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ÜZERINEY AZOIK.LAIUNININCELENMESİ
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GIRiş

Bu çalı~manınamacı,VCirP\an
bilgive düşüncelerinkjt1eseıı~şmesindc
en önemli

,

,

etmenlerd~nbirisi olandevingen (müteharrik) h,arflimatbaanınTürkiye'ye girişi konu9Jyla ilgili oJaliık, ö~eıdeAhmed Rasim'in ()Şmanlı Tarihi adlı eserindeyazmışol.
duğu "ibrahim Müteferrika ve~atbaacdık"adl i makalesini değerlendinnek, genelde
konuyla ilgili .basth kaynaklardanyararlanarakAhmed Rasim'in yazdıkları çerçeve.
sinde Müteferri~vematbaa.cllıkkQpU$Unu iôc.lemektir.
Bilindi~i gibi)yaıının bulunuşuyla.birlikte yazı malzemesi de hızla değişmiş ve
kağltbulumıuştut.J.s.
1.yüzyJlcfaÇinlilet tarafından bulunduğu sanılan kağıt,ozamana değin elde edilen bilgi biri,kiminikaYda geçinnekte. kullandmıştır. Böylece,
mevcutbilgi defontıasyonauğ'ramakstZınkijşaktan kuşağa aktarıtabUmiştir..
.

Yazıda mekanizasyondevingen harfii ma1baanıhbulunuşuyla sağlarımış ,Müteferrika'nm dadeğindiğigibi,bir C'nty~azahmetiyıe
b.inlerce.ciltdoğru yazılrmş eser
eldeedebilmeolanağı doğmuştur..
. ÇalışmamlZ,da,matbaanın Türkiye'ye giı'işigemil hatlarıylain~lenmektedir.
Ah.
ıned Rasirn.'in ma:kal~sin.de ilk,basılaneserlece
k,ısaca değiniJdiği,nden Müteferrika
Ma1bclas.1arafındanbasllan eserlerkomı~Qdaay"ıntıh,biıgi
verilmemiştir. Ycızıkaleme
alınırken "kesin anlatım" yerine ';de~yimciantatım If. yeğlenmıştir. Bu dunim, Iı>-,
rahim Müteferrika ve Matbaa,lhkkônu9Jndaaydmlatllmasl~eken
birçok hU9JS ol-

maSındMt ,kaYnaklanmakta~ır.Hatta, çok. kesin. bir 'yargıOlmakla. birlikte' konuyla
.

ilgili olarakNiyazi B~esşunlar.
$Öytonektedir; ",..basılı Oımanlıkaynaklarıncfa
ibrah im MÜ1eferrilf.t üzerine, Qrijinal kaynaklı hiçbir bilgi yoktur; arşlvlerdeki bilgile.
rin hiçbiri de incelenmemiştir :,1'
,

,

AJiMEDRAS~f,:

.

YAŞMlIVE

Y APffLARI

ıstanbul'da doğan yazar gazete,i ve1arihçLA.l:imed ~sim (1864-1932),ç~k.IuğUruakraba veyakınlarıom k()I'UyUc;ulJ.ıjualtında geçirim iştir. Darijşş afaka'y ibirinciHkle bitirdikten sonra bir$Üı:e Qevletmemu,",ı.ığu yapan Ahmed Rasiin, Ahmed Mid.
hat Efendit'niı1 teşviklyle basın Yatarmııaatılrjtjşttr.Çeşitli
gazetelerde makale, söyleşi,şiir ve çevlril~ri yaV,ttnlanınış~1927 ydlndula miUe~kili().Jarak Mec::ll$6ginniş-

tır.

(.)

.,

.

'

Araştırma göıevlisi.N.Ü,

KütiiiIDarteÇilikBö!iiinü

(,1;) N.~rkea,Ti1rkiye;deÇ41dtif~tıf~;t~talt):Jtiı.19'NbJ.Sl
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Ahmed ,Rasim 'in toplanı 140 kadar yapltıva,.dır.İstanbuf
yaşam 101anlatan ÖykÜ
ve romanıarı, dtiy!}lsal aşk öyküleri,çeşitli
kondlarda yazdığı fen kit.ıpları ve çevirileri de olan yazarın yapıtlarından bazılarışunlardır: JIh Sevgi (189'1), Güzel Eleııi
(1892), Me;yl-i Ôil (Gönli! Kayması) (1 892);ıJc/~tL'p 1'1rhadaşıııı (1895), N ciJ;am (mera.
mına Ererneyen) (1898), Askeroğlu (1899).

Ahmed' Rasim Meşıutiyetten sonra tarihsel konuları da işleycreko.rtlokullarda
(idadi) okutulmak üzer~ dört ciltlik Resimli ue Ha/ilah Osmanlı Tarihi'ni (19101912) yazdı. Bu yapıtın asıl değeri "faide" başlığı altında verilen dipnotla~dır. Say,.
fanın yarısını kaplayan bu dipnot/arda ~ski devirlerin gelenek.gö.rencklerine, askeri
ve yönetimsel örgütlenmesine vcta.rihscl terimIere jJJşkin b'jlgile( verilmektedi~. Nitekim'çalışmamıza tertı;çl olan "ibrahim Müteferrika veM;ıtbaacllık"
adlımakale de
ikinci cildin 811-819. sayfa hırında yeralan 18~numaralı "faide" de buluıunakt.dır.
Adı geçen makale metinincelemesi yöntemiyle aşağıdaverilmektedir.

iBRAaİM MÜTEFERRiI(A.VEi MATBAACILlK
,

f

i'

"Osmanı) hizmetine dahil olan Mac;ırlard;ın iki zatiki biiyük hizmetle saiderin.
den serfıraz olmuşlardır (diğerleri nden üstiiıı tıı tuhnuş:lardır). Bunlardan biri topçu
Urban, diğeri matbaacı ibrahim,Müteferrika'dır.
'.

"Urban kendi arzU!ıJ ile Türklerin y.anına gelip Fatih Sultan Mehmet zamanında
Osınanlılara ilk bwü~ toplip'1 döktü. istanbul fethinde şehrin duvarlarında rahneler
(büyük delikler) açan cesim toplar Urban Usta'nı~ malıaretiyle meydana gelmiştir.
"ıbrahim! Miiteferrika kendi arzusıı iledeğilvukua'tın ilcasıylaOsl11anlı hizmetine
gin~ıiştir. MiiialUnileyh (adıgeçen) H Iristi.yanlıkmczaJı ibinden Kaluinist mezhebinde
fakir bir Mac~r aileye mensup olan 108S'teMacaristan'ın
şark tarafında kiiin Kolojva.r §ehrinde ~oğmuştur. 1104 senesinde OrtaMacar Kralı Tököl~BeyOs'narılı ordusuyla müttefikan (birlikte) Nemçeaı~hine
vuku bırtan muhareoode ıbrahim Mütefer>rika esir dÜşıüş. FidYe-i necat (kurtulmalık) veremediği için 1l06'da Istanbul/a getirilip burada esir olarak 5.1nldl. \-lin.i esaretinde (köleliği sırasında) kaba, z.'1limbir ada.
mın elinedüşerek köleliğe ademJ tahammülüne binaen (köl'eliğe tıhammül edeme-

yerek)islamolarakıbrahimte5miyeolundu(adlandırıldı).

