gerekli desteği bulamayan matbaa tamamen devre dışı kalmıştır.352 

 Doğal olarak matbu kitapların satış fiyatı, basılması için kullanılan 

malzemenin ve verilen emeğin değeriyle belli başlı kazancın bir karışımıdır. 

Kitapların fiyatını yükselten en büyük etken muhtemelen yurtdışından –genelde 

Fransa’dan- getirilen baskı kâğıdıdır. İthal kâğıdın yüksek değerinin İbrahim 

Müteferrika’yı 1741’de Yalova Kâğıt Fabrikası’nı açma girişimine neden olduğu 

sanılır. Üç kişi Polonyalı kâğıt ustası tarafından çalıştırılan fabrika sadece on beş yıla 

yakın bir süre faaliyette kalmıştır. Fabrikanın emini de divan kâtibi olan İbrahim 

Efendi353 (herhalde Müteferrika’nın kendisi354). Müteferrika’nın 13 Recep 1157/22 

Ağustos 1744 tarihli takrizlerinde söz konusu üç Polonyalı’nın 3000 kuruş ücret 

karşılığında Yalova kâğıt fabrikasında bin top kadar kâğıt imal edip, Osmanlılardan 

üç-dört kişiye bu zanaatı öğrettikten sonra kâğıt imalinin şakirtlerine devredilmeleri 

söz konusudur.355 

 Başka önemli bir husus Tarihler Takvimi hariç diğer bütün eserler Türkçe 

basılmıştır ki, bu şekilde daha geniş okur kitlelerine ulaşmaları amaçlanmıştır. 

Müteferrika, ilmi çevrelerde yaygın olan Arapça ya da Farsça metin yayımlamazken, 

bastığı sözlükler ve gramer kitabıysa Türklere yabancı olan Arapça ve Farsça, 

Fransızlara yabancı olan Türkçe’nin öğrenilmesinde yardımcı olurlar. Bu bakımdan 

Müteferrika sadece konu itibarıyla değil, aynı zamanda dil itibarıyla Osmanlı kitap 

piyasasında nispeten boş bir alanı doldurur. Çünkü ulema sınıfına mensup olanlar 

için genelde Arap dilinde yazılan din ve hukuk konulu el yazmaları satılırken, tarikat 

mensuplarına Farsça yazılan birçok mistik eser arz edilir ayrıca ilk Osmanlı matbaası 

gündelik işlere yarayacak olan Türk dilinde kitaplar da basar.356  

                                                            
351 Simonffy, Matbaacılığın Banisi,  s.21. 
352 Topdemir, Türk Matbaacılığı, s.56. 
353 Osman Ersoy, XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Türkiye’de Kâğıt, Ankara 1963, s.30-36. 
354 Erhan Afyoncu, İbrahim Müteferrika, İslam Ansiklopedisi, C.21, İstanbul 2000, s.235 
355 Ersoy, XVIII ve XIX. Yüzyıllarda Türkiye’de Kâğıt, Ankara 1963, s.205. 
356 Sabev, Matbaa Serüveni, s.254. 
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 Ancak Müteferrika Türkçe metinler basarken tarz ve sözcük bakımından daha 

sade olan metinleri tercih eder. Örneğin Toderini, Müteferrika’nın neden 16.yüzyılda 

yaşamış olan ünlü Osmanlı tarihçisi Hoca Sadeddin’in güzel ifade tarzında yazmış 

olduğu Tâcü’t-Tevârih (Tarihlerin Tacı) eserini basmadığına hayret eder.357 Hüseyin 

Gazi Topdemir de aynı şekilde Müteferrika’nın baskı seçiminin pek isabetli 

olmadığını vurgulayarak, tahminine göre daha büyük ticari başarı sağlayacak olan 

Hoca Sadeddin’in meşhur eserinin basılmamasını şaşırtıcı bulur.358 Orlin Sabev’e 

göre ise eserin muhtemel baskısının Topdemir’in tahmin ettiği kadar satabileceği 

biraz tartışmalıdır. Sabev incelediği 1726-1747 yıllarına ait tereke kayıtlarından 

hareket ederek yukarıda bahsedilen Taberi Tarihi’nin Hoca Sadeddin’in eserinden 

çok daha popüler olduğunu söylemektedir.359 Sabev’in incelediği kayıtlarda, sadece 

El-Hac Hasan Ağa İbn Mustafa Ağa’nın 3 Zilkade 1143 / 10 Mayıs 1731 tarihli 

tereke defterinde 8000 akçelik, yani yaklaşık 67 kuruşluk, oldukça pahalı, bir 

Tarihler Tacı nüshasına rastlamıştır.360 Bu bakımdan Tarihler Tacı’na kıyasla Taberi 

Tarihi’nin baskısının çok daha fazla satacağı mantıklı görünür. Üstelik Topdemir, 

Hoca Sadeddin’in zengin dili ve zarif tarzının baskı için avantajlı olduğunu 

savunur.361 Ancak Sabev, daha geniş bir okur kitlesi tarafından okunması için 

avantajların aslında engel olabileceği düşüncesindedir.362 Zaten Toderini, 

Müteferrika’nın Hoca Sadeddin’in eserini basmaktan vazgeçiren nedenlerden biri 

muasırlarına zaman ve yazılış tarzı olarak daha yakın tarih eserlerinin basılmasını 

tercih ettiğini tahmin eder.363  

Diğer bir konu, matbaanın sağladığı düşünülen ikinci önemli katkı, yani daha 

çok sayıda insanı kitaplardan yararlanma olanağına kavuşturmasıdır. Bu bakımdan 

da ne yazık ki Müteferrika matbaası istenilen sonuca ulaşamamıştır. 

Sabev’in incelemelerinde 1724/26-1747/48 dönemine ait askeri statüye sahip 

olan İstanbul sakinlerinin tereke defterlerinde üçten fazla kitaba sahip olanların sayısı 

                                                            
357 Toderini, Müteferrika Matbaası, s.92. 
358 Topdemir, Türk Matbaacılığı, s.53. 
359 Sabev, Matbaa Serüveni, s.254. 
360 Sabev, Matbaa Serüveni, s.255. 
361 Topdemir, Türk Matbaacılığı, s.53. 
362 Sabev, Matbaa Serüveni, s.255. 
363 Toderini, Türk Matbaacılığı, s.94. 
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üç yüz otuz beştir.364 Bu rakam tam kitap sahiplerinin ve okurlarının gerçek 

rakamlarını göstermezken, Osmanlı okur kitlesinin sosyal alanının oldukça sınırlı 

olduğuna dair bir işarettir. De Saussure, 1732 tarihli mektubunda okumayı bilen 

Türklerin sayısının az olduğundan Müteferrika baskılarının az sattığını belirtir.365 

Hatta 1840’lı ve 1850’li yıllarda İstanbul sahaflarının siparişi üzerine neşredilen 

divan ve medrese ders kitapları genelde bin iki yüz adet ve sadece çok aranan sarf ve 

nahiv el kitaplarından iki bin dört yüz nüsha basılır.366 Bu bağlamda basılan adet 

bakımından Müteferrika baskılarını denize atılan bir avuç kum olarak nitelendirirsek, 

bu bir avuç kumun bile o dönemde gerekenden fazla olduğu sonucuna ulaşırız.  

Ancak bu durumun sorumluluğu tamamen Müteferrika’ya yüklenmemelidir. 

Çünkü dönüşümün yaşanmasında halkın hazır bulunuşluğu da önemlidir. Bu 

dönemde Osmanlı halkı bilginin peşinden koşar bir halde değildir. Bu da basılan 

kitapların satışının az olmasının en büyük sebeplerinden biridir. 

Osman Ersoy Müteferrika baskılarının toplam baskı adedi denize atılan bir 

avuç kum ya da susuzluktan ölen hastaya verilen bir çay kaşığı su gibi duyulan 

ihtiyaca karşı çok az olduğunu savunur.367 Ancak Müteferrika baskılarının tirajlarını 

ilk Avrupa baskılarının baskı adetleriyle karşılaştıran Sabev, ilk Osmanlı matbu 

kitaplarının normal sayıda basıldığını savunur. Sabev’e göre 15. yüzyıl Avrupa 

matbaaları bir kitaptan yüz elli ile bin beş yüz arası nüsha basarken, 18. yüzyıl da 

genelde iki bin-üç bin adet basılır. Üstelik erken Avrupa matbaalarının birçoğu bir iki 

kitap bastıktan sonra iflas eder.368 Bu bakımdan Müteferrika matbaasına fazla 

eleştirel gözle bakmak mantıksız görünür. Zaten Sabev’in Müteferrika’nın tereke 

defterlerinde yaptığı araştırmalardan yola çıkarak bastığı kitapların sayısını artırmış 

olsaydı kesinlikle tümünü satamazdı. 

Özetlemek gerekirse, basılan kitapların konusu, konu ve içerik itibarıyla bu 

kitaplara duyulan ihtiyaç, gerçek okur ve pahalı matbu kitabı satın alma imkânına 

sahip olan muhtemel müşteri sayısı ve nihayet yazma geleneğine alışmış olan 
                                                            
364 Sabev, Matbaa Serüveni, s.302. 
365 Sabev, Matbaa Serüveni, s.302. 
366 Sabev, Matbaa Serüveni, s.302. 
367 Ersoy, “Kitapların Fiyatları”, s.76. 
368 Sabev, Matbaa Serüveni, s.301-302. 
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kitapseverler tarafından herhalde zihni bir problem yaratan matbu kitapların 

algılanması gibi zihni bir problem yaratan ilk Osmanlı baskılarının satışını 

engellemiştir. Bu süreçteki her bir faktörün payının ne kadar olduğunun tam olarak 

tespit edilemeyeceği göz önünde bulundurularak, ilk Osmanlı matbaasının başarısı ya 

da başarısızlığının söz konusu faktörlerin bir karışımının sonucu olduğu 

kanaatindeyiz. 

Sonuç olarak Müteferrika matbaası başarılı mı yoksa başarısız mıydı sorusuna 

tercih edilen bakış açısına göre değişik ve hatta birbirine zıt cevaplar verilebilir. 

Hâlbuki ilk Osmanlı matbaası uzun vadeli bir bakış açısıyla değerlendirilirsek, 

İbrahim Müteferrika’nın Osmanlı baskı kültürünün teşekkülündeki ilk adımı atan 

yenilikçi olduğu görülür.369 

III. V. MATBAANIN GECİKME SEBEPLERİ 

 

Ulusların sosyal ve kültürel yaşamları açısından son derece önemli olduğunu 

bugün çok daha açık bir biçimde görebildiğimiz bu araç neden iki yüz yetmiş dört 

yıllık bir gecikmeyle Osmanlı Devleti’nde gündeme gelebilmiştir? Bu soruya çeşitli 

yanıtlar getirilmeye çalışılmıştır. Ancak belgeler incelendiğinde ve devletin gelişme 

seyri göz önünde bulundurulduğunda, konunun daha çok şu dört önemli gerekçeye 

bağlı olarak geri plana itildiği izlenimi edinilmektedir: 

1. Hattatlık mesleğinin yaygın ve geleneksel bir uğraş olarak etkin olması. 

2. Dinsel tutuculuk. 

3. Teknik nedenler. 

4. Toplumun hazır olmaması. 

Bununla birlikte, bu nedenleri başka biçimde ifade etmenin de olanaklı 

olduğu, aynı zamanda bunların hiç birinin asıl neden olmadığı da düşünülebilir. 

Ancak, durum ne olursa olsun, gecikmenin gerçek neden ya da nedenlerinin 

belirlenmesinde de aslında, yine bu konuların irdelenmesinin gerekli olduğu açıktır. 
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Çünkü matbaa toplumsal, ekonomik, düşünsel ve teknik boyutları olan bir icattır ve 

üzerinde üretilen spekülatif açıklamaların doğru değerlendirilebilmesi de ancak bu 

yolla yapılabilir. 

III. V. I. Hattatlık Mesleği 

 

Daha önce İslam dünyasında başlamış olan ve sanatsal açıdan pek çok başarılı 

örneklerine tanık olduğumuz hattatlık, Osmanlı Devleti’nde de başarıyla sürdürülmüş 

bir uğraştır. Değişik kaynaklarda hattatların sayısının yaklaşık doksan bin olduğu 

yazılmaktadır.370 Sayı ne olursa olsun bu uğraşla geçimini sağlayan hatırı sayılır bir 

kitlenin var olduğu açıktır. Hızlı ve kısa sürede yanlışsız ya da yanlışı az olan çok 

sayıda kitap ya da risale hazırlama ve insanların hizmetine sunma olanağı sağlayan 

matbaanın bulunmasıyla ve yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte, bu uğraş 

sahiplerinin yaptıkları işin sekteye uğraması olasılığı yüksek olmakla birlikte, 

matbaanın yaklaşık iki yüz yetmiş dört yıllık bir gecikmeyle Osmanlı’ya getirilmesi 

arasında çok yakın, nedensel ve sıkı bir ilişki kurmak pek doğru 

gözükmemektedir.371 Çünkü Müteferrika’nın on üç yıl içinde bastığı kitap sayısı on 

yedidir. Bunlar yirmi dört cilt halinde toplam on iki bin beşyüz adet basılmıştır.372 Bu 

sayı son derece azdır ve hattatlık mesleğini ortadan kaldırmaya yetmez. Zaten 

matbaa ile birlikte hattatlığında devam ettiği bilinmektedir. 

III. V. II. Dinsel Tutuculuk 

 

Bu açıdan bakıldığında da durum pek farklı gözükmemektedir. Pek çok aykırı 

durumu meşrulaştırmak için şeyhülislamdan fetva alabilen kudretli padişahlar, 

isteseler matbaayı da ülkeye getirebilir ve Türk insanının hizmetine daha önceden 

sunabilirlerdi. Kaldı ki 1880 yılında Mısır’da yapılan kazılarda MS 900-1350 yılları 

arasında basıldığı sanılan Kur’an-ı Kerim sayfaları bulunmuştur.373 Kur’an-ı Kerim’i 

bile herhangi bir baskı tekniğiyle çoğaltmayı gerçekleştirmiş bir anlayışın matbaayı 
                                                            
370 Jale Baysal, Kitap ve Kütüphane Tarihine Giriş, 2.Baskı, İstanbul 1992, s.68. 
371 Topdemir, Türk Matbaacılığı, s.28. 
372 Topdemir, Türk Matbaacılığı, s.28. 
373 Topdemir, Türk Matbaacılığı, s.28. 
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dinsel kaygılarla reddettiğini düşünmek yeterince açıklayıcı olmamaktadır. Arada 

zamansal bakımdan epeyce fark olduğunu ve bu farklılıktan dolayı anlayışın 

değiştiğini ya da değişmiş olabileceğini varsaysak bile, yine de bu belirlemenin 

haklılığını göstermek kolay olmamaktadır. Çünkü zaten Müteferrika matbaasının 

kuruluş aşamasında da, matbaanın kurulması için padişahtan dinsel içerikli kitapların 

basılmaması koşuluyla izin alınmıştır. Bu durum göz önüne alınarak konuya 

yaklaşıldığında, yine bu gerekçenin matbaanın ülkemize geç gelmesinin asıl nedeni 

olmadığı kolayca anlaşılabilmektedir. Çünkü aynı gerekçelerle, yani din içerikli 

kitapları basmamak koşuluyla, iki yüz yıl önceden de matbaa için rahatlıkla izin 

alınabilinirdi ve bu bakımdan herhangi bir sıkıntının doğması da söz konusu olmazdı. 

