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Bu çalışmanın amacı, Türk beşikdevrinde

·et,:1

·.···.·.···.ı...'

'\?,9

etmek olmuştur.

l

başlayan bir yenilik olarak iç kapağın gelişim seyrini tespit
Amaca ulaşmak

ıçın belge analizi ve betimleme

yöntemleri

seçilmiş ve uygulanmıştır.
Osmanlı

İmparatorluğu'nda

yazma

kitap,

özellikleri

ve basma

kitap

geleneğine geçişi, iç kapak özellikleri; ayrıca bu çalışmada Üsküdar Basımevi'nin
bastığı Risale-i Bigivi kitabının Türk beşikdevrinin

sonu olarak değerlendiriliş

gerekçeleri ele alınmıştır. Beşikdevri dönemi, her ülkenin basımevini kullanmaya
başladığı kendi kültürel, sosyal özellikleri doğrultusunda
Türkleri'nin

basımevini

belirlenebilir.

Batıdan 250 yıl sonra kullanmaya

Osmanlı

başlama nedenleri

yanında, beşikdevrini saptama da aynı yaklaşımları gerektirmiştir. Bu yaklaşımın
başında da Osmanlı İmparaıorluğu'nda

din kitabı basmama geleneğinin değişmesi

gelmektedir. Türk basımcılığı beşikdevri 1729-1803 yılları arasında basılan kitapları
içermektedir.

İlk kitap

Vankulu Lugatz, ?0.ll Jütap . .da R,isale~i .. Birgivi

olarak

belirlenmiş ve kanıtlama yoluna gidilmiştir.

ABSTRACT
The aim of this stady is to. investigate facts of experiences and affets of
handwritten manuscripts in printing tradition in the incunable, in accordance with
this to determine development progress of inside cover that has been used as a new
style after printing technics started. To realize this aim, document anaysis and
description methods were used.
Handwritten

manuscripts

in Ottoman

Empire

and their characteristics

transition to imprint book tradition; evaluation the Risale-i Birgivi, published by
Üsküdar Printing House, and the reasons to evaluate this title as end of the Turkish
incunabel were handled in this stady. İncunabel for each country can be designated
according to their cultural and social circumtances

in the time they start using

printing houses. One of the main approaches to. why Ottoman Empire has started
using the printing technology 250 years later than West is that not to print religious
bool(in those years. That is why the Turkish incunabel began when the Ottonıan
.En1pire used the printing tecnologyTurkish incunabel covers the books pı.rbLished
between 1729-)803.
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yaşanan tecrübeleri, yazmanın~··

basma geleneğindeki etkilerini ortaya koymak, bunların ışığında basma· tekniğinden
sonra kullanılmaya

&}.1

~//

This study claims that the first handwritten manuscripts

is

· V.ank:ı.ılu l,tigati, .and. thelast h~ndwritten manuscripts is Risale-i Birgivi and. tries to

Ill

ÖNSÖZ
Kitap, insanlığın kültür hayatındaki

en önemli olgulardan biri olan ve

sosyolojik açıdan bakıldığında var olduğu tüm toplumlarda, evrenselliğin kapısının
aralanmasına imkan veren bir araçtır. Bugün kitabın klasik üretim yöntemi olarak
kabul edilen, baskı tekniği kullanılarak çoğaltılması ile ilişkili yaşanan yenilik ve
gelişmelerin

Osmanlı

İmparatorluğu'ndaki

yansıması

Avrupa'daki

örnekler ile

kıyaslanarak verilen bu tezin amacı; Osmanlı Türk toplumu için Avrupa 'dan 250

yılı aşkın bir süre sonra başlamış olan kitap basma geleneğinin yazmalardan
etkilendiği yanları ortaya koymak ve bu süreçte· basma kitap geleneğinden sonra·
kitapta yer verilmeye başlanan iç kapağın Osmanlı beşi/devri basmalarındaki
gelişim seyrini tespit etmeye çalışmaktır.

Bu sayede, bir anlamda kitabın tanıtım. kartı gibi görülen iç kapağın ilk
kullanıldığı yer olan Almanya' dan başlayarak. Avrupa' daki seyri, daha sonra da
Osmanlı 'ya "geçişi" tespit edilebilecek ve genel olarak çok dikkati çekmeyen iç
kapağın. hangi ihtiyaçlar nedeni ile ve ne şekilde oluştuğu görülerek, bu konuda
okurdan-kütüphaneciye

kitapla iletişimi olanların bilgi durumları yükseltilecektir.