'

..ibrah~ Efendi Risale,i Jslamiyye nam,l/altındabirkitap' te'lif etmiş.idi. Kitabın
muhteviyatı dinJ Islamı müdafaaya niÜllhasır makalat..-ilmiyyeden

(bilimsel makale-

.

lerden) olmağla bilahare sadrazam olan 'Damat ıbrahim Paşa'nın nazar-ı dikkatine .
çarpmış ve mumalleyhi (a(fıgeçe,ni)himayesinealmıştır." 2
,

'

Ahmed Rasim 'in makalesinın başınctıu'lyaptığ.m1Zbu alıntıdan sonra verilen

(2) Ahmed Rasim, Asma/ılı Tarihi' eili Il, ısta~bul:~eıns
ss. 811-812.

l\1-atbaası,'1326.-1329
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bilgilere kısaca bir göz atalım; Ahmea--Rasim. Müteferrika'nı" kendi ısteği dışında
müslünfdr'i.olduğunu. ~alvinci bir aileycmenSllp olup H. lO~5'te Kolojvar'da d~duğunu; Osmai'ılı ordu!U ile yapılan savaşta esjr düştüğünü ve kurtUlmalık veremediği için Jstanbul'a getirilip köle olarak s3.tl.ldığını. köleliğe tahammüledemediği için
de islam.iyeti kaPu! ettiğini yazmaktadır. Yazar; Müteferrika'nm RisaLe-i lsliimi~'ye
adlı Islam dinini savunan bilim.seı makaleler içeren bir kitap yazdığını ve yazdığı bu
.de eklemektedir,Bu
kitapla da sadrazamm dik!<;ıtini çekerek him.ayesi,oe.girdiğiıı,i
koroda araHırma yapanlarR~ale-i İslamiyye'nin Islam dirıini savunmak için yaz'ılmış
bir kitap olduğu konuSlInda birleşmektcdirler. OYsak:i. söz konu!U kitabın Islamiyeri
savun.anW eser olmadığı Niyazi . ~fkes'in çalışmaJarısornıcu ortıya çıkarılmıştır.

Berkes şunları söylem~ktedir:

.

"'Gerçektebue$er ne,lstanıhğın savunmaşıdır. nede islam biljmleri üzerine yazılmış bir eseidir.(...) Bu eser ı<atol;ildiğe.papahğa ve testis inancına hücüm edenbir
polemiktir. Asıl önemli yanıbize ıbrahim'in aSlında sanıldığı gibi Kalvinist olmadığını
göstermesindedif. Bunu. öğrendiğimiz zaman Ibrahi~ı'~n TÜrklere karş~ ~vusturya
ordu!Undasavaştığına, kölelik yüzündenmüslümanlığa, geçtiğ ine inanmakgüçleşir.~"

Herkes, Risale-i ISl6mıyyehakkirıda dahagen.iş bilgi vcrdiği:20 ıiumarah dipnot.
ta yazmanın kendisinde bile Rısale-i lsldmi)')'eadının geçn1edlğini; bu adınbir katalogcu tarafından rastgele verilmiş bir ad olduğunu söylemektedir .Dahası. "Islamlığı
bilmeyenbir kiş,i olmayan Ibi'ahim'in Katolik Habsburg'larııi yönetimi altında yaşam:ıktansaÖsriıanh!ığa geçerek.miisliJrıan olduğU
apaçıktır"4
sözleri de Betkes'e ;ut~
.
tir.

Berkes'in verdiği bu bilgilere.dayanatak Ahmed R.asim'in değindiği (Mütefer, rika'nın Kalvincibir aileye memubiyeti, kurtulmahkveremediği. içinköle olarak ~.
tl!ıŞI. köleliğe dayanamadığı için mUslümanoluşu. RisaleJ lsldmiyye'nin "din~

.

isiSını müdafaaya münhasır" bir eser olduğu.yc yine aynıkitap d61ayısıyla müteferrika'nın Damat ıbrahim P3$a'nın him~yesinegirmesi vd. )ansikloı'edik bilgilerin
gerçeklerlebağdaşıriadığt görülmektedir. Sait Maden'in deyişiyle. bu ansiklop~dik
bilgiler şimdiye dek bu' konUda araştırma yapanlarınbirazeksik
birazfaZla. küllana
.
geldikleri bir "ortak mal" duıurnundadtr.s
,
'

Tarihsel bilgTaçlsındal1bu d'önernlerdekldinsel gelişmelere
. dekısacadeğinmek
gerekmektedjr..

.

':

. XVIII. yüzyılda Batı Avrupa Hıristıyanh~ı blrkaçm'eZhebe bö~nmliştü. (Katolik.