Ancak dinsel kitapların basılmaması çekincesinin, kitap talebinin azalmasına neden 

olduğu374 ve matbaanın kurulmasını değil, ancak gelişmesini önemli ölçüde 

engellediği söylenebilir. Çünkü yukarıda basılan kitapların sayısının son derece az 

olduğu belirtilmişti. Eğer basılan kitaplar halkın talep edeceği dinsel kitaplar olsaydı 

matbaanın daha çok kitap basma ve satma olanağına kavuşacağı kesindi. Bu durum 

Osmanlı’nın kültürel yaşamının çeşitlenmesi ve zenginleşmesi bakımından olmasa 

bile, matbaanın varlığını uzun yıllar sürdürülebilmesi ve daha etkin konuma 

geçebilmesi açısından dikkat çekilmesi gereken bir eksiklik olarak önem 

taşımaktadır. Bu bakımdan Osmanlı Devleti’nin matbaaya bakışını belirleyen 

olumsuzluğun asıl nedeninin daha çok kültürel ve siyasi olduğu anlaşılmaktadır.375 

Fetvada açıkça ifade edilmeyen “dini kitap basılmaması” ibaresinin yalnızca 

Hatt-ı Hümâyun’da376 yer almasının nedenini de bu bağlamda anlamak 

gerekmektedir. Çünkü fetvada böyle bir belirlemenin bulunmaması, Osmanlı’nın 

matbaayı dinsel kaygılarla kabul etmediği düşüncesini önemli ölçüde geçersiz 

kılmakta ve Osmanlı Devleti’nin matbaaya çekinceli yaklaşmış olmasının altında 

yatan asıl nedenin daha çok siyasi ve toplumsal koşullardan kaynaklandığı izlenimini 

uyandırmaktadır. Çünkü Hatt-ı Hümâyun “dini kitap” basılmasını engelleyen 

                                                            
374 Baysal, Kitap ve Kütüphane, s.68-69 
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çekinceye yer verilmesi, yazma (istinsah) işiyle geçimini sağlayan hatırı sayılır 

kitleyi yatıştırmak ve yaratacağı sosyal sıkıntıları önlemek kaygısı taşımaktadır.377 

III. V. III. Teknik Nedenler 

 

Teknik nedenlerin başında yazıyı taşıyacak ucuz bir araç olarak kâğıt, 

yetişmiş eleman sorunu, aynı kitaptan çok sayıda istenmesi ve az harfli bir alfabe 

sitemi gelmektedir.378  

Bunlar içerisinde en önemlisi yazıyı taşıyacak araç olan kâğıttır. Kâğıt bütün 

tarihimiz boyunca temel bir sorun olarak varlığını hissettirmiştir. Bugünde kâğıt 

sorunu gerçek anlamda çözüme kavuşturulmuş değildir. 

Kâğıt sorunu kadar etkili olmasa da, matbaacılık konusunda yetişmiş teknik 

eleman olmayışı da matbaaya sıcak bakılmamasına neden olmuştur.  

Müteferrika matbaayı kurduğu yıllarda Yona adlı bir Yahudi’nin yardımından 

söz etmektedir.379 Devletin sınırları içerisinde her istediğinde başvurulacak bir teknik 

elamanın bulunmaması da süreci geciktirmiş olmalıdır. 

Bir diğer teknik neden kullanılan alfabe sisteminden kaynaklanan güçlüktür. 

O dönemde kullanılmakta olan Arap alfabesinin, eğitimin ve öğretimin yeterince 

etkin olmasını ve yaygınlaşmasını önlediğine yönelik tartışmalardan hareketle, 

aslında Müteferrika’nın bu alfabeyi basım tekniğine uygun hale getirmesinin bile 

başlı başına bir başarı olduğunu anlamaktayız. 

Bilindiği üzere matbaanın gelişiminde az harfli alfabe sistemi büyük önem 

taşımaktadır. Konuya bu açıdan yaklaştığımızda Arap alfabesinin gerçek bir sıkıntı 

yarattığını belirtmekte yarar vardır. Çünkü bu alfabe de her harfin kullanıldığı yere 

göre değişen dört ayrı şekli vardır. Her harf tek başına kullanıldığında ayrı, 

kelimenin başında, ortasında ve sonunda kullanıldığında ise ayrı bir şekle 

girmektedir. Böylece, Osmanlıca’da toplamda otuz bir harf olmasına karşın, yüz 

                                                            
377 Topdemir, Türk Matbaacılığı, s.29. 
378 Topdemir, Türk Matbaacılığı, s.29. 
379 Ersoy, Kitapların Fiyatları, s.76. 



90 
 

yirmi dört harfli bir alfabeye dönüşmektedir.380 Buna ek olarak harflerin bitişik 

yazılmaları ve yerine göre gerektiğinde hareke eklenmesi zorunluluğu da güçlüğü 

daha da artırmaktadır. Durum böyle olunca Müteferrika’nın asıl başarısı, Batı 

dillerinde kolaylıkla uygulanabilen matbaa tekniğini Arapça harfli bir dile 

uygulayabilmesindedir. Onu başarılı kılan etmen matbaacılığın yaygın olduğu Erdel 

bölgesinde yaşamasıdır. Burada edindiği deneyimi İstanbul’da Osmanlıca metinlerin 

matbaacılık tekniği açısından uygulanabilirliğini sağlayabilmek açısından 

kullanmıştır. Böylece azınlıklar aracılığıyla matbaayı çok daha önceden tanımış 

olmasına karşın, Osmanlı Devleti’nin matbaaya sıcak bakmamasını bir ölçüde 

anlamak kolaylaşmaktadır. 

Bu durumu Münif Paşa, Cemiyet-i Osmâniye’de yaptığı konuşmada ele almış 

ve şunları söylemiştir: 

“Diğer ulusların yazılarını bilenler, bunu bizim yazımızla karşılaştırırlarsa, 

bizim yazımızda bazı güçlükler bulunduğunu ve hareke kullanılmadığı zaman bazı 

kelimelerin birçok şekilde okunabileceğini, bazı durumlar da ise hareke kullanılsa 

bile, çok karşılaşılmamış bazı kelimeleri ifadede kullanım amacın ortaya çıkmasına 

yeterli olmaya bilir… Bu güçlüklere ek olarak iki yüz yıldır kullanılmakta olan 

Arapça-Farsça gramer kurallarına göre yapılan terkipler okuma ve yazmanın 

yaygınlaşmasını engellemiştir. Oysa böyle problemleri bulunmayan Avrupalılar 

erkek-kadın, amele ve uşak güruhuna varıncaya kadar okuma yazma 

bilmektedirler.”381 

Bu değerli bilgilerinden sonra Münif Paşa, konumuza ilişkin çok daha önemli 

bir sorunu da dile getirmekte ve okuma yazmanın yaygınlaşmamasının en güçlü 

nedenlerinden birisinin de yayımcılığın yaygınlaşmaması olduğunu belirterek, bu 

durumun da kullanılan harflerin, yani Arapça alfabenin, basma sanatına elverişli 

olmamasından kaynaklandığını ileri sürmektedir.382 

                                                            
380 Topdemir, Türk Matbaacılığı, s.32. 
381 Adem Akın, Münif Paşa ve Türk Kültür Tarihindeki Yeri, Ankara 1999, s.112. 
382 Akın, Münif Paşa, s.112. 



91 
 

 

Benzer düşünceleri, 1928 harf devriminden önce Celal Nuri ileri sürmektedir. 

Türkçemiz adlı kısa çalışmasında matbaanın Türkiye’ye geç gelmesinin temel 

nedenlerinden birsinin kullanılmakta olan Arap alfabesi olduğunu dile getirmiştir.383  

III. V. IV. Toplumun Hazır Olmaması  

 

Durum her ne olursa olsun, matbaanın bir gereksinimin sonucu ortaya çıktığı 

ve bu gereksinimi doğuran asıl nedeninde sosyal boyutlu olduğu anlaşılmaktadır. 

Çünkü sosyal açıdan matbaa bir gereksinim olarak Osmanlı Devleti’nde 

duyumsanmış olsaydı, bu tekniği merak edip öğrenecek insanlar mutlaka çıkacaktı. 

Şu halde temel sorunun aslında toplumun hazır olmamasıyla ilgili olduğu 

anlaşılmaktadır. Çünkü okumaya, bilgiye duyulan ilgi ve dolayısıyla kitaba olan 

talep matbaaya olan gereksinimi belirleyen asıl etmendir. Zaten yukarıda sıralanan 

bütün gerekçeler bir araya getirildiğinde, sorunun altında yatan asıl nedenin 

toplumun hazır olamaması olduğu gerçeğini çok açık bir şekilde ortaya 

çıkarmaktadır. Matbaanın ancak Lale Devri’nde alınmış olması da bu durumu 

kanıtlamaktadır. Çünkü matbaanın gelişi Lale Devri’ne denk gelmektedir ve Lale 

Devri de Osmanlı için bir tür Rönesans anlamı taşımaktadır. En önemli özelliği 

yenilik anlayışı ve yeniliğin benimsenmesinde gösterilen istektir. Bu dönemin batıya 

kapılarını açan yenilik yanlısı yönetim kadrosu ve ulemanın bir araya geldiği bir 

dönem olması da bu süreçte etkili olmuştur.384 

Matbaa Batı’da Rönesans döneminde icat edilmiş bir araçtır. Osmanlı’nın bu 

aracı benimseyip kullanmaya başlaması da onun bir tür Rönesans’ı olan Lale 

Devri’nin yeni düşünce ortamında gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bu anlamda 

Osmanlı’nın matbaayı iki yüz yetmiş dört yıllık bir gecikmeyle ülkesinde resmi 

olarak kullanmaya başlamış olması doğal görünmektedir. Çünkü bunu yapabilmek 

için gerekli olan bilgi ve bilinç düzeyine aslında bu dönemde ulaşılabilmiştir.385 

 

                                                            
383 Topdemir, Türk Matbaacılığı, s.31. 
384 Topdemir, Türk Matbaacılığı, s.32. 
385 Topdemir, Türk Matbaacılığı, s.33. 
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IV. BÖLÜM 

İBRAHİM MÜTEFERRİKA’DAN SONRA OSMANLI 
MATBAACILIĞI VE MATBAANIN OSMANLI EĞİTİMİNE 

KATKISI 
 

IV. I. MÜTEFERRİKA’DAN SONRA OSMANLI MATBAASI 

 

 İbrahim Müteferrika’nın ölümünden sonra Osmanlı matbaacılığı kesintisiz 

devam etmez. Ahmet Refik’in incelediği Evahir-i Muharrem 1160/2-11 Şubat 1747 

tarihli divan defterinde bulunan bir ilmühabere göre Rumeli kadılarından İbrahim 

Efendi ile Anadolu kadılarından Ahmed Efendi’nin Müteferrika’nın başlattığı 

matbaacılığı devam ettirmeleri konusunda fermanla izin almışlarsa da386 terekesinden 

aldıkları basma tezgâhları, tahta yeni çıkan III. Osman (1754-1757)’ın Evail-i 

Rebiülahir 1168/Ocak’ın ortası 1755 tarihli fermanına kadar suskunluk içinde 

kalır.387 Söz konusu fermanı aldıktan sonra bu iki ortak 1169/1756 ve 1170/1757’de 

Vankulu Lügati’nin ikinci baskısını yaparlar.388 

 Bu baskıdan sonra Osmanlı matbaacılığı yine durgunluğa düşer. Ancak 

Osmanlı kalem adamları matbaanın bürokrasi işlerinde yardımcı olacağı 

kanaatineydiler. Örneğin defterhane memuru olan Pennah Süleyman Efendi (ö.1786), 

Sultan I.Abdülhamid’e (1774-1789) takdim ettiği mecmua başlıklı siyasetnamesinde 

kürk ve lüks dokuma ithalatının sınırlandırılması için bir risale hazırlanması ve bu 

risalenin basılıp eyaletlere gönderilmesi doğrultusundaki fikrini açıklar. Coğrafyanın 

da devlete ve dışişleri meselelerine yararlı olduğu kanaatinde olan Pennah Süleyman 

Efendi aynı yazısında Kur’an-ı Kerim ile hadis hariç Grekçe, Latince, İtalyanca, 

Fransızca vs. dillerden tercüme edilen ve haritalarla donatılan coğrafya konulu 

kitapların basılması için bir matbaanın kurulması konusunda ısrar eder. Önerisine 

                                                            
386 Ahmet Refik, Hicri Onikinci Asırda İstanbul Hayatı (1100-1200), İstanbul 1988, s.168  
387 Sabev, Matbaa Serüveni, s.312. 
388 Sabev, Matbaa Serüveni, s.313. 
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göre bu matbaada basılacak kitaplar üzerine kaydedilen ve devlet tarafından 

onaylanan fiyatta satılacaktı.389  

 Bu istekler I. Abdülhamid’in kendi desteğiyle gerçekleşir. Sultanın ısrarı 

üzerine 1784’te Divan-ı Hümayun beylikçilerinden Raşid Efendi ile vakanüvis Vasıf 

Efendi artık o zamanlarda müteveffa olan Kadı İbrahim Efendi’nin eşinden basma 

aletlerini alıp, ellerine dini kitaplar hariç tarih, toplum ahlakı, devlet idaresi, tıp, şiir 

ve bunlara benzer konulu kitapların basılmasına ruhsat veren ve sultan vakıflarına 

belli başlı ücret karşılığında matbaacılık tekelini sağlayan 11 Mart 1783 tarihli 

beratın içeriğini açıklayan ferman verilip390, Osmanlı matbaacılığı yeniden 

canlandırılır.391 

 Bu matbaada Sami, Şakir ve Subhi Tarihleri olarak 1198/1784’te basılan ilk 

kitabın ön sözünde, ilk basmacı İbrahim Efendi’nin (Müteferrika) halifesi olan Kadı 

İbrahim Efendi’nin diğer bazı işlerle meşgul olması ve daha sonrada vefat 

etmesinden dolayı devletin kimseyi matbaacılıkla görevlendiremediği 

belirtilmiştir.392 Bu durumun ortaya çıkmasına büyük ihtimal 1768-1774 tarihleri 

arasındaki Osmanlı-Rus Savaşı neden olmuştur. Zaten Toderini’de, Rusya ile barış 

antlaşması imzaladıktan sonra Osmanlı Devleti ordunun güçlendirilmesi, bilginin 

yayılması ve matbaacılığın canlandırılması içinde gayret edildiğini yazar.393 

Toderini, Kasım 1784’te matbaayı ziyaret ettiğinde Müteferrika zamanında dökülen 

harflerin artık kullanışlı olmadıklarından dolayı yeni, ancak eskileri kadar güzel 

olmayan, harflerin döktürüldüğünü söyler.394 Sabev’in eserinde Ahmed Cevdet 

Paşa’dan aktardığı bilgilere göre, Raşid Mehmed ve Vasıf Efendilerin bastıkları 

kitaplar Müteferrika baskıları kadar temiz ve mükemmel değildir.395 

 Orhan Koloğlu 1784’te kurulan bu matbaanın yayın projeleri hakkında 1785-

1786 yıllarında İngiliz ve Alman gazetelerinde çıkan bazı haberlere dikkat eder. 

                                                            
389 Sabev, Matbaa Serüveni, s.313. 
390 Toderini, Türk Matbaacılığı, s.112-115 
391 Kemal Beydilli, Türk Bilim ve Matbaacılık Tarihinde Mühendishaneler ve Mühendishane 
Matbaası ve Kütüphanesi (1776-1826), İstanbul 1995, s.99-100. 
392 Gerçek, Türk Matbaacılığı I, İstanbul 1939, s.93.  
393 Toderini, Türk Matbaacılığı, s.111-112. 
394 Beydilli, Mühendishane Matbaası, s.117. 
395 Sabev, Matbaa Serüveni, s.315. 
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Koloğlu’nun aktardıklarına göre, Fransız bilim ve teknik gelişmelerini Osmanlı’ya 

aktarmak amacıyla matbaada bir ansiklopedinin Fransızcadan Türkçeye tercüme 

edilerek basılması gibi planlar olup, tercüman ve harf dökümcüleri sağlanmış, ancak 

ansiklopedide yazılanların İslam akaidine uygun olmamasından dolayı bu proje 

gerçekleşememiştir.396 

 İki matbaa ortağı 1199/1784-85’te İzzi Tarihi’ni bastıktan sonra Vasıf Efendi 

ortaklıktan ayrılır ve matbaayla sadece Raşid Mehmet Efendi uğraşmak zorunda 

kalır. Aynı yıl Arapça nahiv alanında Güzelhisari Zeyni’nin İbn Hacib’in Kafiye’si 

üzerine İ’rabü’l-Kâfiye başlığı altında yaptığı sarf da basılır. Aslında bu Osmanlı da 

basılan ilk ders kitabıdır.397 

 Raşid Mehmed Efendi daha sonra eski Eflak voyvodası Alekssander 

İpsilanti’nin oğlu Konstantin İpsilanti’nin tercüme ettiği Fenn-i Harb (1207/1792-

93), Fenn-i Lağım (1208/1793-94) ve Fenn-i Muhasara (1209/1794-95) gibi savaş 

taktiği konulu üç kitabı basar. Bu son üç baskı 1792-1793 tarihlerinde Sultan III. 