Ayrıca bugün fikirler yumağı haline gelmiş olan Türk Beşikdevri için, daha önce
söylenenlerden

çıkarılan

sonuçların,

göz

ardı

edilmiş

bir

bakış

açısı

ile

birleştirilmesi sayesinde yeni ışıklar yakılmış olacaktır.

Beşikdevri,

baskı tekniğinin kullanılmaya

başladığı andan, yaygınlaştığı

anın sonuna kadar olan dönemi kapsar. Bu süreç bazen tarihle, bazen basılan kitap
ve

basımevlerinin

ilişkilendirilerek

sayısı
verilmeye

ile,

bazen

çalışılmıştır.

de kitapların
Bunlardan

konusal
hiç

dağılımları

birinin

tek

ile

başına

yt::trneyeceğinin ve kültürlere bağlı bazı faktörlerin asıl belirleyici rol .aldığının
fü:lirtildiği bu çalışmada,

Osmanlı Türk Beşikdevri ve bu devirdeki iç kapak

gt::Jişi:ı:rıi,. kurulan ilk üç basımevi sınırları içinde verilmiştir. Bu tespit yapılırken
fü:ı.ı:t::lç~tJ.1oktasınm ne olduğu ve nasıl. bir yöntem izlenildiği .de belirtilmiştir.

y

ıv

Elbette böylesine

önemli bir tespitin

ortaya konulabilmesi

için dikkat

edilmesi gereken en önemli nokta bu alanda daha önce yapılmış çalışmaları ve
tespitleri

eksiksiz toplamak ve Osmanlı Türk kültürünün

basımevi kurulduğu

dönemdeki durumunu iyi etüt edebilmektir. Bu aşamada çözülmesi gereken iki
sorun ortaya çıktı. İlki: Kütüphanecilik Bölümü mezunu olmama ve ihtiyaç duyulan
bir kitaba ne şekilde ulaşılabileceğini

sıradan insanlara göre daha iyi bilmeme

rağmen bazı kaynaklara ulaşma konusunda
Türkiye

Bibliyografyası'na

ulaşabilmem

ve Türkiye

çeşitli zorluklarla karşılaştım. Hatta

Makaleler

Bibliyografyası'na

dahi çok güç oldu. Bu konuda biz kütüphanecilere

sorumluluklar

eksiksiz

de çok ciddi

düştüğünü bir kez daha gördüm. İkincisi ise: Daha önce yapılan

hemen tüm çalışmalarda farklı bir bakış ele alınmış ve diğerleri yok kabul edilerek
çıkarılan sonucun kesin doğruluğu konusunda ısrar edilmişti. Ancak her çalışma
diğerlerinde bahsedilen ve son derece önemli. olan eksiklerle veriliyordu. Böyle bir
durum karşısında nasıl bir yol izlenmeliydi? Buna. çözüm olarak da kaynakçada yer
verilen

kitaplar

arasında· verilen. bilgilerin •· belgelendirilmesine

ve kaynaklara

dayandırılmasına göre bir güvenilirlik sıralaması ()luşturdum ve hareket noktam bu
sıralama oldu.

Çok defalar tekrar edilmiş bir konuda yapılmış araştırma gibi görülmesine
rağmen diğerlerinden farklı olan - ki bu farklılık, bu konuda küçük de olsa bir sözü
olan çalışmaların ulaşılabildiği kadarına karşılaştırmacı

bir yol izleyerek ve daha

önce. bakılmamış bir açıdan bakmak şeklinde özetlenebilir - bu çalışmanm ortaya
çıkartılması sırasında en az benim kadar emek harcayan ve zamanından, ailesinden
fedakarlık yaparak bana destek olan hocam Yrd. Doç Dr. Tuba

Ç.

teşekkürlerimi

Ayrıca değerli

ve minnettarlığımı

sunmayı bir borç biliyorum.

Karatepe'ye

tecrübelerini benimle paylaşan ve tez üzerinde önemli . yönlendirmeleri bulunan bir
diğer hocam Doç Dr. Hasan S. Keseroğlu'na

da şükranlarımı sunmak istiyorum.