(3): Berkes, a-.g.)'., s: 52
(4). a.)'. s:53.
(5). Sait M aden , "İbrahim Müteferrika tçinBil'YenidenDeiteriendirme
.
.
"Milliyet Sanat De rgisi Yeni Dizi No. 1, (Şubat 1980),8. 87
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luterd, Anglikan). Kalvincilik de Qu'mezhebierden birisidir.Hıristiyan dininde görülebuklikleşme o zamana'de~in herl<esçekaböledU1m"tek ve mutlak bir gerçekfik.
ri" üzerinde olums.ız etki yaptı. Dinsel savaşımlarda birçok kan aktL Ama zıt inezhepterin biraradayaŞamasl$rektiği'düş~esiningetişmesıne de katkıda bulundu. Bu
arada, tek ve mutlak bir ger'çek fikrinidevam ettirmek isteyenlerUnitarizmi kurdular. Müteferrika Katvinci d~il, terslne Unitariusçudur. Unitarizmin Islam dinine
yakın bir doktrin oluşu, gene\ÇJetektanncılığa dayanması Müteferrika'nın zor yoluy.
la müslümanolmadığına-da birjkariıtolabitir.ÇÜOkü; kili~ebağnazlığına karşı Çıkan,
din ve inanç ayrımını, h~ türfüdüşünce~gürfüğünü $awnan, diğerbilim dallarıYla
yakıml'anilgilenen, kısacasısöıP1ğün tırnan.lamıyla tam.birentelektüel olan Müteferrika'nın ıslamiyet korAls.ındada bilgisi olması beklenir. Ayrıca, Unitariiminkunıcusu olan Michael Servetus'un (1511-155~) Unitariusçuların inançlarını yaymak için
t<Ui"an'ltlnıkgôstermesinin Müteferrika'yı da etkilemişolabileceği
kuşku!IJz, düşü.
~~~
'.

. KaMncilikle'tJnitariusçuluğun birbirlerinin tam ~rşltl d9ktriı:tlerolquğunu
belirtmek için Michael Servetus'un.diridiri yakıldığını da eklemek~kmektedir_
.

Ahmed Rasim'inkonuiiLerine

kaldığımız yerden sürdürelim:
,

.

.

i

yazmış olduğu makaleden yaptığımız alıntıları

"1128'deAvuSÜ!rya ile zuhureden'muharebedeBelırat'ta içtimaedenMacar-

lara tercümanlık vazifesiyle.memur olarıfs"(1129) Orta Macar Kralı meşhur Rakoçi
de Dersaadet'e gelmekle ıbrahimmumiileyhyanında kalmJŞtır:HattaRakoçi'nin Tekfur dağında ikameti esnasındadahi ıbrahim Efendi'yi beraberindebulmuş ise de ek. ser vaktini ıstanbul'da Sadrazamıbrahim PaŞa neztiinde geçinniştir. Macar efazlM
müverrihinden(erdemlitı.tihçilerinden)olatı Doktor Karaçuiı Efendi bunları yudıktarı sonradiyor ki:'
'

, Sadrazam OS1tanlılararasmda ıılOm Yefün~n Jle Avnıpa medeniyetinin taammüm ettirilmesi {genelf!'Ştirilmesi)arzu!IJı-ı~raz .veizhar etmekte idi. Fransa Sefaretindenavdeteden Yinn ise~'Mehmed Çelebi ile ~Iu Said Efendi' ki bilahare sadıazam olanSaid Paşa'Clır- ıbrahim Paşa'yıteşvikederlerdi.

-

'ıbrahim. Efendi bu m~sudaniilolmakiçin
SadQz~a bir matbaa teşkilw tesisi hakkında müracaat etti. Sadrazamtısvipedip icrasını emreyJedive bu ~!lJS için
ıbrahim Efendi'ye kifayet miktırı para ,dahi verdiğinden ıbrahim Efendi Viyana'dan
hikkiklar ile humfat'dökmecUeri ve ma1b..acdarıgetirip işe başlamak istedi; Ama

gayrıme'mulmiinanaatauğradı(beklenmeyenengellerie kaI'Şllaştı),..6

'

Alıntıdan da anlaşılacağı üzere Ahmed Rasim kaynak olarak Karaçun Efendi'den
yararlanmıştır.

(6). Ahmed Rasim, a.g.y. ss. 812-814

,
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Qgy:ı;ınh sınırıaniçindey.aş,,"aY~
,baştathktan
Doğal ol~rak ibrahim Müteferrika
sonra çeşitli kademelerde birçok görev yapmıştlı;.Başarıh hi~metleri; dolayıs1y,!a(jır
ki kendisine "müteferrika"ltk görevi verilmiştir.'
'

Bilinen o ki, ibrahimMüteferrikaOsm;ın1thizmetine girmezdençok öocelerii3asma scuıatıni1atımaktadır. Berkes,Müteferrika'nın hangi nedenlerlematbaayı tanmış.
olabileceğini şöyle anlatmaktadır.
"Erdel ve Macaristan,Orta Avrupa'da matbaac;ılığ1l1çjlbukyerleştiği yer Qbnuştur. Oımanlt tarihçisi Peçevi'nin doğlim yeri olan Peç'şehrinin /;>aşIıca,kilisesi
1570
de Unjtariusakidesinikabuletmişti. Bir,yüzyılsonra o Zil11anll)en tanınmış ,harf
dökümcüsii ve basınıcl$lol;ın, Misztotf~ulu'Mihail Kiss, Kofojvarşehrinde, 1689
dao ~amanınen önemli U nitarius basımevini kurmuştur. Ora~! ibrani, Enneni V~
Gürcü harfleri. döken bu ~.
bastığı kutsal kitapmetni dolay,ısıyla KaMn,istlerio
hücumunauğranııştl; ıbraHimMüteferrikadaha Türk olmazdan önce basmazenaatını
değilse bile basımeviniyakındanbilen birKişi idi. Yirmisekiz Çeleb1 Metımet Efendi
.'

ye basımevi açılması fikriniogetirmiştir.'"
.

.'

Kaldı ki, Selim 'NiizhetGerçek'a.,gôre Müte.ferrika,dah.a1719-17:20 yıllarında,
ıŞ
şimşir üze~nekazllmışo,lan19.x48,5Grn' boyuüındclbir.harita ba!lt1 ~'altına da
şu notu düşmüştür: "Btnim devleduefendimeğerfennanınlZolursa dahi büyüRI~.
yapılır. Sene 1132.,,8 Ki bu tarih 1719'a karşıltk gemektedir. Oysa Said Efendi'nin
.

Paris'tendöomesi 1725 ylllarınararilam~dır'~.Müteferrikabu
'sır~d,a~ı.:Ieniz
,9 MütefefJi~'nın S~d
.
haritasın'ı basmakla meŞlJlldjjr,;OS01aı:1,ErS9Y daeşerinde,
Efendi'den önce matb~aişleri ilej 19ilendiği.nedair bQtduğu ~ betgedensöze~ekte..
.
dW.
.
Bu'dunımda,matbaa açı.ması fikrinin Said- 'Efendi'yeMüteferrika tarafından
açllmfŞolabilec~i 'düşünÜleibiID'.
EğerŞaid Efendi'nin matbaanın kurulrn~inda bir
rolÜ olduysa

-

ki ,oImuş1Ur.".

bu rol: 1) Matbaanın

açılmaSt iÇingerekli

se.",ayenin

Said Efendi ıarafmCJahbulu'nması;2) Said Efendi'niıf(deVıet kademesindeiyi bir yerde görevli olmasından dolayı) bürokratik engellerin aşılmasında 'yardımcı. olma;
'itorpil" göreviniüsdenmesişek,lindegerçekleşmiş olabilir.
'

('7). Berkes, a.g.Y. s." 57

,

.

'

(8). Selim Niizhet ~çek,
Türk MatbaaedılıI;
Müteferrikil Matbfi481,:İataiıbül1939.
s. 34. ~Eaerin vesikalar bölümünde Marmara Dımizi Haritasmm 'klişesifaksimile
olarakvardır.)
"

(9). Osman &soy, 1firldye~yeMatboanmGirişive Ilk BaSıfanEserler, Ankara,1959
s. 31 '

,
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Ahmed Rasim Karaçun Efendi'yi kaynak göstererek Müteferrika'nın Sadrazama
matbaa kurulmasıkonu9:indaba-ş vurduğunu; Sadr#amın bu başvuruyu ,onaylayarak
kun.ılmasını'ernrettiğini ve dahası; bu i,ş için Müt~ferrika'ya yeterli miktarda para
bile verdiğini kaydetmektedir. Ancak, neSadrazamınmatbaanın
kuıulmasını emret~,
tiği ve ne de bu husu,s için Müteferrika'ya yeterli miktarda para verdiği belgelencrıri!.
memektedir.
i

Hakkikların ve hurutat dökmedlerinn nerede~getjrildiği konu'sunda, yapılan ,
araştırmalarda çok değişik görüşler ortaya atılmıştır. Ahmed Rasim'in kaynak göster.
diği KaraçunEfendi. hikkikların ve hurufat dökmedlerinin Viyana'dan getirtildiği.
ni; Selim Nüzhet Gerçek Lork'a~dayanarak "istanbL1l" da isaga edild1ğini"(kalıba d,ö.
olduğunu,
küldüğünü), 10 NecipAsım harfleri dökeninArabo~lu adındabirErmeni
i 1 Carleson ise harflerin ehlıyetli Alman LIstalarınc~ döküldüğünü iddia etmektedir,.
ler. ,1Z Osnı an Ersoy da elindeki belgeleredayanarali harflerin isıanbu i'da döküldüğü
'

ve yapılmaSı' mümkün otanbUtiiı materyalin ifstanbul!'da yapıldığı sonucuna varmak ta-

clır. 13

i,
'

Hikkik ve hurufat dökmedlerıtıin Viyana d..n getirtitdiğihu'su~na olumlu
yönden yaklaşılacak olul'5i1şunlar söylenebilir:Avus-ı..ryave italyao devirdematbaa.
cılığın en fazla getiştiği ülkeler durumunda-ydt.EğetViyana'da Arap harfleriyle ba.
slmCllık daha ileride idıyse, belki de bu nedenle hakkaklar ve hurufat döl-,,,'edleri
Viyana'dan getirtilmiş olabilir. Ancak Duolasılık çokzayıf görijnmekte~ir.