Selim’in (1789-1807) Osmanlı askerlik alanında başlattığı Nizam-ı Cedid 

reformlarının gerektirdiği yeni askeri birimlerin tahsilinde kullanılmak üzere 

basılmıştır.398 1212/1797-98 yılında vefat etmeden önce matbaa aletleri Raşid 

Mehmed Efendi’nin kendisinden alınır ve Mühendishane Matbaası oluşturulur.399 Bu 

arada I.Abdülhamid’in fermanıyla verilen matbaa tekeli, 1787-1790 yıllarında 

İstanbul Fransız Büyükelçiliği’nde kurulan ve askerlik konularında birkaç kitapla 

Fransızlar için bir Türkçe gramer el kitabını basan matbaayla tarihe karışır.400 

 1795-1802 yıllarını kapsayan dönemde yılbaşına ortalama kitap sayısı iki kat 

artar. Bu nicel gelişmenin esas nedeni İstanbul Hasköy’de 1797’de kurulan ve 

1802’ye kadar faaliyette bulunan Mühendishane Matbaası’nda basılan kitaplardır.401 

Konu itibariyle bu dönemde basılan kitaplar bir yandan geleneği devam ettirerek, 

                                                            
396 Koloğlu, Basının Gecikme Sebepleri, s.60-61. 
397 Hasan R. Ertuğ, Basın ve Yayın Hareketleri Tarihi, C.I, İstanbul 1970, s.118. 
398 Gerçek, Türk Matbaacılığı I, s.96-99. 
399 Sabev, Matbaa Serüveni, s.316. 
400 Sabev, Matbaa Serüveni, s.316. 
401 Sabev, Matbaa Serüveni, s.318. 
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askeri konularda eserler ve sözlükler basılmış öte yandan geometri eserleri, 

propaganda ve yasa broşürleri basılmıştır.402 

 Ancak 1803 yılında başlayan ve 1839 yılına kadar devam eden safhanın 

özelliği ise, ağırlıklı olarak artık dini eserlerin ve Arapça gramer kitaplarının ve 

sözlüklerinin basılmasıdır. Mehmed Emin Behic Efendi’nin H.1217/M.1802-1803’te 

yazdığı Sevânühü’l-Levâyih başlıklı lahiyasında öğrencilerin dini eğitiminin 

gelişmesi için ucuz fiyatta ve çok sayıda İslam dini ve Arapça grameri konulu 

kitapların basılmasını önerir.403 Behic Efendi’nin bu görüşünün önemli tarafı, bu defa 

artık dini bilimin daha geniş kitlelere ulaştırılmasında matbaanın önemini de fark 

etmesidir. 1803’te Osmanlı matbaasında basılan ilk dini eser olan Birgivi Risalesi 

yayımlandı.404 

 Bu dönemde 1802 yılında kurulan ve 1824 yılına kadar çalışan Üsküdar 

Matbaası, 1824 yılında kısa bir süre çalışan İstanbul Matbaası405 ve 1822 yılında 

Mısır valisi Mehmed Ali Paşa tarafından kurulan Bulak Matbaası406, 1831yılında 

İstanbul Fransız asıllı Jacques ve Henri Cailloil tarafından açılan ilk litografya 

matbaası407 ve yine aynı yılda ilk Osmanlı gazetesi olan Takvim-i Vakâyi gazetesinin 

basılması için kurulan Takvimhane-i Amire408 matbaaların sayesinde yılda basılan 

ortalama kitap sayısı ona çıkar. Matbaaların sayısının artmasıyla daha çok kâğıda da 

ihtiyaç duyulduğundan dolayı 1804’te Beykoz Kâğıt Fabrikası açılır ve bunun 

faaliyeti 1832’ye kadar devam eder.409 

 Jale Baysal’a göre bu safhanın en önemli özelliği Birgivi Risalesi gibi ilk dini 

kitabın basılmasıdır. Ancak dini kitap ruhsatını veren ferman ya da fetva olup 

olmadığı şimdilik belli değildir.410 Burada Jale Baysal’ın vurguladığı diğer önemli 

                                                            
402 Kemal Beydilli, Mühendishane ve Üsküdar Matbaasında Basılan Kitapların Listesi ve Bir Katalog, 
İstanbul 1997, s.15-17. 
403 Sabev, Matbaa Serüveni, s.319. 
404 Beydilli, Mühendishane Matbaası, s.225. 
405 Sabev, Matbaa Serüveni, s.319. 
406 Sabev, Matbaa Serüveni, s.319. 
407 Litografya ya da taş baskısında müteharrik baskıda olduğu gibi ayrı harf şekilleri değil, yalabık taş 
üzerine çizilen tüm sayfa şekilleri kullanılır. Sabev, s.319. 
408 Sabev, Matbaa Serüveni, s.319. 
409 Ersoy, Türkiye’de Kâğıt, s.36-48. 
410 Sabev, Matbaa Serüveni, s.320 
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bir nokta Birgivi Risalesi gibi halk arasında popüler olan eserlerin basılmasına adım 

atıldığıdır.411 Bu ilk adımdan sonra ise dini kitabın basımında diğer konulu kitapların 

basımına kıyasla giderek artan bir eğilim söz konusudur.412 

 Matbu kitaba karşı giderek artan olumlu tavır, Kur’an-ı Kerim olmasa bile, 

dini kitapların basılmasını mümkün kılar. Hatırlatmak gerekirse Müteferrika 

matbaasına ruhsat veren fetvada basılı metinlerin hatasız olması gereği dile getirilir. 

Bundan dolayı Kur’an-ı Kerim’in aynen ve hatasız dilden kulağa ya da yazıdan 

yazıya aktarılması hassas bir meseledir. Avusturya büyükelçisi olan Baron Busbecq 

(1522-1592), 1555-1562 yılları arasında ikinci İstanbul ziyaretinden ilginç 

müşahedeler aktarır. Busbecq, Osmanlı’nın Avrupa’dan matbaayı ve umumi 

saatlerini benimsemediğini belirterek, bunun esas nedeninin “mukaddes kitapların 

matbaada basılması halinde orijinalliğini kaybedeceğine, umumi saatler yapacak 

olurlarsa müezzinlerin ve eski ayinlerinin otoritesinin azalacağını” zannettiklerini 

izah eder.413 

 Osmanlılar Batı’da basılan dini eserler konusunda ihtiyatlı olup İbrahim 

Müteferrika’nın sayesinde matbaayı benimsediklerinde de hemen dini kitapları 

basmazlar. Ancak belirli bir süre içinde matbaa kendi avantajlarını gösterdikten sonra 

din içerikli eserlerin basılmasına da cesaret ederler. Yani burada matbaaya karşı kin 

ve nefretten çok, bir güven eksiği ve bekleme taktiği söz konusudur. Zaten 

zihniyetlerin değişmesi içinde belli bir sürenin geçmesi gerekir. 

 Takvim-i Vakâyi gazetesinin 1831 yılının sonlarında ve 1832 yılının 

başlarında çıkan on ikinci sayısında ise toplum düzenine tehlikeli olan dini 

bilmeyenlere karşı yol göstermek vazifesinde olan ulemanın yararına dini nasihat 

içeren kitapların basılmasının gerekli olduğu dile getirirler.414 

 Gerçekten de Üsküdar ve İstanbul Matbaası’nda müderrislere ve medrese 

öğrencilerine yararlı olan Arapça sarf ve nahiv, akait ve kelam, mantık ve belagat 

                                                            
411 Jale Baysal, Osmanlı Türklerinin Bastıkları Kitaplar 1729-1875, İstanbul 2010, s.52. 
412 Sabev, Matbaa Serüveni, s.320. 
413 Sabev, Matbaa Serüveni, s.321. 
414 Kabacalı, Türk Kitap Tarihi, s.109. 
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konulu kitaplar basılır.415 Bu arada Mühendishane ve Üsküdar Matbaası’nın reisi 

Müderris Abdurrahman Efendi’nin mesleğinin medrese öğretmeni (cebir ve geometri 

müderrisi) olması da tesadüf bir şey değildir.416 

 Bundan sonra İslam akaidi ve hukuku hakkında meşhur klasik eserlerde 

basılır. Orlin Sabev’in aktardığına göre, bir Rusçuk kadı sicilindeki 15 Ramazan 

1275/18 Nisan 1859 tarihli Rusçuk müftüsü Hafız Osman Efendi’nin Rusçuk Mirza 

Mehmed Said Paşa Medresesi kütüphanesine altmış sekiz kitap içeren listede, 1825 

yılında basılan İbrahim Halebî’nin (ö.1549) Mültekaâü’l-Ebhar başlıklı bir fıkıh 

kitabıyla 1841’de basılan Ali el-Kâri’nin (ö.1605) Hz. Peygamberin hayatını anlatan 

Şifâ-i Şerif başlıklı meşhur eserinin nüshalarının da bulunması, din konulu matbu 

kitapların Osmanlı ulema mensupları tarafından kullandığına dair bir işarettir.417  

 Osmanlı baskı kültürünün gelişmesi için önemli bir etkende 1830’lu yıllarda 

sahaflara Takvimhane-i Amire’de kitap bastırmak için sipariş hakkı tanınmasıdır. 

Müteakip otuz sene içinde yapılan siparişler üzerine Arapça, Farsça ve Türkçe 

divanlar, Fransızcadan çevrilen romanlar, medrese öğrencileri ve müderrisler için 

yararlı olan fıkıh, akait, hadis, tefsir, mantık ve belagat konulu eserlerle Arapça 

gramer kitapları ve sözlükler, halk arasında popüler olan Taberi Tarihi (1844) ve 

Muhammediye (1845) gibi kitaplar basılır.418 Öte yandan verilen bu sipariş hakkı 

sayesinde Osmanlı matbaacılığı geleneğinde ilk defa naşir figürü, matbaacı 

figüründen ayrılmıştır. Başka bir ifadeyle artık sadece matbaa sahipleri değil, sipariş 

yoluyla başka kişilerde kitap yayımlayabilirlerdi.419 

 Orhan Koloğlu, bu dönemde Osmanlı matbaacılığının hızlı şekilde 

gelişmesine neden olan 1821 tarihli Yunan ayaklanmasından dolayı Sultan II. 

Mahmut’un (1808-1839) matbaanın propaganda aleti olarak kullanılması hakkındaki 

görüşüne dikkat eder.420 Bu yeni görüş sayesinde 1828’de Kahire’de Vakâyi Mısrıye, 

                                                            
415 Beydilli, Kitapların Listesi, s.18-24. 
416 Sabev, Matbaa Serüveni, s.324. 
417 Sabev, Matbaa Serüveni, s.324-325. 
418 Ertuğ, Basın ve Yayın, s.144. 
419 Sabev, Matbaa Serüveni, s.325. 
420 Koloğlu, Basının Gecikme Sebepleri, s.96. 
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1831’de Takvim-i Vakâyi, Vakâyi Giridiye ve Vakâyi Askeriyye gazetelerinin 

basılması başlar.421 

 Jale Baysal, 1803-1839 dönemini Osmanlı matbaacılığının tarihinde bir 

dönüm noktası olarak nitelendirir. Baysal’a göre bu dönemde matbaa gerçekten halk 

için kitap basar ve gerçekten topluma mâl olmaya başlamıştır.422 Ancak Baysal’ın bu 

görüşünü Alpay Kabacalı ve Orhan Koloğlu paylaşmaz. Kabacalı’ya göre, 1729-

1839 döneminde dört yüz otuz dört kitap basılıp Osmanlı matbaacılığı emekleme 

dönemine erişmiştir.423 Koloğlu’da, ilk Osmanlı matbaasının kuruluşundan yüz sene 

sonra bile matbaanın toplum gündeminde önemli bir yer almadığını belirtir. 

Matbaanın muhalefeti olmazken, etkisi de fazla değildir. Öte yandan Koloğlu, 

Osmanlı’da henüz basılı kitap kültürü tamamen yerleşmeden gazete kültürünün de 

ortaya çıktığını vurgular.424  

 Jale Baysal’ın ayırdığı Osmanlı matbaacılığının altıncı safhası Tanzimat’ın 

uygulanmaya başladığı 1840 ve ilk roman çevirilerinin çıktığı 1859 tarihleri 

arasındaki dönemi kapsar. 1844-1846 yıllarında İzmir’de yeni bir kâğıt fabrikası 

kurulmuşsa da imal ettiği kâğıdın değeri ithal kâğıdın fiyatından daha pahalı olduğu 

için faaliyeti fazla sürmez.425 Buna rağmen bu dönemde basılan kitapların sayısında 

önceki dönemlere nazaran muazzam bir artış söz konusudur. Bu yıllarda en az dokuz 

matbaa faaliyettedir ve yılda ortalama kırk iki kitap basılır.426 Bu matbaaların dışında 

birçok gayri resmi litografya matbaası baskı yapar.427 Jale Baysal’a göre bu dönemde 

İslam dini, askerlik, fen, tıp, nazım, münşeat, roman, hikâye, öğretici kitap gibi 

çeşitli konu ve yazı türünde kitabın basılmasıyla artık “gerçek bir yayın hayatı” 

başlamıştır.428 Osmanlı matbaacılığı tarihi açısından başka önemli bir gelişme ise 

                                                            
421 Koloğlu, Basının Gecikme Sebepleri, s.105-106. 
422 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.62-64. 
423 Kabacalı, Türk Kitap Tarihi, s.105. 
424 Koloğlu, Basının Gecikme Sebepleri, s.107. 
425 Ersoy, Türkiye’de Kâğıt, s.48-51. 
426 Sabev, Matbaa Serüveni, s.326. 
427 Server İskit, Türkiye’de Neşriyat Hareketleri Tarihine Bir Bakış İstanbul 1939, s.46-48. 
428 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.56. 
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günün şairlerinin divanlarını hattatlara istinsah ettirmeleri yerine matbaalara 

bastırmalarıdır.429 

 Seyahatname ve coğrafya eserleri en fazla basılırken, ilk yabancı dil öğreten 

kitaplarda yayımlanır. Batı’ya karşı büyüyen ilgi batılı siyasetçiler hakkında yapılan 

baskılardan da anlaşılır.430 1263/1847 tarihinde ise Rıfat Paşa’nın oldukça popülerlik 

kazanan Ahlak Risalesi başlıklı mektep ders kitabı basılır. Bu ders kitabının elli beş 

baskısı olduğundan herhalde o zamanlarda en iyi satan kitap olarak da 

değerlendirilebilir.431 

 1857 yılında ilk Osmanlı Matbaa Nizamnamesi çıkarılmıştır. Bu 

nizamnamede matbaa ruhsatı şartları söz konusudur. Server İskit’e göre bu belgeyle 

Osmanlı’da ilk defa matbu kitaplara sansür uygulanır. Nizamnameye göre herhangi 

bir kitap Meclis-i Maarif-i Umumiye tarafından devlete tehlikeli olmaması tespit 

edilip onaylandıktan sonra basılabilir. Aksi takdirde matbaalar kapanacak ve 

sahipleri ceza kanunun maddelerine göre mahkemelik edilecekti. Öte yandan bu 

nizamnameyle ilk defa telif hakları sorununa da açıklık getirilirken, müellif hayatta 

olduğu süre içinde bu haklara sahip olabilirdi.432 

 Yine 1857 senesinde çıkarılan başka bir nizamnameye göre ise matbaaların 

belli başlı kitapların basımıyla ilgili temel hakları lağvedilir ve hayatta olan 

müellifler kendi adına eserlerini basabilecekleri gibi telif haklarını matbaalara 

satabilirlerdi.4331858’de çıkan ceza kanunu, müelliflerin haklarını tahrik eden naşirler 

için para cezası434, devlete karşı toplum ahlakına aykırı ve kişi hakkında iftira dolu 

gazete, kitap ve diğer materyal basanlara para cezası, matbaanın kapatılması ve hatta 

yirmi dört saatten bir haftaya kadar hapis cezası öngörür.435 Server İskit’e göre 1857-

                                                            
429 Sabev, Matbaa Serüveni, s.327. 
430 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.65-68. 
431 İskit, Neşriyat Hareketleri, s.36-37. 
432 Sabev, Matbaa Serüveni, s.327. 
433 İskit, Neşriyat Hareketleri, s.49-51. 
434 İskit, Neşriyat Hareketleri, s.53. 
435 İskit, Türkiye’de Matbuat Rejimleri, İstanbul 1939, s.18-19. 
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1858 yıllarında çıkarılan bu yasalar Osmanlı yayın hayatına resmi bir düzen getirip 

matbaaların ve baskıların çoğalmasında etkili olmuştur.436 

 Osmanlı matbaacılığında 1859-1868 yılları arasında romanların -örneğin 

Aventures de Telemaque (Terceme-i Telemak,1859) ve Robinson Crusoe (Terceme-i 

Hikâye-i Robenson,1866) gibi- çevirileri basılır.437 Jale Baysal bu dönemi “eski ile 

yeni, Batı ile Doğu’dan geleni iç içe ve karmakarışık” bir devir olarak nitelendirir.438 

Sabev’in eserinde ise, 1850’li yılların Osmanlı Devleti’ndeki literatürün 

gelişmesinde olağanüstü bir dönem teşkil ettiğini, bu dönemde eski zamanlara 

kıyasla okuyan kişilerin sayısının arttığını ve yayımlanan roman çevirileri nedeniyle 

okuma zevkinin az çok değiştiğini kaydeder.439 Bu yıllarda resmi gazetelerin dışında 

özel gazete ve dergiler de yayınlandığından ilk defa süreli yayınlarda sansür 

uygulanmaya başlanır.440 

 Jale Baysal’ın ayırdığı son ve sekizinci safha, Birinci Meşrutiyet öncesi 1869-

1875 tarihlerini kapsar. Bu dönemde ilk Osmanlı romanları basılırken441, çoğu Batılı 

yayınların çevirileri olan roman ve tiyatro oyunlarının yüzde 18,6 nispi oranı en 

büyük olduğundan  Baysal, bu dönemi “tiyatro ve roman devri” olarak nitelendirir ve 

kitapseverlerin ilgisinin Batı’ya dönüşünün kesinleştiğini belirtir.442 Tiyatro halk 

arasında popülerlik kazanarak, 1873’te sansüre mahsur kalır.443 

 Jale Baysal bu safhanın en önemli özelliğinin “basımevi artık toplumun 

malıdır” ifadesiyle özetler.444 Yedi yılı kapsayan bu kısa dönem içinde bin yüz yirmi 

sekiz yani yılda ortalama yüz altmış bir kitap basılır ve bu şekilde her iki üç günde 

bir piyasaya yeni matbu kitap sunulur. Bu rakamlar da, Müteferrika matbaasından 

                                                            
436 İskit, Neşriyat Hareketleri, s.54. 
437 Sabev, Matbaa Serüveni, s.328. 
438 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.68-71. 
439 Sabev, Matbaa Serüveni, s.328. 
440 Ertuğ, Basın ve Yayın, s.203. 
441 Sabev, Matbaa Serüveni, s.328. 
442 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.62. 
443 İskit, Neşriyat Hareketleri, s.80. 
444 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.71-74. 
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yüz kırk altı yıl sonra Osmanlı matbaacılığındaki dinamik gelişmenin bir 

göstergesidir.445  

Hâlbuki söz konusu dönem sadece roman ve tiyatroyla değil, aynı zamanda 

ilk Kur’an-ı Kerim baskılarıyla da anılabilir. Mukaddes Kitabın ilk Osmanlı taş 

baskısı 1871 yılında gerçekleşirken, ilk müteharrik baskısı 1874’te yapılır.446 Aynı 

yılda din konulu kitapların basılma yasağı kaldırılır.447 

Jale Baysal’ın Osmanlı matbaacılığının gelişmeleri hakkında yaptığı 

değerlendirmeleri II. Abdülhamit’in (1876-1909) saltanat yılları ve Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kuruluşu ya da 1928’deki harf devrimine kadar uzatılabilir.448 

II. Abdüllahit’in (1876-1909) dönemi için akla gelen ilk şey tüm yayınlara 

uygulanan katı sansür kurallarıdır. Yasaklanan kitapların listesini hazırlayarak, bu 

kuralları hayata geçiren 1878’de kurulan Encümen-i Teftiş adlı komisyondur. II. 

Meşrutiyet’e kadar (1908) devam ettirilen bu katı sansür, Sultan VI. Mehmed 

Vahdeddin’in (1918-1922) döneminde yine uygulanır ve nihayet 7 Ekim 1923’te 

resmi olarak ortadan kaldırılır.449 II. Abdülhamid dönemindeki sansürün sonucunda 

yayınlanan gazetelerin sayısı oldukça azalır.450 Buna rağmen kâğıda ihtiyaç 

duyulması nedeniyle 1893’te Beykoz’da sultana hitaben adlandırılan Hamidiye kâğıt 

fabrikası kurulur. Ancak fazla düzenli çalışmayan fabrika 1912’de tamamen 

kapatılır.451 

1877-1890 tarihleri arasında basılan kitaplar hakkında mevcut olan 

istatistikler452, şiir ve roman gibi edebiyat eserlerinin nispi oranının giderek artmasını 

ispat ederler. Aynı zamanda her konuda ihtiyaç duyulan her türlü kitabın basılması 

da söz konusudur. Tablodan belli olduğu gibi, 1882’de Şirket-i Sahhafiyye-i 

Osmaniye matbaasının kuruluşuyla453 izah edilir. Öte yandan İstanbul’daki kitapçı 

                                                            
445 Sabev, Matbaa Serüveni, s.329. 
446 Sabev, Matbaa Serüveni, s.329. 
447 Sabev, Matbaa Serüveni, s.329. 
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453 Sabev, Matbaa Serüveni, s.331. 
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dükkânlarının sayısı da giderek artar. Sabev eserinde, 1882’de otuz dört, 1889’da 

kırk dokuz, 1912’de ise altmış üç kitapçı dükkânının var olduğunu kaydeder.454  

Konu itibarıyla 1877-1890 Tarihleri Arasında İstanbul’da Basılan Kitap 

Sayısı şöyledir:455 

DÖNEM 
İLAHİYAT, 

HUKUK 
EDEBİYAT 

TARİH, 

TERCÜMEİHAL 

MATEMATİK, 

COĞRAFYA, 

EKONOMİ 

VS. 

GRAMER, 

SÖZLÜK 

1877-1879 36 68 20 19 21 

1880-1881 31 58 20 62 24 

1882-1884 71 141 24 95 87 

1885-1886 59 118 20 60 55 

1887-1888 38 112 17 80 54 

1889-1890 31 91 23 86 68 

      

TOPLAM 266 588 124 402 309 

 

 Osmanlı matbaacılığı gelişmelerinin bütün bu değerlendirmelerinin 

bağlamında 1720’li yıllarda Osmanlı’da başlayan yazı kültüründen baskı kültürüne 

değişiminin uzun devrimi 1870’li ve 1880’li yıllarda bittiği söylenebilir. Yani bu 

uzun devrim az çok bir buçuk asır devam etmiş olan süreçtir. Bu sürecin en belirgin 

özelliği ise matbu kitaplara giderek alışma ve okur zevklerinin yavaş yavaş 

değişmesidir.456 

 Öte yandan okur görüntüsünde de bir “demokratikleşme” söz konusudur, 

çünkü okuyan kişilerin sayısı artar ve daha alt sınıflara mensup olan kişiler de faal 

okur olur. Ayrıca gazete ve dergiler de çok okunur.457 

                                                            
454 Sabev, Matbaa Serüveni, s.331. 
455 Sabev, Matbaa Serüveni, s.331. 
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IV. II. GELENEKSEL OSMANLI BİLİM ANLAYIŞI 

 

Matbu kitabın esas amacı daha geniş bir okur kitlesine gerek duyulan bilgiyi 

aktarmaktır. İbrahim Müteferrika’nın basma girişimi de aynı şeyi hedefler. Bu 

girişimin başarılı olup olmaması ihtimalide yayımlanmak için seçilen eserlerin konu, 

müellif ve içerik bakımından okuyucu beklentilerine uygun olup olmamasına ya da 

Müteferrika’nın, İslam geleneklerini sürdüren Osmanlı toplumunun o zamana kadar 

az çok ihmal ettiği bilgi alanlarını canlandırıp geleneksel okuyucu zevkini değiştirme 

imkânına ve gücüne bağlıydı. 

Osmanlı Bilim ve eğitim anlayışı, birçok klasik İslam devri bilgininin, 

bilimlerin tasnifiyle ilgili görüşlerinin bir sentezi ve yorumu sayılabilir. İslam bilim 

geleneğinde bilimlerin tasnifini yapan ilk bilgin Farabi (ö.950) olup, ardından Nedim 

(ö.995), Harezmî (ö.997), İbn Sina (ö.1037), Biruni (ö.1051), Gazali (ö.1111), İbn 

Rüşd (ö.1198), et-Tusi (ö.1274), Şirazi (ö.1311) ve İbn Haldun (1406) gibi âlimler de 

bu konuda görüşlerini ileri sürerler.458 

Klasik Osmanlı dönemine ait bilim ve eğitim anlayışı Hocazâde Muslihiddin 

Mustafa’yla (ö.1488) Taşköprülüzâde Ahmed İsamüddin Efendi’nin (ö.1561) 

eserlerinde sunulur. Nitekim Taşköprülüzâde Arapça olarak yazdığı Miftâhü’s-

Sa’âdet (Saadet Anahtarı) adlı eserinde Hocazâde’nin görüşünü geliştirip bilimlerin 

oldukça ayrıntılı tasnifini verir. Taşköprülüzâde’nin eseri sonradan oğlu Kemaleddin 

Mehmed tarafından Mevzû’atü’l-Ulûm başlığı altında Arapça’dan Türkçe’ye 

çevrilmiştir.459 

Taşköprülüzâde’ye göre her şeyden önce ilimler nakli ve akli olarak iki ana 

gruba ayrılır. Nakli olan ilimler dini ilimlerdir, yani bu ilimlerde kullanılan deliller 

Kur’an-ı Kerim ve hadisler gibi dini akidelerini açıklayan kaynaklardan olduğu gibi 

nakledilir. Akli ilimlerde kullanılan deliler akıl yoluyla yani mantıken formüle edilir. 

Taşköprülüzâde’ye göre ilimlerin sayısı çok olduğu için tümüyle aynı derecede 

öğrenilmez. Dolayısıyla öğrenmek için bunlardan sadece belli başlı olanları seçmek 
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gerekir. Seçiminde takip edilen en önemli kıstas ise ilimlerin faydalı olup 

olmamalarıdır. Bu bakımdan ilimler bir yandan müellifin kullandığı terim üzerine 

mahmûd yani iyi, faydalı, övgüye değer, öte yandan mezmûm yani kötü faydasız 

ilimler olmak üzere ikiye ayrılır. İlimlerin faydalı olup olmamaları konusunda 

kullanılan kıstas ise bilgili olmanın esas amacına uygun olup olmamalarına bağlıdır. 

Bilgi edinmenin esas amacı da dini tanımak ve bu suretle ahretteki ebedi saadete 

kavuşmaktır. Ahret, tevhid ve Hz. Muhammet’in peygamberliğiyle birlikte İslam 

dininin üç esas akidesini teşkil eder. Ahretteki sonsuz yaşamına nazaran dünya çok 

kısa bir süre ve ahrete bir hazırlık olduğundan ahretteki yaşamla ilgili bilgileri 

öğrenmek çok daha gerekli ve faydalıdır. Yani cennetin saadet kapısına anahtar olan 

ilimler öğrenilmeye değer ilimlerdir. Bu nedenle Taşköprülüzâde de eserine Saadetin 

Anahtarı başlığını vermiştir.460   

Prensip olarak tefsir, hadis, fıkıh, akait, kelam, tasavvuf gibi tüm dini ilimler 

iyi ve faydalıdır. Dolayısıyla Müslüman olan herkes bu ilimleri öğrenmek 

zorundadır. Öte yandan dini olmayan yani akli ilimlerin arasında gerek faydalı gerek 

faydasız ilim dalları da mevcuttur. Örneğin tıp, matematik, siyaset ve ziraat gibi akli 

ilimler faydalıdır ancak dünyevi işlere ait oldukları için bu ilimleri Müslümanlardan 

herkesin öğrenmesine gerek yoktur. Sadece gerektiği kadar bazı Müslümanlarca 

öğrenilmesi yeterlidir. Akli ilimlerden kötü olanları mesela sihir, tılsım, 

gözbağcılıktır. Fakat akli ilimlerden bazıları amaçlarına göre hem faydalı hem de 

faydasız olabilirler. Örneğin yıldızlarla ilgili ilim (nücum) takvimi ayarlamak, su ve 

karada yerleri belirlemek amacıyla –yani astronomi (hey’et) vasfında- kullanıldığı 

zaman iyi ilim ancak geleceğe yönelik hükümler çıkarmak için –yani astroloji 

vasfında- kullanıldığında kötü ilimdir. Çünkü bu son ilim dünyanın ve insanın 

kaderinin sadece Hz. Allah (c.c.) tarafından bilindiği kaidesine aykırıdır. Ve son 

olarak bazı ilimler ne yararlı ne de yararsızdır ancak kınanmazdır (mübah), 

Taşköprülüzâde’nin görüşünde şiir ve tarih gibi ilimler bu kategoridendir. Bu 

ilimlerle uğraşmak ne tavsiye edilir ne de kınanır. Çünkü sonuçta en azından kötü 

değildir ve kötülük için okunmazlar.461  
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Taşköprülüzâde’ye göre bir ilmin öğrenilmesinde gelişmiş (iktisad) ve yüksek 

(istiksa) dereceleri vardır. Müellif yedi kategori halinde ilimlerin tasnifini verir. Her 

bir kategori ulu ağaç (devha) olarak adlandırılarak, kategoriye giren disiplinler ağaç 

dallarına benzetilir. Gerçek bir ağaçta olduğu gibi her bir ilim dalının yan dalları da 

vardır. Taşköprülüzâde, bu yan ilim dallarında kullanılan esas eserlerin isimlerini 

verip işbu genel yedi ilim kategorilerini tasnif eder. Bunlar: 

1. Yazı ilimleri (kaligrafi, harflerin şekilleri) 

2. Söz ilimleri (gramer, retorik, şiir, tarih vs.) 

3. Mefhum ve mantık ilimleri (mantık, dialektik) 

4. Felsefe ilimleri (hikmet, fizik, tıp, biyoloji, kimya, astroloji, sihir, tılsım, 

hesap, geometri, astronomi, coğrafya ve müzik) 

5. Ameli hikmet ilimleri (ahlak, ev idaresi, siyaset) 

6. Dini ilimler (kıraat, hadis usulleri, tefsir, kelam, fıkıh usulleri ve fıkıh) 

7. Bâtıni-manevi ilimler (namaz, tasavvuf, görgü kuralları, ahlak) 

Bu yedi kategorinin aşağıdan yukarıya doğru sıralanması ilimlerin 

hiyerarşisine de yansır. İlk beş kategoriye giren ilimler akli son iki kategoriye giren 

ilimler ise nakli yani dini ilimlerdir. İlimlerin öğrenimi ilk önce yardımcı olarak da 

nitelendirilen akli olan ilimlerle başlar sonra nakli ilimlerle devam eder ve görünen 

şeylerin gizli anlamının (batın) keşfedilmesiyle sona erer.462 

 Taşköprülüzâde’nin 16.yüzyıl ortalarında sunduğu bu bilim ve eğitim görüşü 

Kâtip Çelebi (ö.1657), Saçaklızâde Muhammed el-Maraşi (ö.1732-33), Erzurumlu 

İbrahim Hakkı (ö.1780) gibi daha geç Osmanlı düşünürleri tarafından da az çok 

benimsenmiştir. Nitekim Osmanlı medreselerinin müfredat programı da bu genel 

görüşe uygun olarak gelişir. Ancak medrese programında akli ve nakli ilimler yer 

alırken, batınî ilimler dışlanır haldedir. Bunlar tarikatların tekke ve zaviyelerde 

uyguladıkları eğitimde öğrenilirdi. İlimlerin tasnifine vakıf kütüphanelerinin 

kataloglarının hazırlanmasında da riayet edilirdi. Ancak bu kataloglarda kitaplar 

genelde üst seviyeli dini ilimlerden alt seviyeli akli ilimlere doğru sıralanırdı.463 

                                                            
462 Sabev, Matbaa Serüveni, s.236. 
463 Sabev, Matbaa Serüveni, s.236. 
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 Birçok kaynakta Osmanlı medreselerinin ders programlarının 16. yüzyıldan 

20. yüzyıla kadar pek fazla değişikliğe uğramadığını belirtir.464 

 Hâlbuki İslam ve Osmanlı bilim ve eğitim anlayışının toplumsal tarafını tespit 

etmek istiyorsak, sadece medrese müfredatına değil konu itibarıyla vakıf 

kütüphanelerinde ve kitap piyasasında olan eserlere de dikkat etmek gerekir. 