Öte. yandan S.N.Gerçek,Müteferrika'nınkitapbasma
izni almak için verdiği
difekçenin çok giizetıolartfesih.ya:zılatı ileilk basılan,eserlerin yazıların," birbirine
benzemesindendolayı harflerinıstanbul'da dökiirnüş olabUeceğini söylemektedir.1,4
Şu da ,bir ,gerçek ki.is~nbul halkı matbaayı çbk önce~itarihlerden beri tanınıaktıdır. Çünkü, o devirde ıstanbul'da ~lnlıklartırafJr1dan kurulmuş vefaaliyette
olan matbaalar bulunmaktadır. 1,5 ErsoY'jigöreilk Türk matbaaSl ku.rulurker:ıazınlık,
lardanyardımgörü1rn~tür. Ersoy bu t~ini şöyle desteklemektedir:

(10) Gerçek, (l.g.y. s. 60
(ll) Ersoy,(l.g.y.s. 35
,
.
(12) Edvard Carleson, ıbrahim Müteferrika Basıme!)i ue Bastığı ilk ESerler, Yayma
.'
Hazırlayan: M.Akbı.ılut, Ankara 1979.
(13) Ersoy, a.g.y.s.35
(14) Gerçek, a ,g.y. s. 60.
(15) İstanbul'cia kı.ırulim Musevi, &nem

ye Rummatbaalım

konusunda S,N, Gerçek

ineserine bakılabilir. (s.26)' Ayrıca, matbaanın yayılmasıyla ilgili olarak bkz.
Ersoy, a.g.)!. Ek i.
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"... ibrahim Müteferrika tarafından' verilen istidanın ortalarındaki bir pafagrafta matbaa işlerinden anlayan edavat ve alat vc mühimmat
san'atında mahir yonaadlı
16
bir Yahudinin yardımındanbahse<l'iImektedir."
Ahmed Rasinı daha sonra makalesine şöyle devam etmektedir:
"Bu menılekette tarik~ ilmiyye ricali zinüfuz olmakla (bilim adamları etkin olmakla) bu ihtir.a-ı cedidc(yenr buluşa) birtürlü cevaz (izin)vcrmediler. Matbaanın
müslünıanlar arasındaisti'mal olunmamasını'(kullanılinam;ısın'ı) Sadrazama alettekrar
(tekrar tekrar~arı ettiler. Ve lüzumundanfazla kitapların meyclan-ı tedavüle vaz' edilmesi ile (dolaşıma konulması ile) asayiş~ umumi (geneldü1;cn) vemuamelat-ı diniyyeye (dinselişlemlere) ihtidi-ı mezkurun (adı gççcn buluşun) tehlikeli olacağını ıikı

reylediler."

.

7'

.
. Sait Maden'e göre Ahmed Rasimyukarıdaki bilgileri De Saussure'danalarak ver.
mektedir. Sait Maden, De Saussure'un bir süre Tekirdağ'da Rakoçi'nin yıımnda.
bulunmuşbir Macar soylu9J olduğunu, bu arada M~tcferrika ilc de .tanışmış otabi.
lec~ini, fakat verdiği bilgilerinbelli tarihlerdenve belgelerdenyoksun olduğunu kay:
detmektedir. 1.8 Bu nedenle de De Saussure'a pek güvenmernekgerekmektedir. Dikkati çeken diğer bir nokta da, DeSaussure'uri,irıatb;ıanın bulurıı.şununüzerindenüç
yüzyıla yakın bir süre geçmesinekarşın, matbaadan.hiila "ihtira-ı
cedid" diye söz
.
.
'.
etmesidir.
'.'
Yukarıdak paragTilfta,matbaanın işler halegeçmesiyle birlikte gereğinden fazla
kitapların piyasaya çıkmasıylagenel düzenin ve dinsel işlemlerin b~zulacağından
sözedilmektedir. Ancak gereğinden fazla ki.tıplarınneşekilde zararı dokunacağı
konusunda.ne yazık ki ayrıntılı bilgi verilmemiştir. Dolay.ısıylabasılacakkitapların
.
nasılıararlı olacağı anlaşılmamaktadır.

Ahmed Rasinı,matbaaya

karşı çıkllmasıyJa ilıjli olarak~akate$inde

şu satırlara

.

da yer vermektedir.

"ıstanbul'da ozamanlar yüzlerce adarnl,n maişeti (geçimi). yalnız kitapların
istinsahı(çoğaltılması) ve yazısı olmayanlarınmektuplarınıyazmojehusuSlna nıüıiha~ıridi. aunlar da matbaanın küşadrndan(açılmasından)mutazarrır (zararlı)olacaklarından vemedar-ı maişetlerini (geçinı,yollarını) kaybedeceklerinden haif oldukJarın.
dan (korktUklarından)hoşnutcilmaddar.Bunlar Sadrazaının matbaayı iltizam ettiği.

(ı 6) E~oy ~O.g.)'.s. 35
(17) Ahmed Rasim,
(Ü3)l\Iad.~n,a.g.m,s.87

.

a.g.y. s. 814
.

i
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l1i (gerekli' bulduğunu) görüncegüya din4rrübinitl (islamdininin) muhafazası bahanesi ileavamı ma1baa aleyhineteşviketmeğe:başladılar,
Fiilen biraz patırtı ve çok
dedikodu oldıı. Artık bunlarla taraftarlarını, tes1dnetmek için"müsag-ı şerıiyi mutazammm fetva-yı şerife olmadıkça (dinsel izni içeren fetva olmadıkça) hiçbir kitabın
tab'olunamayacağını vaad ettiler. Ve bLJ. veçhile matbaa 1139 senesinde ıbrahim
.
Efendi'nin kendi evinde işe başladı. "19
/.
.'
. Geçimlerini kitaplann çoğaltılmasından. ve mektupyazmaktan sağlayan birçok
kimseni!) matbaanın faaliyete geçmesi nden hoşnut olmayacaklan açıktır.Nitekim
kitap esnafı da elikolubaği. du rmamıştır. Bu arada bir de gösteri "yapmışlardır. Gösterinin yapıldığı.tar.ihhakkında
kesin bir bilgi olmamakla birlikte, inceleyebildiğimiz
kaynakların tümünde böyle bir olayın m~ydana geldiği dOğrulanmak tadır. Selim Nüzhet Ger~ek'e &öre hattatlar ve esnaflar "ka~)t ve kalemlerialat ve edavat-ı kitabeti
bir tabutı koyarak bir cenazealayı" düzenlemişlerdir. Ancak bu gÖsteriye katılanlar
"birazr>atırtı ve birçok dedikQ(luya
sebebiyet 'verdikleri haldesonraları süktııet"
.
bulmuşlardır.

20

.

.

.

Jale Baysal da Müteferrika'dan I. Me.ş~ tiyete Kadar Osmanlı '.flirlderinin Bastıkları. Kitaplar: adlıeserindePatrona
HaJit Isyan, slraslJida Sadrazam Damat ıbrahim
Paşa'nın öldürülmesinekarşın basımevinin kınJıp dökülmedensağlamkaimış
olduğuna dik.kati çekerek; sözkonusu düşmanlığın geniş halk kitlelerini etkilemediğini
wrgulamaktadır. Bu düşmanlığın halk kitlelerini etkilememesine neden olarak da,
toplumun basılı kitapla fazla ilgilenmediğini; bir yüzyıl boyunca basılan kitaplann
sayısının 180'~ gewı ediğin i ve Müteferrika öldüğünde terekesindebastığı kitapları
dan birçoğunun satılmadan kal(lığIDI göstennektedir. ..~
.

, Toplum bilimciler kültüriiı m~diunsurlarıı:ıın toplumsal yaşamı belirleyici ol.
duğunu sawnmaktadırlar. Nesnelkoşullar gerektirmedikçe dışarıdan alınan kültürel
Yenilikler toplumsal yaşamda benimsenememektedir.Başkabir deyişle,- nezamali ki
,toplum matbaayagerekslmne wymuş ve bu yeniliği benimsemeyehazırhale,gelmiş,
on.daıı.sonra.matbaa kunılabilmiştir.

.

.

.,

.

Kuşkusuz matbaanınkurulmasındaki gecikmede birtakım sosyo.ekonomik nedenle~ roloynamıştır. Birbaşka neden olarak da Herkes, Osmanlı devlet sis,temine
özgü lonc.asınırlamaliirıni Qmekgöstermektedir.2 2 Oysa Türklerle ya~yana yaşayan,
amazer1aatvetic.aretleu~aşan Rum, Ermeni ve Yahudi ~!nhklar matt>aarıınbulunu-

(19) Ahmed Rasim, a.g.y. 8.815
(20) Gerçek, o.g.y. 8.59
(21) Jale Baysal,

Müteferrika

'da,n 1. Meş~

Kitaplar, İstanbul 1968. 88.13-14.
(22) Berkes, a.g.y. s. 6.0

.

.

_

tiyet Kadar Osmanlı '.flirklerinin Bastıkları
.
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malliaakunnuşlardır.
Bunda, Osmanlı yönetiminde. yaşayan
şunda,\hemen,sonra
azınlıklara gösterilen hoşgörünün büyük bir payrolsa gerek. Yoksabazı araş~nnacıla~
rın saviJnduğu gibi, Osmanh devletyöı:1etimidinsel
nedenlerle matbaanın girişini geıştır , kanısındayız. Sözün özü, müslüman top,ciktirmek gibi bir dekadansa uğram <it1
lum o devirlerde kitaba değil, {akat basıh kitaba \ gereksinim duymamaktadır.
,

"',

'

Şeyhülislamın fetVası "av~ı matbaa aleyhine te~vik" eden kimseleriyatıştırmak
ve adı geçen gösteriy! Onlemekiçinçıkartılmıştır,
kanısındayız. Fakat fetvada dinsel kitapların basılarnayacağına ilişkin herhangi birhükiin bJ,ıluıvnadığl hU!1Uu,
23 ' ' fetvan ın V~n Kulu sözlüiij1d~kj~r~tinden Yararlanılarak ortaya .çıkarılmlŞ tır'.