 Adnan Adıvar, Evasıt-ı Muharrem 1129/25 Aralık 1716-4 Ocak 1717 tarihli 

bir hatt-ı hümâyûnda referans edilen şeyhülislam Ebu İshak İsmail Efendi (1716-

1718)’nin bir fetvasında 1716’da Petervaradin’de şehit düşen sadrazam Şehid Ali 

Paşa (1713-1716)’nın büyük kitap koleksiyonundan olan felsefe, tarih, astronomi ve 

şiir konulu eserlerin vakfedilemeyeceği doğrultusundaki hükme dikkat çeker. Adıvar 

bu fetvadan hareket ederek 18. yüzyıl Osmanlı toplumunun bu tür kitapları toplumun 

görmesinin uygun olmayacağı gibi bir zihniyete sahip olunduğu sonucuna varır.465 

Ancak İsmail Erünsal söz konusu fetvayı değişik açıdan yorumlar. Doğruluğu daha 

ağır basan yorumuna göre; buna benzer eserlerin birçoğunun vakfedilmesine dair 

veriler olduğunu hatta III. Ahmet’in 1719’da kurduğu saray kütüphanesinde466 de 

bulunduğunu hatırlatarak Sadrazam Ali Paşa’nın şehit olmadan önce çok sayıda 

vakfettiği kitapların yine kendisinin kurduğu üç umumi kütüphaneye 

nakledilmeyince, şehit olduktan sonra kitapların bir kısmı saraya getirtilmiş ve bu 

muamelenin hukuki açıdan doğru olduğunu ispatlamak için şeyhülislamın söz 

konusu fetvayı vererek sorunu bu şekilde çözümlendiğini iddia eder.467 Şehit olan 

sadrazamın sahip olduğu birçok değerli el yazmalarına saray tarafından imrenildiği 

için bu hile-i şer’iye yapılmıştır. Evasıt-ı Rebiülahir 1129/23 Şubat-4 Mart 1717 

tarihli başka bir fermanda “mükemmel” olan bu kitapların bulundukları değişik 

yerlerden tasnif edilerek saraya nakledilmeleri emredilir.468 Buradan varılan sonuca 

göre, söz konusu fetva ile ilgili ileri sürülen delil tamamen temelsizdir. Sonuçta 

                                                            
464 Cevat İzgi, Osmanlı Medreselerinde İlim, C.1, İstanbul 1997, s.61. 
465Adıvar, İlim, s.159. 
466 Sabev, Matbaa Serüveni, s.241. 
467 İsmail Erünsal, Türk Kütüphaneleri Tarihi, I. Kuruluştan Tanzimat’a kadar Osmanlı Vakıf 
Kütüphaneleri, Ankara 1991, s.70-77 
468 Ahmet Refik, İstanbul Hayatı, s.57-59. 
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Osmanlı ev kitap koleksiyonlarında da bu fetvada vakfedilmesi uygun görülmeyen 

konulardan birçok eser bulunduğu bilinmektedir.469 

 Osmanlı kitap piyasasının durumu hakkında vefat eden sahafların tereke 

defterlerinden az çok bilgi edinilebilir. Bu tereke kayıtlarında genelde geride 

bıraktıkları kitapların listesi de mevcuttur. Normalde okurların tereke defterlerinden 

farklı olarak sahafların tereke defterlerinde kaydedilen kitaplar büyük ihtimalle 

satılmakta olan kitaplardı. Bu bakımdan kitapların başlık ve müelliflerinden hareket 

ederek kitap piyasasında en çok aranan ve satılan kitapların tespiti mümkün olur. 

Diğer bir farklılık ise sahafların sahip oldukları kitapların konu itibariyle daha çeşitli 

ve en çok aranan kitapların sayı olarak daha çok olduğudur.470  

 Müteferrika matbaasının faaliyette bulunduğu 1726-1746 tarihleri arasındaki 

dönem için arşivlerde bulunan altı sahafın tereke defterlerinden dönemin Osmanlı 

kitap piyasasında hangi kitaplara talep olduğu konusunda bir fikre ulaşılabilir.471 

 Söz konusu sahafların tereke defterlerinde kaydedilen kitapların arasında 

çoğunlukla fıkıh, Arapça grameri (sarf ve nahiv), mantık ve akait konulu eserlere 

rastlanır. Bu ilim alanları yukarıda da bahsettiğimiz gibi Osmanlı medreselerinde en 

çok okutulan derslerdir. Öte yandan sahaflar, çok sayıda farsça ve birazda Arapça şiir 

kitabına da sahiptir. Kur’an-ı Kerim, hadis, tefsir, tasavvuf ve tıp konulu eserlerin 

yazma nüshalarına da sık sık rastlanmaktadır. Arap dilinin medreselerde kullanılan 

eserlerin esas dili olduğu halde sahafların sattıkları kitaplar arasında Arapça 

sözlükler oldukça nadirdir. Popüler olan Farsça şiir eserlerin de Farsça lügatleri 

değerli kılması gerekirdi. Ancak söz konusu sahafların tereke defterlerinde 

kaydedilen yaklaşık bin beş yüz kitabın arasında sadece on beş cilt sözlük mevcuttur 

yani sözlüklerin payı yüzde birdir. Bu bakımdan sahafları arz ettikleri sözlük 

sayısının duyulan ihtiyaç ve gösterilen talebe göre oldukça az olduğu ortay çıkar. 

Zaten Müteferrika’nın kendisinin de bu durumu yazılarında açıkladığı bilinmektedir. 

                                                            
469 Sabev, Matbaa Serüveni, s.242. 
470 Sabev, Matbaa Serüveni, s.242. 
471 Sabev, Matbaa Serüveni, s.242. 
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Ve bu durumdan hareket ederek ilk bastığı kitap bir sözlüktü ve bu sözlük de en iyi 

satan baskı olmuştur.472 

 Yukarıda anlatmaya çalıştığımız geleneksel Osmanlı bilim ve eğitim anlayışı, 

Osmanlı medrese ve müfredat programı ve Osmanlı kitap piyasasındaki tarih, 

coğrafya, fizik ve astronomi konulu eserlerin yeri oldukça kısıtlıydı. Sabev’in 

kitabında Fahri Unan’dan yaptığı alıntıda da belirttiği gibi, geleneksel Müslüman 

zihniyeti uhrevi meselelerin ve dini ilimlerin öğrenilmesine yönelikken, Avrupa’da 

gelişen Hümanizme ve Aydınlanma süreçleri ise dünyevi işlere ve müspet ilimlerin 

gelişmesine yöneliktir.473 

 Hâlbuki İbrahim Müteferrika’nın neşrettiği kitaplar geleneksel Müslüman 

bilgi edinme anlayışına meydan okur, çünkü tarih, coğrafya ve fizik gibi dünyevi 

olan ilim dallarında bilgi edinilmesini ön plana çıkartır. Dahası çok sayıda kitap 

basan matbaa her ilmin çok fazla kişi tarafından okunmamasını tavsiye eden 

geleneksel zihniyeti de kökten sarsar. De Saussure 1732 tarihli mektubunda “efendi 

ile yazıcıların” okunması gereken sayıdan daha fazla basacağından dolayı da 

matbaaya karşı geldiklerini vurgular.474 Franz Babinger ve Orhan Koloğlu ise batılı 

gezgin De Stochove’un 1630’da kahire sakini bir tıp profesörüyle sohbetine dikkat 

çekerler. Bu sohbet sırasında gezginin doktora yönelik neden kısa zaman içerisinde 

çok sayıda kitap basabilen matbaayı reddettikleri sorusuna doktor, kitapların çok 

olması faydalı değil, zararlı olduğu, herkesin kendi mesleğiyle uğraşması gerektiği 

ve sadece gerekirse ve gereken kitapların okunmasının icap ettiği doğrulturunda 

cevap verir. Doktor bu cevabına, matbaanın kötü kitaplar basabileceğini, sansür 

uygulansa da tabii olarak insanların kötü kitaplara ilgi duyabileceklerini, sonuçta el 

yazmalarının kontrol edilebileceğini ancak matbu kitapların kontrolünün daha zor 

olduğunu eklemiştir.475 

                                                            
472 Sabev, Matbaa Serüveni, s.244. 
473 Sabev, Matbaa Serüveni, s.244. 
474 Sabev, Matbaa Serüveni, s.244. 
475 Koloğlu, Basının Gecikme Sebepleri, s.54-55. 
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IV. III. OSMANLI EĞİTİMİNDE MATBAA PARALELİNDEKİ 

GELİŞMELER 

 

IV. III. I. İlk Basımevinin Kuruluşundan Kurucusunun Ölümüne Kadar 

 

İlk basımevimizin bastığı ilk on yedi eser hakkında diğer bölümlerimizde 

geniş bilgi verilmiştir. 

Bu eserler doğrudan doğruya İbrahim Müteferrika tarafından basılmak üzere 

seçilmiş, birçoğuna yine onun tarafından zeyiller, açıklamalar eklenmiş, bazı 

kitaplardaki haritaların birçoğu onun elinden çıkmıştır. Fen ve sosyal konularda bazı 

eserleri de bizzat kaleme almıştır. Adnan Adıvar’a göre: 

“Bizim için pek yeni sayılacak ilimlerin mukaddematı hakkında mâlûmat 

verecek eserler, tezyiller yazmış ve bu suretle memleketimize Avrupa Rönesans’ından 

ilk haberi vermiştir. Özellikle Cihannüma’ya yaptığı ilavelerde astronomi konusunda 

zamanının biliminden ne kadar faydalandığını göstermiştir.”476 

İlk yayınların ortak yanı hepsinin bilimsel yayın olmasıdır. Yine Adnan 

Adıvar, basımevinin kuruluşuna izin veren fetvada ancak lügat, mantık, hey’et ve 

hikmet kitaplarının söz konusu edildiğini, hatt-ı hümayunda fıkıh, kelâm, tefsir ve 

hadis ilimlerinden başka ilimlere dair kitaplar basılacağının belirtildiğine işaret 

ettikten sonra: “İbrahim Efendi esasen memlekette müspet ilimleri sokmak hevesine 

düşmüş hür fikirli bir zat olduğu için bu takviyede o kadar ehemmiyet vermemiş olsa 

gerektir” diyor.477 

Basılan eserlerden on tanesi tarih konusundadır. Müteferrika, bu on eserden 

Takvimü’t Tevarih’de Naima Tarihi’nin basılmasına başladığını bildirirken bir 

program tasarlamış gibidir.478 

                                                            
476 Adıvar, İlim, s.152. 
477 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.45 
478 Gerçek, Türk Matbaacılığı I, s.84. 
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Bu ilk yayınların karakterini İbrahim Müteferrika’nın kişiliği, bilgi seviyesi 

ve dünya görüşüyle açıklamak en doğrusudur. Pozitif bilimlere ve dünya için hem 

yeni hem önemli olaylara –Amerika’nın keşfi tarihi yayınlananlar arasındadır- 

duyulan ilgiyle beraber, seçilen lügat ve dil kitapları da Müteferrika’nın 

sağduyusunun eserleridir. Medrese talebesi –talebe-i ulum- için olduğu kadro devrin 

aydınları için çok değerli bir el kitabı olan Vankulu Lügati’nin yetmiş yıl içinde üç 

baskı yapabilmesi seçimin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor.479 Ön sözünde 

Holdermann adlı rahibin yazar olarak gösterildiği gerçekte Meninski’ye ait olan 

sözlük de ticaret için İstanbul’a gelen Fransızlara Türkçe’yi öğretme amacını 

güdüyordu.480 Müteferrika’nın bastığı tüm eserler, kaçar nüsha oldukları ve fiyatları 

son basımı olan Naima Tarihi’nin sonunda gösterilmişse de yukarıdaki sözlük, belki 

de sosyal baskı korkusundan listeye alınmamıştır.481 

1158/1745 yılında Müteferrika ölmüş ve basımevi sadece bir tek kitapla bir 

ara kesilen otuz sekiz yıllık bir uykuya dalmıştır. Bu sebepsiz duraklama, başlayan 

işin ana unsurunun onun bilgili, aydın ve gayretli varlığının açık delilidir. 

IV. III. II. Duraklama Dönemi (1746-1782/1159-1197) 

 

Müteferrika’nın ölümünden sonra Rumeli kadılarından İbrahim ve Anadolu 

kadılarından Ahmed Efendi matbaa fermanını, padişah I. Mahmud’a kendi adlarına 

yeniletirlerse de kitap basmadılar.482 

Kadı İbrahim Efendi, İbrahim Müteferrika’nın kalfalarından ve büyük 

ihtimalle damadı idi. İkinci İbrahim Efendi diye anılır.483 

1754’te III. Osman, fermanı yine bu iki şahsın istekleri üzerine tekrar 

yenilendi. Bu sefer İkinci İbrahim Efendi, Vankulu Lügati’nin ikinci basımını 

yapabildi. Fakat bir süre sonra o da öldüğü için basımevi, çalışmalarını durdurdu. 

                                                            
479 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.46. 
480 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.46. 
481 Gerçek, Türk Matbaacılığı I, s.72. 
482 Gerçek, Türk Matbaacılığı I, s.92. 
483 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.46. 
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Sami Tarihi, Şakir Tarihi ve Subhi Tarihi’nin ön sözünde, devletin bu 

sıralarda başka önemli işlerle uğraşması yüzünden basımevine bakılmadığı 

kaydedilir.484 

Müteferrika, padişahtan aldığı ferman ve şeyhülislamdan fetva almak üzere 

Damat İbrahim Paşa’ya sunduğu arzuhalde para yardımı da istemişti.485 Şahısların 

gayretleriyle beraber devletin yardımı olmadan, o devrin deyişi ile “basmacılık” işini 

yürütmeye imkân yoktu. 28 Çelebizade Said Efendi’nin Müteferrika’ya en büyük 

yardımının da saraydaki itibarı sayesinde meselenin para yönünü halledebilmesi 

olmuştur.486 

IV. III. III. Raşit ve Vasıf Efendiler İdaresinde Müteferrika Matbaası 

 

1783’te Divan-ı Hümâyun beylikçilerinden vakanüvis Raşid Mehmed Efendi 

ile vakanüvis Vasıf Efendi, I. Abdülhamid’den kendi adlarına ferman aldılar. 

Müteferrika basımevi Müteferrika’nın veresesinden satın alındı ve yeni bir çalışma 

başladı. 

Jale Baysal, Cevdet Tarihi’nde Vasıf Efendi’den naklen, Fransız elçiliğinin de 

basımevini satın almak istediğini bildiriyor.487  

Birçok zahmet ve masraflarla meydana getirilmiş bir işin yabancı eline 

geçmesinin doğru olmayacağı düşüncesi de devlet adamlarını harekete geçirmiş ve 

Raşit ve Vasıf Efendilere yardım edilmesine sebep olmuş olabilir. 

Bu devrede basılan kitapların altı tanesi askerlik konusundadır. Üçü, 1790’da 

tahta geçen III. Selim’in emriyle eski Boğdan voyvodasının oğlu Konstantin 

İpsilanti’ye tercüme ettirilmiş diğerleri Fransız uzmanlar tarafından yazılıp elçilik 

basımevinde basılmışlardır.488 

                                                            
484 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.47. 
485 Gerçek, Türk Matbaacılığı I, s.56. 
486 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.47. 
487 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.47. 
488 Gerçek, Türk Matbaacılığı I, s.97. 
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Osmanlı Devleti’nde Batılaşma hareketleri askerlik alanında başladı ve bu 

çekirdek etrafında gelişti.489 

Jale Baysal’ın, Ahmet Hamdi Tanpınar’dan yaptığı alıntıya göre; “Viyana 

bozgunundan sonra Osmanlı Devleti için nüfusça, bünyece ve teşkilatça ve bilhassa 

ordunun asıl kuvvetini yapan teknik ve düzen bakımından üstünlük devri artık geçmiş 

bulunuyordu. Bu üç üstünlükten o devirde yalnız orduya ait olanın üstünde 

durulması tabii idi.”490 

Bütün yenileşme çabalarının başında, bazı kaynakların I.Mahmud tarafından 

İbrahim Müteferrika’ya da yöneltildiğini şu soru yer almaktadır: “Küffarın ekser 

zamanda galebesine ve ehli İslam’ın mağlubiyetine sebep nedir?”491 

Böyle Batı’dan ilk çeviriler arasında askerlikle ilgili eserler yer aldı. 

Kurumlara bağlı ilk basım evleri askeri okullar çevresinde gelişti.  

Tarih konusu, Müteferrika’nın başlangıçtaki niyetlerine uygun olarak iki 

örnek daha verdi.  

Fransız elçiliği basımevinin bastığı Fransızlara Türkçe öğretme amacını 

güden dil kitabı, Müteferrika’nın bundan önceki denemesinin ne kadar yerinde 

olduğunu, nasıl bir ihtiyaca cevap verdiğini göstermektedir. 

Daha önce iki baskının yapıldığını gördüğümüz Vankulu Lügati ile beraber 

İğrab el-Kâfiye, basımevimizin medrese talebesinin ihtiyaçlarına yönelişinin ilk 

belirtileri sayılabilir.492 Jale Baysal’ın eserinde aktardığı İsmail Hakkı 

Uzunçarşılı’nın medreselerde okutulan dersler konusunda verdiği bilgiyi aşağıya 

aynen alıyoruz: 

“Okutulan dersler yüksek tahsil de dâhil olmak üzere en aşağıdan başlayarak 

gramer, mantık, feraiz, kelam, belagat, usul-i fıkıh, usul-i hadis ve hadis ile tefsirden 

mürekkep olup bunlardan her birinin izahını havi muhtasar ve mufassal müteaddit 

                                                            
489 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.48. 
490 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.48. 
491 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.48 
492 Gerçek, Türk Matbaacılığı I, s.97. 
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şerh ve haşiyeleri vardı. Bunların medrese derecelerine göre aşağı medreselerde 

evvela muhrasarı ve yüksek medreselerde mufassalı okutulurdu.”493 

Jale Baysal, Osman Nuri Ergin’den yaptığı alıntıda yukarıdaki konular için 

kullanılmakta olan kitapların bazılarının adlarını ve yazarlarını bildirmektedir494: 

İsaguci’nin mantık kitabı, onun şerhi Fenârî ve daha yükseği Metâlî Şerhi. 

Yine mantıktan Şem’iyye Şerhi. 

Belâgattan Şerh-i Müftah, Muhtasar Meânî, Mutavvel. Kelamdan Şerh-i 

Tecrid, Sadeddin Tefazânî’nin Telhis Şerhi, Kadı Beyzâvî’nin Tevâlî Kitabı, Isfahanî 

Şerhi, Seyyid-i Şerif’in Mevakıf Şerhi. 

Fıkıhtan Şirazlı Aduteyci’nin Muhtasar Münteha adlı şerhi, Ömer 

Merginâni’nin Hidaye’si ve bunun Bayburdlu Ekmelüddin tarafından yapılan şerhi 

ve Keşşaf Tefsiri. 

Yukarıda sayılan kitapların hepsi zamanın medreselerinde okutulan ders 

kitaplarıdır ve 1729-1875 yılları arasında en büyük paya sahiptirler.495 

Gelecek yıllarda mütemadiyen yeni baskıları ile karşılaşacağımız Türkçe, 

Arapça manzum lügat Tuhfe-i Vehbi ilk olarak 1794’te (1208) basılmıştır ve sıbyan 

mekteplerinin klasik ders kitaplarından biridir.496 

IV. III. IV. İkinci Basımevinin Kuruluşundan İlk din Kitabına Kadar 

(1795-1802/1210-1217) 

 

İkinci Türk matbaasının birincisinden altmış altı yıl sonra Hasköy’de 

Mühendishane Mektebi’nde, geometri öğretmeni Abdurrahman Efendi yönetiminde 

                                                            
493 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.49. 
494 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.49. 
495 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.50. 
496 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.50. 
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kuruldu. Harfleri çok eskimiş bulunan Müteferrika basımevinin bazı araç ve gereçleri 

Raşit Efendi’den satın alınarak yeni basımevinde bunlardan faydalanılmıştır.497 

Bu devrede Mühendishane’nin ihtiyaçları için basılmış beş kitabın künyesini 

buluyoruz. 

Medrese talebesinin ihtiyaçları için meydana getirildiği söylenebilecek beş 

Arapça-Türkçe lügatle bir Farsça-Arapça-Türkçe lügat kitabı vardır. 

İngiliz Raif diye tanınan reisülküttap Mahmut Raif Efendi’nin Türk dilini 

yabancılara öğretmek ve memleketimizi tanıtmak amacı ile yazılmış Fransızca kitabı, 

bir Türk tarafından yazılmış Batı dillerindeki ilk eser olarak Mühendishane 

Matbaası’nda bu devrede basılmıştır.498 

Çalışmaları sona ermiş olan Müteferrika basımevinin yerini dolduracak resmi 

basımevi, üçüncü basımevi olarak bu devrin sonunda 1802 (1217)’de yine 

Abdurrahman Efendi yönetiminde çalışmalarına başladı. Üsküdar Matbaası diye 

anılan bu basımevi, bastığı kitaplarda Darüttıbaatü’l-Cedide adını kullanmış. 

Mühendishane basımevine kısaca Darüttıbaa denmiştir.499 

Bu devre yayınları başlangıçtan beri gelen karakteri muhafaza eder. Askerlik, 

resmi yayınlar ve öğretimde kullanılacak faydalı kitaplar basılmıştır. Manzum 

Arapça-Türkçe lügat Tuhfe-i Vehbi de bu dönemde iki baskı yapar.500 

IV. III. V. İlk Dini Kitabın Yayınlanmasından Tanzimat’a Kadar (1803-

1839/1218-1255) 

 

Devrenin önemli olaylarını şöyle özetleyebiliriz: 

 Dini kitap basma yasağının ortadan kalkması, Mısır Bulak Basımevi’nin 

çalışmaya başlaması, İstanbul’da ilk litografya basımevinin kuruluşu, ilk resmi 

                                                            
497 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.50. 
498 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.50. 
499 “Basım”, Türk Ansiklopedisi, Ankara 1951, s.335. 
500 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.51.  
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gazeteyi basmak üzere Takvimhane-i Âmire’nin çalışmaya başlaması, halk için ilk 

masal kitaplarının yayınlanması. 

 Yayın hayatımızı etkileyen önemli olaylar ve yeni açılan okullar aşağıda 

gösterilmiştir: 

 1821 Bâbıâli Tercüme odasının kurulması. 

 1827 Orduya askeri doktor yetiştirmek üzere Tıbhane’nin II. Mahmud 

tarafından açılışı. 

 1831 Takvimhane-i Âmire’nin kuruluşu ve Üsküdar Matbaasının buna ilhakı. 

Bu basımevi, bugünkü devlet basımevinin temelini teşkil etmiştir. 

 1832 Harp Okulu’nun temelini teşkil eden Sıbyan Bölükleri birliğinin 

kuruluşu. 

 1833 Orduya cerrah yetiştirmek üzere Cerrahhane’nin kuruluşu. 

 1834 Beşiktaş Sarayı’nda Muzika Mektebi’nin kuruluşu 

 1835 Maçka Harbiye Mektebi’nin kendi basımevini kurması.501 

 1803 (1218)’te Birgivi’nin akaid kitabı, Risâle-i Birgivi yayınlandı. İlk 

basımevinin kuruluşuna izin veren fermanda ve fetvada dini eser basılmayacağı kesin 

olarak belirtildiğine göre bu kitabın yayınlanışından önce yeni bir ferman ya da fetva 

çıkıp çıkmamış olduğu bilinmemektedir. 

 Bu kitapla basımevi halk için kitap çıkarma konusunda en önemli adımı atmış 

oluyordu. Çünkü o devirde herhalde en çok aranan din konusundaki eserlerdi. 

Birgivi’nin akaidinden sonra basılan din kitapları basım sayısı bakımından daima 

önde gitmiştir. 

 Basımevinin resmi yayınlar ve öğretim için hazırlanan kitaplar alanını aşarak 

daha geniş bir okuyucu sınıfına cevap verir hale gelmesinde Bulak Basımevi ikinci 

büyük adım olmuştur. İlk şekli ile Fransızların kurduğu bu basımevi Milano’da 

                                                            
501 “Basım”, Türk Ansiklopedisi, s.336. 



117 
 

 

yetiştirilmiş küçük bir Mısırlı grubun 1821’de gerekli araç ve gereçleri 

getirmelerinden sonra 1822’de tam kapasite ile çalışmaya başladı.502 

 Jale Baysal bu basım evinin 1828’de Mısır’ın resmi gazetesi Vekâyi-i 

Mısriyye’yi basmak ve ilmi yayınlar yapmak üzere Mehmet Ali Paşa tarafından 

kurulduğu görüşünü yeniden canlandırma olarak nitelemektedir. Baysal, matbaanın 

1812’de kurulmuş olduğunu ve 1828’den önce bastığı eserlerin künyesinin de 

mevcut olduğunu belirtmektedir.503 

 Bulak basımevinin en önemli yanı, İstanbul’dan giden Aziz Efendi 

yönetiminde çok güzel bir ta’lık baskıyı gerçekleştirmiş olmasıdır. Böylece eski 

yazma kitaplarımızın, güzel sanat zevki veren dünyalarını bırakarak, fabrika işi 

basma kitaplara ısınamayan okuyucu bir dereceye kadar tatmin edilmiş oldu. Başta 

divanlar olmak üzere edebi eserleri basma kitaplardan okumaya razı olan okuyucu 

sınıfı, din kitabına ihtiyacı olan okuyucu ile beraber, yazma kitapların, çok pahalı ve 

güç tedarik edilir olması yüzünden hiçbir zaman çok genişleyemeyecek bir çevrenin 

büyük bir kalabalık olma yolunu tutması sonucunu getirdi.504 

 Bu devrede basılan divanlar şunlardır: Nefi (hicri 1250 ve1252 olmak üzere 

iki baskı), Haşmet, Esra Dede, Vehbî, Galip, Sâmi, Koca Ragıp Paşa, Neş’et, Haşim, 

Veysî divanları. Nergisî’nin Hamse’si. Attar, Camî, Hafız, Mevlana ve Bidpây’ın 

Kelile ve Dimne’si. Kelile ve Dimne’yi Tutiname izliyor. Farsçadan çevrilen bu iki 

hikâye kitabından sonra ilk Nasreddin Hoca fıkralarının ve gelecek yıllarda tekrar 

tekrar basıldığını gördüğümüz Ebu Ali Sina Hikâyeleri’nin ilk basımları ile 

karşılaşıyoruz. Jale Baysal’a göre, 1729’da ilk basılı kitabını çıkaran Türk 

matbaacılığı ancak 1803-1839 yılları arasında gerçekten topluma mâl olmuştur.505 

 Tasavvuf konusunda ilk yayınlananlara da yine bu devrede, 1830 yıllarından 

sonra rastlamaya başlıyoruz.506 

                                                            
502 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.52. 
503 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.52. 
504 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.53. 
505 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.53. 
506 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.53. 



118 
 

 Devrenin dikkati çeken başka bir yanı da ilk Osmanlıca inşa kitaplarının 

görünmeye başlamasıdır. Medreselerde Osmanlıca okutulmadığı bilindiğine göre bu 

kitaplar doğrudan doğruya yeni açılan okullar için hazırlanmış olmalıdırlar. 

 Bu devrede yıllık ortalama yayın sayısının onun üstüne çıkmasında Bulak 

Matbaası’nın tam kapasite ile çalışmaya başlaması kadar milli eğitim alanındaki 

gelişmeler de rol oynamıştır.507  

 Son olarak Serasker Mehmed Husrev Paşa’nın Fransız Coiloillara 1831’de 

kurulduğu Matbaa-i Bâb-ı Seraskerî’nin gelecek taş basması güzel İstanbul 

kitaplarını müjdelediğini ve Cailloilların 1836’da Galata’da Kulekapı’da açtıkları 

basımevinin de ilk özel basımevi olduğu belirtilmektedir. 

IV. III. VI. Tanzimat’tan İlk Edebi Batı Çevirilerine Kadar (1840-

1858/1256-1257) 

Bu devrede yıllık yayın ortalamasının büyük bir sıçrama yaparak birden bire 

kırkın üstüne çıktığı görülüyor. Tanzimat hareketinin eğitim ve kültür alanını nasıl 

etkilediği açıkça görülmektedir. Dönemin önemli gelişmeleri şunlardır508: 

1839 Mahalle ve sıbyan mekteplerinin düzenlenerek Rüşdiye mekteplerinin 

açılması hakkında ferman çıkar. 

1839 Devlet dairelerine bilgili memur yetiştirmek üzere Mekteb-i Maarif-i 

Adliye açılır. 

1839 Mekteb-i Ulûm-ı Edebiyye ikinci Rüşdiye olarak hizmete başlar. 

1839 Tıphane, Mekteb-i Tıbbıyye-i Şahane adını alarak Galatasaray’a 

naklediliyor. 

1846 Harbiye Mektebi’nde, harp akademilerine temel teşkil eden yüksek 

kısım açılır. 

                                                            
507 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.53. 
508 Faik Reşit Unat, Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış, Ankara 1964, s.131-134. 
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1847 Maçka’daki İdadi sınıflarından ayrı olarak Pangaltı’da yalnız subay 

yetiştirmek üzere Mekteb-i Fünun-ı Harbiye açılır. 

1847 Ayamama çiftliğinde ilk amelî Ziraat Okulu açılır. 

1848 Rüşdiye mekteplerine öğretmen yetiştirecek Darü'l Muallimin kurulur. 

1849 Harp Okulu süvari sınıflarında veteriner şubeleri açılır. 

1850 Valide Bezmîâlem Sulta’nın vakfı ile Darülmaarif adı verilen Rüşdiye 

kurulur. 

1853 İstanbul dışında ilk defa yirmi beş yerde, Rüşdiye mektepleri açılması 

için kararname çıkar. 

1857 Öğrenim dili Fransızca olan tıbbıye programına Arapça ve Farsça 

eklenir. 