~~~d Rasim'd,en yaptı~ımız alıntıda, esnaf tarafından yapılan gösteriyeulema--dan bazı kimselerin de~trldığından
SÖZ edilmek~ir.
Hiçbirt>illm adamınınbllimselaraştırmalara geniş bOyutlar kazandıracak böyle bir ~rişimin(TürkjYe'de Türkçe
yayın yapacak bir matbaa kurulması girişiminin) karşısında olabileceğini düşij1mek
mümkün &.örünmemektedir, Ma1b~, b,aşta da beli,rttiğimiz gibi, düşüncelerin kitlesel~
leşmesinde önemli rol oynamaktadır. Gerçek bilim a~ının
da yaptığı dUşij1sel
üretimi ne kadar çok kimseye yayabilirse kendisin~ o kadar başarılı sayması gerekir.
Ahmed Rasim 'in verdiğ i bilgileri ak tarmaya devam,edc;lim :

"Ulum ve füıunun ve her nev'i efkar.. medeniyyenin sür'at.. intişarına (her türlü
uygar düşüncelerinhızla yayılmaSına) hizmet etın'işolan ihtlraat.. miiıimmeden (önemli ,buluşlardan)biri de matbaacılık dediğimiz ~bt-ı tıbOGt(basmsanatı)dır. Bu
sanat'atı ilk icad eden G.ıttenberg namında Harlem şehri .-halisindenbir zattıi'. Tarih-4icadi 844 sene.j hicriWe ve 1440sene.j iniladiYYedir.Fakatbizdeki tarih.j icadı
pek sonradır.
,