1858 Orman ve Maadin mektebi açılır. 

Öğretim kurumlarının yanında yayın işlerini doğrudan doğruya teşvik eden 

ferman ve iradelere rastlanır. 1840’dan sonra Tıbhanede, yani Beyazıt’a nakledilmiş 

olan Darüttıbaatü’l-Cedide’de dışarından ücretle kitap bastırma konusunda irade 

çıkmış, başka bir irade ile de özel basımevlerinin kurulması için ne yolda 

davranılacağı ilan edilmiştir.509 

Cailloillarınki dışta bırakılmak şartı ile ilk özel matbaalara bu devrede 

rastlanmaktadır. 1855’te ders kitaplarını Uncu Halil Ağa ile Cailloil matbaalarının 

basacaklarını bildiren emrin ve yine “Ceridehanede ve olur olmaz yerde şer’an ve 

mülken tab’ı caiz olmayan evrak vesairenin bastırılmamasını” bildiren başka bir 

emrin çıkarılmış olması, Osmanlı Devleti’nde matbaacılık işinin düzenlenmesini 

gerektirecek kadar canlanıp gelişmesinin delilidir.510 

                                                            
509 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.55. 
510 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.55. 
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1857’de Tabhane-i Âmire’nin gelirinin azalmasından gizli matbaaların 

çalışmakta olduğu anlaşılmış ve özel matbaaların açılması konusunda yeni irade ve 

nizamname çıkarılmıştır.511 

1846’da Devlet salnamelerinin çıkarılmaya başlanması, bundan sonraki 

yıllarda İstanbul dışında resmi vilâyet matbaalarının kurulmasına yol açmıştır.512 

Bunlardan ilki 1853’te kurulan İzmir Vilayet Matbaasıdır.513  

Bu dönemde, İslam dini, askerlik, fen, tıp, nazım, münşeat, roman, hikâye, 

masal, öğretici kitaplar gibi çeşitli konularda eser veren gerçek bir yayın hayatı 

başlamıştır. Öğretici kitaplar arasında iki baskı yapan bir yemek kitabının bulunması, 

halkın günlük problemlerini kitap yardımıyla çözme alışkanlığı kazanması yolunda 

ilk adım sayılabilir.514 

Geçen devrede ilk örnekleri görülen halk masalları, Nasreddin Hoca 

Fıkraları gibi kitaplar küçümsenemeyecek bir gelişme göstermişler, yazma 

kitaplardan beri okuma alışkanlığı bulunan üstün diyebileceğimiz okuyucu sınıfı 

içinse zengin bir divan ve edebi esir yayını yapılmıştır. Günün şairleri divanlarını 

hattatlara değil matbaalara veriyor, matbaalarda bunlarla birlikte çok okunup aranan 

eski şairleri seçip yayınlıyorlardı. Fuzûlî, Nâbî, Nesîmi ve birçok şerhleri ile 

Mevlana’nın Mesnevi’si, Ahlâk-ı Alâî, Süleyman Çelebi’nin Mevlüd’ü ilk seçilenler 

oldular.515 

1851’de Encümen-i Daniş’in kuruluşuyla, Cevdet Paşa Tarihi’ni ve İbni 

Haldun çevirileri yayınlandı. 

Bu dönemde seyahatnameler konusunda dikkati çekecek bir ilgi görülüyor. 

Hicri 1256’da Mustafa Sami Efendi’nin Avrupa Risâlesi, 1262’de Seyahat el-

Amerika, 1269’da Londra Seyahatnamesi yayınlandı. Bu üç kitaptan çok, İbni Batuta 

ve Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin eskiler arasından seçilip yayınlanması konunun 

o devirde özel bir önem kazandığının delilleri arasındadır. Seyahat kitaplarının 
                                                            
511 “Basım”, Türk Ansiklopedisi, s.337. 
512 Unat, Türkiye Eğitim Sisteminin, s.134-136. 
513 “Basım”, Türk Ansiklopedisi, s.336. 
514 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.56. 
515 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.56. 
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yanında birçok coğrafya kitabı görülüyor. Bunların yalnızca okullar için mi 

hazırlandığını, yoksa daha geniş bir okuyucu topluluğu tarafından mı arandığını 

söyleyemeyeceğiz. Fakat seyahat eserlerine gösterilen ilginin yanında coğrafya 

kitaplarının da artmış oluşu dikkati çekmektedir.516 

Bundan önceki devrelerde doğuda bulunan Fransızlara Türkçe’yi öğretmek 

için hazırlanmış kitaplar görmüştük. 1840-1858 yılları arasında Türklere Fransızcayı 

öğretmek için basılmış dört kitap bulunur. Yayınlandığı, Fransızlara Türkçe’yi 

öğretmek amacı güden gramer kitabını anmaktan çekinen Müteferrika’dan sonra 

hayli yol alınmış olduğu bellidir. Fransızca öğretim yapan Tıbbıye’nin ve belki başka 

öğretim kurumlarının gerekleri için hazırlanmış olsalar da bu kitaplar, sayısız Arapça 

lügat ve gramer kitabının yanında, Batı’ya yönelmiş ve bu yönelişini Gülhane Hattı 

ile tescil etmiş bir toplum için asıl gerekli olan yayınlardır, bu bakımdan önemleri 

büyüktür.517 

Seyahatnameleri, coğrafya kitapları, Napolyon hakkındaki tarih yayınları ve 

nihayet hicri 1271’de Takvimhane-i Âmire’de basılmış “Avrupa’daki Meşhur 

Ministrilerin Tercüme-i Hallerine Ait Risale” adlı kitabı ile bu devre yeni bir âleme 

karşı duyulan ilginin ve Batı dünyasına açılışın haberini verir.518  

IV. III. VII. Batı’dan İlk Edebi Çeviriler Devri (1859-1868/1276-1285) 

 

Devrin yıllık yayın ortalaması 53,7 kitaptır. Bu devrenin eğitim kültür 

alanındaki önemli olayları şunlardır.519 

 1856 Askeri İdadilere Fransızca dersleri kondu. 

 1859 Mekteb-i Mülkiye’nin kurulması hakkında irade çıkması ve öğretimin 

başlaması. 

                                                            
516 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.56. 
517 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.57. 
518 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.57. 
519  Unat, Türkiye Eğitim Sisteminin, s.132-140. 
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 1859 Paris’te öğrenim yapacak gençler için Fransızca öğreten yatılı bir okul 

olan Mekteb-i Osmanî Paris’te açıldı. 

 1859 Sultanahmet’te Taşmektep binasında ilk Kız Rüşdiyesi’nin açılması. 

 1860 Telgraf Mektebi’nin açılması. 

 1861 Cem’iyyet-i İlmiye-i Osmâniyye’nin Teşekkülü. 

 1862 Rüdiye’den sonra bir yıl öğretim yapan ve devlet dairesine memur 

yetiştirme amacı güden Mekteb-i Aklâm’ın (sonradan Mehrec-i Aklâm adını 

almıştır) kuruluşu. 

 1863 Askeri İdadilere ve Harbiye’ye jimnastik dersleri kondu. 

 1864 Deniz Sanat Okulu açıldı. 

 1864 Mekteb-i Harbiye’de erkânı harb sınıfları açıldı. 

 1864 Kara ordusuna elbise ve kundura yapacak Sanayi Alayı taburlarından 

birer bölüğün pratik sanat okulu haline getirilmesi. 

 1865 Halka temel bilgileri, okuyup yazmayı öğretmek için parasız ders 

verecek okullar açma amacı ile Cem’iyyet-i Tedrisiyye-i İslâmiyye’nin kurulması. 

 1865 Bosnasaray’da kız enstitüsünün kurulması. 

 1865 Telif ve Tercüme Dairesi’nin kurulması. 

 1866 Eczacı mektebinin açılması 

 1867 Mekteb-i Tıbbıyye’yi Mülkiye’nin açılması. 

 1868 Galatasaray Lisesi’nin açılması. 

 1868 Kılıçhane’de yatılı ilk Erkek Sanat Okulu’nun açılması. 

 1868 Darülmuallimin-i Sıbyan’ın kuruluşu. 

 1868 İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin kurulması. (Ziyarete 1880’de açılmıştır.) 
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 1859’da Münif Paşa’nın Fenelon, Fontenelle ve Voltaire’den seçtiği 

diyaloglarla Muhaverat-ı Hikemiyye, Şinasi’nin Fransızcadan şiir tercümeleri 

Tercüme-i Manzume ve Yusuf Kamil Paşa’nın Telemak Tercümesi yayınlandı. 

Telemak o kadar iyi kabul gördü ki hicri 1283’e kadar 4 baskı yaptı. Hicri 1285’de 

Memduh Paşa Genevieve çevirisini yayınladı.520 

 Fransızca çevirilerin yanında dört ayrı Fransızca öğretimi kitabı da 

yayınlanmıştır. Bunlardan Eram Güzeloğlu’nun ki iki baskı yapmıştır. Bu kitapları, 

okullara konan Fransızca derslerine bağlamamız doğru olursa da edebi çevirilerin 

gördükleri ilgiye bakarak okullar dışında da okuyucuları bulunduğunu düşünebiliriz. 

Fransızca çeviriler yanında meşhur Robenson Crusoe’nin de iki baskısı vardır.521 

 İlk basımevimizden beri çeşitli örneklerini gördüğümüz bilimsel çevirilerde 

belirli bir artış göstermiştir. Kozmografya, topografya, coğrafya, askerlik, kimya 

konuları yanında Pagguale Galuppi’den bir mantık çevirisi de bulunuyor.522 

 Tarih, askerlik, resmi yayınlar, medrese öğretimi için çıkarılan kitaplar 

normal yayın artışına paralel bir gelişme gösteriyorlar. Fen ve matematik konusunda 

ise daha büyük bir artış gözlenmektedir. 

 Devir, eski ile yeninin, Batı ile Doğu’dan gelenin iç içe ve karmaşık olduğu 

bir dönemdir. Galuppi’nin mantık kitabı yanında İsaguci ile Fenâri mantığı, ilm-i 

hey’et tercümeleri yanında ilm-i nücûm kitapları ve hatta Doktor Mustafa Hami 

Paşa’nın kıyafetnameleri görülür. Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi’nin bir çeşit 

kocakarı ilaçları ansiklopedisi denebilecek Hezar Esrâr’ı üç baskı yapmıştır.523 

 Tarih konusu başlangıçtan beri olduğu gibi yine çok eser veriyor. Zamanın 

vakanüvislerinin eserleri dışında eski tarihlerimizden pek çoğu bu devirde 

basılmıştır. Bunlar arasında Taciü’t Tevarih’i, Naima’nın iki baskısını, Nişancı 

Tarihi’ni, Raşid Asım, Selânigi Tarihleri’ni, İbn-i Haldun’u görüyoruz. Kâtip 

Çelebi’nin Düstur el-Amel’i ile Mizan el-Hak ve Yirmisekiz Çelebi Sefaretnamesi 

                                                            
520 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.59. 
521 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.59. 
522 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.59. 
523 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.59. 
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seçilenler arasında, Napolyon hakkında ilginin devam ettiği görülüyor. Chambers’in 

umumi tarihinin de çevirisi yayınlanıyor.524 

 Günün şairleri ile birlikte eski şairlerin divanları yayınlanmaya devam ediyor. 

Bu devrede seçilenler arasında Bâki, Taşlıcalı Yahya, Fuzûlî ve Hamsesi ile Nergisî 

var. Sadi, Hafız ve Câmi için yeni baskılar yapılıyor. Tasavvuf konusu önemini 

koruyor.525 

 Medrese çevrelerinin özellikle Arapça ile ilgilenmelerine karşılık yeni açılan 

okulların ihtiyaçları için çıkarılmakta olan Osmanlıca inşa kitapları gittikçe 

çoğalıyor. Cevdet Paşa’nın Kavaid-i Osmaniye’sinin Arapça bir çevirisi bile 

yapılıyor ve Lübnan’da yayınlanıyor.526 

Muhayyelât-ı Aziz Efendi ve halk masalları birçok baskı yapar. Ahmet Mithat 

Efendi bu kitaplarına yeni usul hikâyeler sunmaya, Letâif-i Rivâyât cüzlerini 

yayınlamaya başlıyor.  

Jale Baysal, eserinde Ahmet Hamdi Tanpınar’ın, 1864-1867 yıllarını Türk 

basının gelişme yılları diye adlandırdığını söyler. Bu devirde yayınlanmaya başlayan 

Tercüman-ı Ahval ve Tasvir-i Efkâr gazetelerinin özel matbaaları vardır. 1862’de 

yayınlanmaya başlayan Mecmua-i Fünun da kısa süre sonra kendi matbaasını 

kurar.527 

1859’da ilk tiyatro piyesi, Şinasi’nin Şair Evlenmesi yayınlandı. Bunu Ali 

Haydarın iki piyesi izledi. Gelecek yıllarda büyük gelişme gösterecek bir türün ilk 

örnekleri böylece verilmiş oldu.528 

Konuya özel bir açıdan, Batılaşmamız ve yenileşmemiz açısından 

bakılmayacak olursa genel yayın hayatımız, sıkıca İslam dünya görüşüne bağlı 

medresesi için meydana getirilmiş kitapları, tarihleri, divanları, tasavvuf konusunda 

ilgisi ile (bütün bu konular sayı bakımından başta gitmektedir) doğulu bir kültürün ve 
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zevkin hâkim olduğu bir toplumun yayın hayatıdır demek zorundayız. Gelecek 

yıllarda gerçekleştirilecek Batılılaşma, yenileşme hamlesinin ancak müjdeleyicileri 

ile karşılaşabiliyoruz.529 

IV. III. VIII. Tiyatro ve Roman Devri (1869-1875/1286-1292) 

 

 Devrenin yıllık yayın ortalaması yüz altmışı bulmuştur. Devrenin önemli 

kültür ve eğitim olaylarını şöyle özetleyebiliriz: 

 1869 Darülfünun-ı Osmânî Çemberlitaş’taki özel binada öğretime başlıyor. 

 1870 Darülmuallimât açılıyor. 

 1870 Kavanin ve Nizamat Dershanesi adı ile bir yıllık bir hukuk okulu 

açılmıştır. 

 1870 Darülfünun’da serbest ders-i âmlar veriliyor. 

 1871 Bütün köy ve mahallelerde Tuna vilayetinde olduğu gibi birer sıbyan 

mektebi açılması kararlaştırılıyor. 

 1872 Darülmaarif, Mülkî İdâdî olarak teşkilatlandırılıyor. İlk Türkçe öğretim 

yapan orta öğretim kurumudur. 

 1873 Darüşşafaka’da dersler başlar. 

 1873 Galatasaray Sultânîsi'nde üç fakülteli Darülfünûn-ı Sultânî açılıyor. 

 1874 Paris’te kapatılan Mekteb-i Osmânî’nin ödeneği ile İstanbul’da, taşrada, 

il ve garnizon merkezlerinde askeri rüşdiyeler açılmaya başlandı. 

 1875 İstanbul dışında ilk olarak Yanya vilayetine bağlı Yenişehir-Mora’da bir 

idâdî okulu açılıyor.530 

 1869’dan sonra yayınlananların % 10,9’u roman, % 7,7’si tiyatro eseridir. 

Beraberce 18,6’yı bulan sayı, ilk basımevimizden beri belli bir konu için 
                                                            
529 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.60. 
530 Unat, Türkiye Eğitim Sisteminin, s.140-145. 
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karşılaştığımız en büyük yüzde oranıdır. Bu yüzden devreyi roman ve tiyatro devri 

olarak adlandırıyoruz.531 

 Başlangıçta Vefik Paşa’nın Moliere adapteleri var. Sonraki yıllarda Teoder 

Kasap ve Ali Bey Moliere ilgisine yeni çevirilerle cevap veriyorlar. 

 Yazarların opera veya opera-buf diye adlandırdıkları eserlerle karşılaşıyoruz. 

Bugün artık adları çok hatırlanmayan birçok tiyatro yazarlarının yanında geçen 

devrede Şinasi’nin Şair Evlenmesi ile başlayan yerli piyeslerimiz, ünlü 

yazarlarımızca verilmiş başka örneklerini hemen bu devrede bulabiliyoruz. Namık 

Kemal’in Akif Bey’i bir yılda iki, Zavallı Çocuk’u üç baskı yapıyor. Hamid’in ilk 

piyesleri yayınlanıyor. Hicri. 1290’da Silistre Muhasarası adlı bir tarih kitabı var ki 

bunun doğrudan doğruya Vatan Yahut Silistre piyesine gösterilen ilginin getirdiği bir 

kitap olduğu iddia edilebilir.532 

 İlk edebi romanlarımız İntibah, Taaşşuk-u Tal’at ve Fıtnat, Hasan Mellah, 

Hüseyin Fellah yayınlanıyor. Bunların yanında Batı’dan büyük bir edebi çeviri 

çalışması görülüyor. Şinasi’nin Tercüme-i Manzume’si ile Telemak yeniden 

basılıyor. Chateaubriand, Volney, Voltaire, Victor Hugo, B. De Saint-Pierre, 

Almanya’dan Schiller ile beraber Ahmet Mithat’ın ve eski halk masallarının 

okuyucularına cazip gelen başka yazarlar keşfediliyor. Bunlar: E. Sue, Monteepin, 

Paul de Kock, bunların daha iyileri Walter Scott, J. Verne ve bugün adlarını 

hatırlayamadığımız P. Du Terrail, Riştoni gibi yazarlardır.533 Robenson’un yeni 

baskısı ile Gulliver de yayınlananlar arasındadır.  