,

,

"OSınanlılardahuruf-u arabiWeyi (arap harflerini)san'at-ı tıbaata tatbikVe. ilk
tesis edenler bilahare mesned-4sadarete irtika (en yüce makama yükselen) ve 1170
tarihinde dar-i bekaolmuş(ölmüş} Said Mehmed'Paşa ile DergaJ1-ıAli kapıcıbaşılarından Müteferrika ıbrahim Ağa'dır. Kibar-ıhacegan-ı divan-ıhümayundan (dvan-ı
hUmayunefendilerinin büyüklerinden)Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi sefaret1e
Paris'e izarn olunduğu (gönderildiği)zaman mandumu{oğlu) Said Efendi'yi de kethüdalık hizmetiylem.aiyetinde götürmüş idi, Said Mehmed E~ndi'nin bu seyahatte

(23) Hidayet Yavuz Nub~lu, "Müteferrika Matbaasınm Kurultnası Için Verilen
Fetva tjzerine~ "Türk Kiitiiphaneciler Demeği Basım lie Ya)'lncılığıml%lR 250.
Yıiı Bilimşel 'TopIQntfSllQ-l1 Anılık 1979, ,Ankanı 'Bildiriler,ADkara.1980
ss. 119-126.

'
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en evvel naz;ır-ı dikkatini celbeden şeyParis'in matba~iları oldu. istanbUl'a avdctinde(döntişühde} rhüşa!ıedatını (gö&rirJerini) ve bu babdakiefkarmı
(bu konOda:ki

dÜşüncelerini),M(jteftrrikiıibrahimAğa'ya;ınlattl."24

,

,
\

Buradabirazdurahmvc
birJki noktaya deginclfm:Va,ptığırrıızalıntıcla
matbaanın dışarıdaki "tarih .,jkadı" iie bizdeki. "tı:'rih.,j kadl"miıfaf"klftYlduğu
Söylenmektedir. DÜnyanın herhangi bir ülkesinde yapılan yeni bir buluş bilimin evrenselliği

yasasına tcrs dÜşmeden düriyanmher,tarafına yayılır., Bizde yapılan da,matbaacıh.
ğı n rfrcvcÜtteknikleriÖğreniler~k ü'kerniidekendi idt<tplarıimzıri'basımı için hizmete
sokulmasıdir. Demek istCdiğ imii ,'ülkı!rriiidç inatb~ kunılmadan önce diğer ülkelerde matbaa kurulmuştürve faaiiyettediı',:YOk;a'rnatba'aikinci
kez icadedilmemiştir.
Ayrıca, 15. yÜzyıl ronlarınt1aO!irn'anh iinparatorlÜgu coğrafyasında çalişmakta olan
birçok matbaanın olduğu da bilinmektedir.
,
'Öteya'ri~n
,Said Efend,i'ninPiU"ismatbaalarınl
merakla ,görmesi ve istanbul'a
dÖnlişiipde 'gö'rd,iildei'inima1baakonuıııylaı;iddibir
şeki/ge ilgilenenibrahim Müteferrika'ya anlaımaSldikkat
çekicidir~ Bu da~ibrahim Müteferrika'nın matbaayı daha
önceden.tıı)ıdiğını
gösterin'ekted,k.' Nite~l>u
'SjlvımlZldoğrulayan
belgeler de
bu1unmaktadır: Ersoy'un e.serinde'bu husu'-s/ailgili gen'iş bilgi verilmiştir. 2 s Kaldı ki,
bu husu sla Ilişki! i olarak ,şusonı da' akla g~lmekt~ ir: Ac~a Said Efendi Paris dönüş'ü
gözlernierini ne~ren,birb~şkasına değil' ,de Mütcfernka'ya anlatmıştır? Demek ki, Mü'.

c
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.
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teferrika'nın bu sanatı daha öncedentanıdığı devict yönetiminin üst kademelerinde
görevalan bazı kimselercede bHinrrıekted,ir.
,

~

Ahmed Rasim matbaanın kunıluş çalışmalarını da şöyle anlatmaktadır:

"ibrahim Ağa Vesiletii't-Tıbaanamıyı.r'bir risaleyazaralcbunda :Saniat...tıbaatın
fevaidini (basım'sanatının yararlarını) say<ft<İöktü:Bu(Vesiletü't-Tıbaa)sadrazam ot
zamanolan .ibrahimPaşa'ya :takdim.olundu. Müşaruıiileyh(adıgeçefl) Paşa bunun
ebemmiyetini takdir itehemen-Q devrin uk<1l~veflizelasından (akdlive erdemlilerinden) bir meclis~ meşveret(danışmakuıulu) teşkileyledi. Bunun efkar-i ammeee
(kamuoyunca) mazhar-ıhüsn-ükabul olması ve kavaid.,jşFr'i mübine (islamdini ku.
ra!1~rına ).t;atl? ik, ,ve tevfik ,ile tesisi için şeyhülişlamdan ,isti~ya

(fetVıl istenmesine)

meclisçe karar, verildi. _Şeyhwislam Abpu/lah, Efendi de fetva verdi, Bir de takriz
(takdim:yetak~jjry~ısı) y~dı'. U~emaiJaJ:)
j)ek ç~ ~~vatdatakrizler,yazdıl~r.'
.

"
',.
...
- ile beraber
'''\Tesileiii/t-Tıb,QClmeclis.,j meşveretin ,mazb~tası ve fetva- ve, takrizler
SultınAhm~'Salis'e,
(Üı. Ahm,efe).ari'olunarakbkhatt-ıhümayun
He Said Meh.
meçIEfendi ve şetiki'(orıağ I)Miitefe.rrj}Q Jbr<ıhimAğa 'yamcı~aa tesisi, ve kitap tab ',I
için ruhSat ita kılındı (verildi)."26,
'

(24) Ahmetl Rasiın,a.g,y.
FeritBey'in

ss, .815-'-816

N€vSal.iOsmallJadh

(25 )Ersöy', a.g,y., 8,,31
(28) Ahmed Rasinı, a,g.y, 8; 817

Ahmed Rasim yukarıdakibilgileri

e8eril1d~naktarmaktadır.
'

Oıman

,

YAŞAR

A. TONTA

Yukarıya aldığımız ik i paragrafta Ahmed Rasim ,ibrahim Miiteferrika' nın basım
sanatının yararlarını anlatan bir risale yazarak zamanınsadrazam i Damat ibrahim
Paşa'yasunduğunu;
Sadrazamın Vesilet4't"Tıbdaadını
ta~lyanQurisalenin önemine
binaen bir danışma kurulu kurarak şeyhiilislanıdan fetva istenmesine
karar verildiği.
.

ni ve şeyhülislamın da fetva verdjğiniyazmaktadır.'