 Ahmet Mithat’ın Letaifleri ile Emin Nihad’ın müsameratnâmeleri birçok 

örnekler veriyorlar. Emin Nihad’ın hicri 1289’da basılan Bir Osmanlı Kapudanının 

bir İngiliz Kızı ile Vuku Bulan Sergüzeşti adlı müsâmeratnâmesi Cumhuriyet’ten 

sonraki piyasa romanlarına bu devreden bir şeyler geçmiş olduğunu düşündürüyor. 
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Ebu Ali Sina ve Âşık Kerem hikâyeleri ile beraber Aziz Efendi’nin Muhayyelat’ı 

yine okuyucu bulur.534 

 Bir medeniyet çevresinden başka bir medeniyet çevresine geçmenin en açık 

örneği Fransızcadan çevrilmiş bir Binbir Gece Masalları kitabıdır. Şinasi Efendi 

dâhil olmak üzere bütün büyük yazarları medrese eğitiminden faydalanmış, hiç 

değilse medresede verilen bilgileri çeşitli yollardan elde etmiş, Arapçayı öğrenmiş 

bir toplum, Binbir Gece Masalları’nı aslından değil de Batı’daki çevirisinden geçerek 

aldığı zaman, çevre değişimi hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde gerçekleşme 

yolunu tutmuş demektir. Binbir Gece Masalları’nın yanında yine Fransızcadan 

çevrilmiş bir Arap Medreseleri etüdü buluyoruz.535 

 Tariki Servet ez Hikmet-i Rikardos yayınlanıyor. Bilimsel iddiası 

bulunmayan, orta seviyedeki okuyucu için yayınlanmış olan bu kitap, toplumun artık 

Batı hikmetine kulak vermeye başladığını gösteriyor. Batı’ya dönüşün kesinleşmesi, 

birtakım karşı duruşlardan aksi yönde tepkiden de anlaşılabilir. Yazarı “Türklerin 

ahvaline vakıf bir madam” diye gösterilen İşte Alafranga adlı piyes, bunun dikkati 

çeken bir örneğidir.536 

 Batı’ya duyulan ilgi Batı medeniyetinin temellerine doğru uzanıyor. 

Kostantinidi Efendi Tarih-i Yunanistan-ı Kâdim’i yayınlanıyor. Eflatun’dan, 

Plutarkhos’tan ve Lukainos’tan çeviriler görülüyor. Rumca-Türkçe ilk lügatler 

yayınlanıyor. İlk örneklerini bundan önceki devrede gördüğümüz İncil çevirilerine 

yenileri katılıyor.537 

 Askerlik konusundaki çeviriler Almancadan gelmeye başlamıştır. Başta tıp 

olmak üzere fizik ve kimya konularında pek çok bilimsel çeviri yayınlanıyor. 

 Artık güçlenmiş ve her koldan desteklenir hale gelmiş bulunan yenileşme 

hareketlerinin yanında, Türk-İslam devleti geleneğinin bütün ağırlığını korumaktadır. 

Günün şairlerinin divanları yanında eskilerden seçilenlerin birçok yeni baskılarını 

                                                            
534 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.63. 
535 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.63. 
536 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.63. 
537 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.64. 
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görüyoruz. Nedim, Şeyhi, Eşrefoğlu Rûmi, Nesîmî, Rûhi Bağdâdî, Nâbî divanları, 

Mevlana’nın Mesnevi’si, İran’dan Câmî, Sâdî, Hafız, Attar yayınlanıyor.538 

 Osmanlıca inşâ ve lügat kitapları gittikçe artıyor ve Osmanlıca ile 

ilgilenmeyen medresenin dışında yeni bir dünya görüşünün, yeni değerlerinin 

haberlerini getiriyor. Vefik Paşa’nın yayınladığı Şecere-i Türk de yeni değerler 

açısından çok önem taşıyan bir eserdir. Tarih ilgisi Şânizâde, Nişancı ve üç baskı 

yapan Taberi ile kendini gösteriyor. Kâtip Çelebi’nin Mizan el-Hakk’ı tekrar 

basılıyor. Aynı ilgi Fransa tarihi, Ortaçağ Avrupa tarihi gibi çevirilere kayıyor. 

Seyahatnameler yine ilgi görüyor. İbni Batuta tekrar basılıyor. Dünyaya açılışın, fikir 

alanındaki ilginin böylece fiziki âleme de çevrildiğini görüyoruz.539 

 Bu dönemde Ahmet Mithat’ın Hokkabaz kitabı çıkar. Devlet, ölçüleri 

değiştirmek üzere bir emirname çıkarıyor ve matbaa sahipleri bu konuda bilgi veren 

iki kitabı hemen basıp halkın faydalanmasına sunuluyorlar. Pratik Fotoğrafçılık diye 

bir kitap yayınlanıyor. Kısaca, basımevi artık toplumun malı hâline geliyor. 

Sonuç olarak, ilk Türk matbaası, başta Bâbıâli’nin Fransa elçisi Yirmisekiz 

Çelebi Mehmet’in oğlu Sait Efendi olmak üzere, aydınlarımızın ileri görüşleri, 

İbrahim Müteferrika’nın özel gayretleri ve bilgisi, Padişah III. Ahmet ile sadrazamı 

Damat İbrahim Paşa’nın koruyuculukları ile kuruldu ve ilk eserini 1729’da verdi. 

1729’dan Latin alfabesini kullanmaya çalıştığımız 1928 yılına kadar Arap 

harfleri ile ne kadar Türkçe eserin basıldığı, bunların neler olduğu kesin olarak 

bilinmemektedir 

Türkiye’de basma işinin gelişme hızı başlangıçta çok ağır olmuş, ilk yüzyıl 

içinde ancak yüz seksen kadar eser basılabilmiş, ikinci basımevi, birinciden altmış 

altı yıl sonra ancak 1795’te kurulabilmiştir. İlk basımevimizin, İbrahim 

Müteferrika’nın ölümünden sonra otuz dokuz yıllık bir duraklama geçirmiş olması, 

basma işinin, toplumun içinden gelme bir gerekliliğe dayanmadığını, doğrudan 

doğruya aydınlarımızın anlayışlarının ve gayretlerinin meyvesi olduğunu 
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doğrulamaktadır. Başlangıçta din kitaplarının basılması yasaklanmış olması ve 

toplumun bir sanat eseri değeri taşıyan eski yazma kitaplarımızın dünyasından kolay 

vazgeçmeyişi, basma işine karşı duyulan ilgisizlik başlıca sebeplerdir.   1729’da 

abartılmış bir rakam olsa da, 90.000 hattat bulunduğunu bildiren kaynaklar, 

ilgisizliğin kitaba karşı değil basmaya karşı olduğunu gösterir. Bunun yanında, geniş 

halk yığınlarının ders kitabı dışında kitap okuma alışkınlığının bulunmayışı da bir 

gerçektir ve sonucu etkilemiştir.  

İlk din kitabı 1803’te yayınlanmış, 1803-1839 yılları arasında basımevi 

gerçekten toplumun malı bir kurum olma yoluna girmiştir. Din kitapları yanında 

okullar dışında okuyucusu bulunan birçok kitap basılmış, yıllık yayın ortalaması 10 

kitabı bulmuştur. 

1839’da Tanzimat’ın ilanından sonra yıllık ortalama, ilk yirmi yılda kırk 

kitaba yükselmiş, buna benzer başka bir sıçramayı da 1869 yılından sonra hikâye-

roman ve tiyatro türlerinin gördüğü büyük ilgi ve birçok yeni okulun açılışı ile 

yapabilmiştir. 1869-1875 yılları arasında yıllık ortalama yüz altmış kitap basılmıştır. 

1729-1875’te yapılan yayınların çoğu, başta medreseler ve eğitimleri din 

temeline dayanan sıbyan mektebleri olmak üzere okul çevreleri için çıkarılmışlardır. 

Yıllık yayın ortalamalarının artışı ile yeni okulların açılışı arasında dikkati çekecek 

bir ilgi görünüyor. Birçok basımevi doğrudan doğruya okullara bağlı olarak 

kurulmuştur. Yeni konuların ortaya çıkışı da çok zaman okulların ders 

programlarındaki yeni konulara bağlanabilir. 

Başta giden konu İslam dini konusudur. Yayınlanmaları başlangıçta yasak 

edilmiş olduğu halde bu kitaplar bütüne oranla % 13,44’ü bulmaktadır. Dil ve din 

konularından sonra 12,27 ile manzum eserler gelmektedir. % 6,34 ile tarih, % 5,03 

ile askerlik konuları, ilk üç konudan sonra en büyük oranlardır. Askerilik, bütün 

Batılaşma hareketlerinin çıkış noktası ve çekirdeği olarak başta giden konular arasına 

girmiştir. Tiyatro ve roman konuları 1869’dan sonra göz önüne alınırsa %7,7 ve % 

10,95 gibi büyük sayılar vermektedir.540 
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Batı dillerinden çeviriler, bu dilleri öğreten kitaplar ve lügatler % 7,6 gibi 
oldukça yüksek bir oran gösteriyor. Yabancı dil kitaplarında en başta Fransızca yer 
almaktadır. Onu geniş bir aralıkla İngilizce ve Almanca izlemektedir. İlk 
Fransızcadan çevirilerin 1776 gibi oldukça erken bir tarihi göstermelerine karşılık ilk 
İngilizce çeviri 1830, ilk Almanca çeviri 1856 yıllarında yayınlanmıştır.541  

1729-1875 yılları, Osmanlı Türkiye'sinin Batıya dönüş çabaları içinde 
bulunduğu yıllardır. Batı dillerinden çeviriler, gittikçe daha çok ilgi gören teorik 
bilim konuları, roman ve tiyatro gibi Batı’dan gelen yeni edebiyat türlerinin tanınıp 
benimsenmesi, modern askerlik bilgisini yaymaya çalışan kitaplar bu yönelişin 
belirtileridir. Fakat yayınlarda istatistiklerin gösterdiğine göre eski Türk-İslam 
geleneğinin gerilemesinin belirtisi bile yoktur. Divanları eskiler arasından seçilip 
tekrar tekrar basılan tasavvuf, kelam, tarih kitapları ile imparatorluk geleneğinin 
bütün ağırlığını korumaktadır.542 

Köklü bir değişmeyi ancak 1875 ile 1966 yıllarını karşılaştırdığımız zaman 
bulabiliyoruz. 1966 yılı yayınlarının verdiği istatistik sonuçlarına göre din ve dil 
konuları kesin olarak gerilemiş, en sonlara düşmüştür. Başta sosyal konular gelirken 
teknik konular onu izlemektedir. Genel olarak edebiyat üçüncü sırayı koruyorsa da 
1875 yılına göre belli şekilde gerileme gösteriyor. En büyük gerilemeyi göstermiş 
konulardan biri de felsefe ve ahlak ve ahlak konusudur.543 

1729-1875 yılları arasında Osmanlı Devleti sınırları içinde çalışmış yüz elli 
bir basımevi adı tespit edilmiştir. Bunlardan yüz on altı tanesi İstanbul’da, otuz beş 
tanesi dışarıdadır. Vilayet salnameleri dışında az çok yayın yapan ve kuruluş 
amaçları da aslında vilayetin salnamesi ile gazetesini basmak olan vilayet 
basımevleri dışında sadece iki önemli merkez vardı. Bunlar İstanbul ve Mısır’dır. 
Mısır Bulak Matbaası, özellikle 1822-1840 yılları arasında zaman zaman İstanbul’un 
önüne geçecek kadar canlılık göstermiş, güzel bir ta’lık baskıyı gerçekleştirebilmesi, 
eski yazma kitapların okuyucusunu basımevi adına kazanabilme imkânı 
getirmiştir.544  

 
                                                            
541 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.69. 
542 Baysal, Osmanlı Türklerinin, s.70. 
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SONUÇ 
 

 İlk Osmanlı matbaası, her zaman kaotik ya da düzenli bir şekilde bir araya 

getirilen modern kişiliğinin parçalarının mozaiğinde geç gelmesi ve kötü başlangıcı 

kompleksiyle yer alır. Bu kompleksi aşmaya uğraşan tarihçi ve entelektüeller, 

gururlarına sığdıramayan bu sözde olumsuz gelişmeleri tutucu Osmanlı uleması, 

geçimini düşünen hattat, tezhipçi, mücellit ve sahaf, yüzyıllar boyu hat sanatı 

geleneği, Osmanlı’nın kâfirlerin icatlarına karşı kibirlik duygusu, bu icada gerçek bir 

ihtiyaç olmadığı, bu tekniği bilen kişilerin bulunmadığı Arap yazı sisteminin 

özellikleri gibi çeşitli nedenlerle izah etmeye çalışırlar. 

 Araştırmamızda belirttiğimiz gibi Osmanlı uleması düşünüldüğünden farklı 

olarak matbaa düşmanı olmadığı görünür. Çünkü birçok ulema mensubu gerek 

Batı’da basılan Arapça kitapları, gerek Müteferrika baskılarını evlerinde bulundurur, 

başta şeyhülislam olmak üzere önde gelen âlimler de gerek neşriyat projelerinde, 

gerek tashihlerde Müteferrika’ya yardımcı olurlardı. 

 Matbaanın Osmanlı’ya geç gelişi ve zor başlangıcı herhalde kısmen de olsa 

hattatlara bağlıydı. Matbaanın birçok muasırları bu konuda onları sorumlu tutar. 

Ancak Osmanlı devlet adamlarının uyguladığı diplomatik yaklaşımı sayesinde iki 

muhalif görünen tarafın çıkarları korunmuş ve bir yandan matbaa faaliyete girerken, 

öte yandan hattatlarda el yazmalarını istinsah ederek geçmişini tâ 19. yüzyılın sonuna 

kadar korur. 

 Gerçekten matbaa hat sanatını birden bire yok etmezken, geleneksel yazı 

kültürüne paralel olarak yeni baskı kültürü gelişmeye başlar. Ancak matbaa faaliyete 

girmeden herkesin beklentileri olağanüstüydü. Hattatlar geçimleri yok olacağından 

endişe duyar, Batılı gözlemciler Osmanlı sarayında gizli sandıkları klasik eserlerin 

basılacağını tahmin eder, İbrahim Müteferrika İstanbul ve taşra kütüphanelerinin 

kitapla dolacağını düşünür, Said Efendi ise bu ilk matbaadan sonra diğer önemli 

Osmanlı merkezlerinde başka matbaaları açacağını hayal ederdi. Ancak beklendiği 

gibi matbaa hızlı bir devrim yaratmaz, bir buçuk asır sürecek bir devrimi başlatır. 

Herkes o dönemde Avrupa’da artık gelişmiş olan matbaacılığın ışığında Osmanlı 
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matbaacılığının beşik devrinin görkemli olacağını zanneder. Ancak 15. ve 16. 

yüzyılda Avrupa matbaacılığının ağır ve zor başlangıcı ve gelişmesinden haberdar 

değildir. 

 Sonuç olarak ilk Osmanlı matbaası başarısız ya da başarılı mıydı? 

Araştırdığımız eserlere göre az çok başarılıydı. Çünkü vefatına kadar bastığı 

kitaplardan yüzde yetmişini satabilmişti. Tabii, bu nihai bir başarı sayılmaz fakat 

kesinlikle fiyasko olarak da değerlendirilemez. Burada daha önemli olan yavaş yavaş 

kitapseverlerde matbu eserlere alışkanlık yaratmak yeni bir baskı kültürü 

geliştirmektir. Çünkü Latince atasözünde dendiği gibi Damla, gücüyle değil, devamlı 

akmasıyla taşta delik açar.   
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