Vesiletü't-Tıbaa ad1ıil risalenin b ıgüne kadar bir yazma nüshası bulunamamışt~r;
Ayrıca, günümüzde nadir eserler kita piyasasında baş tarafındaadı geçen risale basılı olan V~n Kulu sözlükleri. olmayan ra oranla dahadeğerli sayılmaktadır.

Kanımızca Vesiletü't-Tıbaabasıla ilgili tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra
Damat ibrahim Paşa'ya su~lmuştıı .Matbaa konusunda kamuoyu 01uştıırmakanıacıyla yazılmıştır. Ortada maıbaa Ileilgili hiçbir hazırlık yokken yazılıp Sadrazama
sunulmuş değildir.
Toplandığıiddia edilen danış akurulunun herhangi bir konu Uzerindckar.ar
verme yetkisi buh.ınmamaktadır.Daışma kurulu boyle bir karar çıkarama)'"acağı
gibi şeyhülislamı fetvavermeye de orlayamaz. Şeyhülislamdan devlct ışleriylc ilgili olarak saltpadişah fetva isteyebil r.
Kaldı ki, danışma kUl\1lunun b" yle bir yetkisininolabiıeceğini
kabullensek bile
söz konusu kararla ilgili mazhata rtada bulunmamaktadır. Verilen bilgilerdeise,
danışma kuruhınun şeyhülislamclan aldığı fetvayı kendi karar mazbatasıylabirlikte
Sultan ııı. Ahmct'e sunduğu; padiş ın da verd1ği hatt':' hÜ01ayun ile Said Mehmed
Efendi. ile ortağı Mütefeıtika'nınbas"mevi kurarak kitap basmalarını' onayladığından
söz edilmektedir. Bu bilgiler Osmanlıyönetim erkinin yapısınauy~n gözükmemektedir. Şöyle ki; danışma kuıulu taratnmn fetVa padişaha sunulmaktadır. Padişah da
bu fetvaya boyuneğerek fermanver ektedir. Yani, kararı, fetvayı veren şeytiülisıam
onaylamakta. padişahise uygulam tadır.Böyle bir durumun -Osmanlı yönetimirÜn
hiyerarşik örgütlenişi içerişinde yeri lmayacağı kanısındayız'.

Ahmed Rasim makalesinin
ilgili bilgiler vermektedir

nda., Müteferrika
matbaasında basılan eserlerle
.

~

"Bunun üzerine mÜ01aileyhimaa (adı geçen iki kişiye) edavat-ı tab'iyyeyi (basım araçlarını) ihzar ve ikmal ile ilk Osmanlı matba~sınıSultanSeiim civarında ibra.
him Ağa'nın hanesindeve 1140 tari ~ hicriyyesinde tesis.cttiler (ki tarih~icadından
,üç asır sonda demektir).-aumatbaa
a 1140'ta ilk basılan kitap meşihlr-i ulemadan
(ünlü bilginlerden) meşhur Vani Me ed bin Mustafa Efendi'nin Van Kulu nam lu- "
gatıdırki Sılıah-, Cevhen ismindeki 19at kitabının Türkçeye tercemcsidir.
Bin tane basılmıştır (1141 senc)
ikinci tabi edilen Katip Çeleb 'nin: Tunfetü'l
bahriye tarihidir.

.

'

.
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.

Dördüncü: Tarih~ Hind~ Gaıbi EI.Müsenıma bi Hadis~ Nev.
Beşinci: Tarih~ Timur,Gürgan.
Altıncı : Tarih ~.M Isru'I.Kad im ve Mısru 'I-Cedid .

Yedinci: Gülşen~ Hülefa.

.

Sekizinci: Usulü'I.Hikem fi Nizamü'I-'Omem(ibrahifn.
Dokuzunaı: Füyuzat-ı Mıknatısiyye (keza). \

Müteferrika'nın).

Ownaı : Cihann~.a (Katip Çelebi~nin).
.

Onbirinci:Tarih~Naima,cild-ieweL
Onikinci: Tarih-i Naima, cild-i sani.
Tarih-i Raşid ,(cild~ievvel ve sani)." 27

Ahmed Rasim'in konumuzia ii~1i olarak Osmanlı Tarihi adlı eserinde yer alan
makalesi yukarıdaki satırlarla son bul~~tadır. Ancak, yazısının sonundaki birkaç
çelişkiye de değinmek gerekmektedir.
-Müteferrikamatbaasında basılan kitaplanh kaynakçası Ersoy'uneseiinde veril.
'mektedir. 28 Ayrıca,adı geçen matbaada basılan ,ve özellikle resimliolan kitapların.
ayrıntılı özellikleri hakkında-geniş bilgi, konuyagrafik sanatının doğuşu açısından
yaklaşan Sait Maden'in Qevre dergisindeyayıml~nandizi yazısında bulunmaktadır.29
Ahmed R~im, matbaanın faaliyete geçiş tarihiyle ilgili üç değişik tarih vermektedir.ilkind e, "... Ve bu veçhile matbaa 1139 senesinde ibrahim Efendi'nin kendi
evinde işe baş~/\demektedir.3o
Verdiği butariht~nbirxaç sayfasonra; "...ilk
Osmanlı matba.;
Sultan, Se6m civannda ibrahim Ağa'nın hanesinde ve 1140
tarih-i hicriy'yesinde tesis ettiler" 3 i cümlesibulunmaktadır. Birkaç satır sonrada ilk
basılan eser olan VanKulu sözlüğününbasım tarihini verirken: "Bintane basılmıştır
(1141 se06)"3 2 .demektedir. 1139, 1140 ve :1141. 1141 tarihii!k basılan eser olan
Van Kulu'nun yayın ti\rihiolarakdoğrudur. 1139 Ve 1140taiihlerindekiçelişki di.
ğer kaynaklardada karşımıza çıkmaktadır. Yukarıda,Vesileffl't-Tıbaaının matbaa
"

konusunda kamuoyu faratmak,dilekçe ire fetvanın da herhangi birtepkiyi.önlemek
amacıyla ele alındığını ifade etmiştik. Aynca, Vesilem't.Tıbaa'nınmevtut nüshalarına
dade~inmiştik. Bu bilgilerimatbaanın kuruluşunu doğru saptamak amacıyla kullana-

(27) Ahmed Rasim,a.g.y.ss.
818~19
(28) Ersôy,a.g.y.ss.
3845
(29) Sait Maden, "Başlangıcindan .BugüneTürk' Grafik Sanatı (2); Müteferrika: Dönemi, "çeure Cilt I, No. 2, ss. 83-87;ve:Ciltl,No.
3, ss. 87~90,
1980.
. .
.
(30) Ahmed. Rasim, a.g.y. s. 815
(31) a.y. 818
(32)0.y.
.

.
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biliriz. Vesiletii 't-Tıbaa 'rlRlbasılı kopyesinin elde bulunmaması ; ayrıca, dilekçede örnek.
. nüshaların takdim edildiğinden söz edilmesi b,izi, fetvaya dayanan .emr~ hümayun
alınmasından önce matbaanın kurulmuş ve faaliyetegeçmiş olabileceği noktas.ınagô,
türmektedir. Matbaanın hartlerdolayısıy.1a Avrupa'dan ithaldeğil,
tamamen yerli
bir tesis olarak' kurulduğu, ve bunun için gerekli olan zama,n da göz'önündealınırsa,
ma1baanın vertlen, tarihlerdenç~k daha önceki bir tarihte kuıulduğu söylenebilir .Hat-

ta bu tarihi, bir olasılık da olsa, saifÇelebi'nin Paris'ten dönüşüolarak da düşünmek
mümkündür.
.

.

,

Ahmed Rasim, Müteferrika matbaasında basılan eserlerin kaynakçasını verirl<en,
dikkat edileceği üzere Gtammaire Turquie'ten hi~ söz etmemektedir. Bilindiği gibi
Müteferrika, Nôima Tarihi'ne değin bastığıkitapların
kolofonunu Naima Tarihi'
\

nin sonundavermiştir.Bu kolofonda Grammaire Turquie gösterilmemiştirP
Bunun üzerine, Ahmed Rasm'inbasllaf1

kitapların listesini Nôima Tarihi'nde bulunan

kolofondan y.a~rlimarak verdiğini bu nedenle de, Grammaira Thrquie'ü listesine
alm4d1ğını düşünmüştük; Fakat hemen 'sonra, S.N.Gcrçek'ineserinin
"vesikalar"
bölümüoü.karJş,tırırkenbuldu,ğumuz.kolofolJun faksimilini inceieyerek,Ahmed Ra- sim'in baSılan esenerinlistesiniverirkenbukolofondan
yarananmitdığını saptamıŞ
i

bulunmaktayız,.

"

Çünkü kolofondaQrammaire
Thrquie verilmediği halde T"kvimü't-Tevôrih adlı eser
Cihannümô,'dan sonra,"Takvimü't-Tcvarih
.Ii Kitip Çelebi cild 500" şeklinde verilmektedir. Oysaki, Ahmed Rasim'in verdiği listede Takvimü't-Tevarih'in de adı geçmemektedir. OolaYISly1a, listenin hangi kaynaklara dayanılarak hazırlandığı saptanamamıştır. ..

Ayrıca verilen.listede, basılan ka,çıncı eser olduğu belirtilmeksizin Tarihi Raşid'
it birinci ve ikinci ciltlerinin vadığından söz edilmektedir. Basılandiğer eserler konusunda ise araştırma yapma gereği duyuımam ıştır.
',,-

Ahmed Rasipı'in rhakal~sihakkında' genelolarak şunlar söylenebilir: Incelenen
kaynaklar eleştiri süzgecinden geçirilmeksiıin olduğ~ gibi kab",i edilmjştir. Bu nedenle dekaynaklarda mevcutbaiıçe6şkilerin farkına varılamamıştır;

Basımevinin kurulUşu ~nu_5Unda eldeki belgelere dayal'Illarak doğrulu kesin
olarak bilinen vefakat AhmedRasim tarafından hatalı olarak aktarılan bilgilere de
,
rastlanmaktadır.Ömeğin,
Ahmed Rasim, De Saussure'di1n aktararak, istanbul halkının çokeskiden
beri ıanıd1ğımatbaayı
"ibtira-ıcedid"
diye netilendirmeldedir.
ıstanbul'da yaşayan Musevi, Ermeni ve Rum azınlıkların 15. yüzyılın sonundan itibaren istanbul;da kitap bastıklarına 'daha önce değinilmişti. Ayrıca, Avrupa'da basılmış
Şark, eserlerinin Istanbul kit;ı.pçdarınd;ı. sattıdığı ve bunların, itibar görmediği de
.

bilinmektedir.
';133) Gerçek, a.g.y .s. 84
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Keza,.. Ahmed Rasim' in maKalesindebeli rttiğigib i, matbaan ın ku ıt/lmasına Said
EfendiJ1in düşüncesiylehaşlanmadığı hu G;Isuna yukarıda ayr' tl" bir biçimde yer ve-

rilmişti.

.

l

Tarihsel kaynakların iyi değerlendirilememesincJenve yapılan araştırmalarda
bilimsel kuşkuculukla hareket edilmemesindendolayı yan,lgilariıdüşülmüştür.Oysaki, verilen bilgiler o giiJıkübelgelerdensağlanmıştır. KuşkusllZ doğru bilgiler de bu
.
belgelerde bulunmaktadır..

.

SONÜÇ

Vlusal kültür yaşamımızclaç()k önemlibir yer tutanmatbaanın kurulUşu, .ülke.
mizdeki düşünselgelişmeye ~üyük bir hıt kazandırmış ve toplum eskiye oranla daha
fazla ve nispeten daha ucuza kitap okuyabilme olanağ.u\a ka.wşmuştUr.~ önemli bu.
luşun uygulanmasında :ıynı zamandabir bilim adamı olan ibrahim Mütefernka'nın ro.
iü kuşkusuz çok fazladır. Her konuda derin birbilgiyesahip olan Mütefe~rika'oın bel~

leğinde daha öğrencilikyıll:ırındagöi'çlüğübas,rnevidetin
bulunduguridada buSanatı "lt ra'.' etmiştir. ..

.

izler ~lrakırilŞve olanak

ibr;ıhim Mteferrika devlet kademelerinde üstlendiği görevleri ve matbaatılığı
birarada yürütmüştür,.kanısındayız.Buna karşın azımsanamayacak.sayıdavebirbirin.
den değerli kitaplar basmıştır. öyleki, :bastığı eserlerdenbir kısmı bugünbile birinci

el kaynakolmaözelliğinikorumaktadır.

.

Devingertharflimatbaanın ülkeırtiz(lefaaliy~te geçmesiyle birlikte basılan kitiplarda hızı. bir artıŞ olduğu sôylenebilir. bk ylUama çok y.avaşolan bu hız, yazıda
mekanizasyonun yararlan toplum tarafından gÖrüldükçeartmaya başlamıştır. Hele
hele kutsalkitaplarabir zarar gelmediğini ve saygısızlık edilmediğini gören kimseler
basılı kitaba daha fazla ilgigöstermişlerdir. Gii1ünüzderurkiye'de 2500'e yakın sade.
tegazetertin ba-sllmasl,matbaan4okültürel~lişmemizcieoynactığı rolünen açık kanı.
. .

tı olarak gösterilebilir. kanısındayız.
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