· Ulaşmak konusunda engellerle karşılaştığım son · derece önemli bazı kaynaklara
tılaşmamı

sağlayan

Bibliyôgrafyası

değerli

arkadaşım İlkay

Gürbüz'e

ile Türkiye Makaleler .Bibliycgrafyası'rıı

ve özellikle

Türkiye

eksiksiz tarama imkanı

blllduğuffi .tek yer oları; bunun dışında bazı kaynaklan da tarama fırsatı bulduğum
'.

I
V

İslam Araştırmaları

Merkezi Kütüphanesi çalışanlarına ayn ayrı teşekkür etmek

isterim.

Son teşekkürüm de ilkgünden son ana kadar zaman zaman katlanılmaz hale
gelmeme rağmen desteğini benden hiç esirgemeyen ve bu yolda yalnız olmadığımı
hissettiren sevgili eşim Rahşan'a. [İyi ki varsın ... ]
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GİRİŞ
Tarihi süreç içinde insanlığın yarınını derinden etkileyen ve içinde olduğu
yönlerin hemen hemen tamamı ile ilişkili .olan kilit dönemler ve olaylar vardır ki
bunlar bütün içinde ayrı bir yere konulmayı hak etmişlerdir. Ateşin bulunması,
coğrafi keşifler ve dünya savaşları yukarıdaki açıklama içinde yer alan olaylara
verilebilecek örneklerden ilk akla gelenlerdir.

Yazının bulunması ile başlayıp aktarılabilir olmasının sağlanması ile devam
eden, bugün ise bilgisayar teknolojisi içinde kullanılır hale gelen ve genel olarak
"bilgi -' bilgilenme" diye adlandırılabilecek süreç de yukarıda bahsedilen değerlerden
biridir.

Bu süreçte

aktarılabilir

önceleri/ bilgi sahibi olmak önemliyken,

zamanla

bilginin

olması, .herkes<tar!fınd~n>anlaşıfabilir>o1ması···· ve .· değerlendirilmesi

önemli hale gelmiştir. Bu zincirin unsurlarınclanbiri de kitaptır.I Her şeyden önce bu
zıncırın ana· Unsuru, yazınm daya.nağıdır}Bu)dayanakiSunıerliler'de·•kiı
Mısırlılar' da papirüs, Hintliler'de

ise ağaç/yaprakları

tablet,

olmuştur, ama işlevi hiç bir

zaman değişmemiştir.2 Çok uzun bir dönem bilginin tek yayılma ve muhafaza aracı
olan kitap aynı zamanda toplumun hakikatin kapılarını aralamasını sağlayan kanal
olmuş, kişisel var oluşu geniş bir alana yayarak tüm görüntülerin yazı ve resırn
aracılığı ile simgesel bir biçimde canlandırılmasını mümkün kılmıştır.

Gelişim sürecini insanın evriminden ayırmanın güç olduğu kitabın da kendi
içinde ciddi geçiş ve değişim dönemleri vardır. Bunlardan belki ele en önemlisi
kitabın

baskı

tekniği

ile

çoğaltılmasına

başlanmasıdır.

Eğer

basımevinin

kullanılmaya başlandığı 1450'li yıllara kadar olduğu gibi kitaplar yine elle yazılıp
çoğaltılsaydı,

sözü edilen değişim ve dönüşümlerin

yaşanması

bu kadar kolay

olamazdı. Çünkü kitapları elle yazma çok emek ve zaman alıyor, yazıcının kişisel
tavrı telafisi mümkün olmayan yanlışlıkların doğmasına neden olabiliyordu-İnsan
bilgiyi almaya ve onu kullanmaya

ne .

açık olursa olsun öncelikle o bilgiye

ulaşması gerekir. Bu gerekliliği karşılayan ve insanın kendi dışında olanlara ela yakın
olmasını sağlayan ortam, basımevlerinden sonra çok daha rahat oluşturulabilmiştir.

Ancak basma tekniğine

geçiş bugün sanıldığı

kadar kolay ve işlevsel

olmamıştır. Her kültüre ve topluma göre değişen zorlukların en belirgin ve ortak
olanları yazma geleneğine bağlılık ve kitap üretiminde yazmanın dışında başka bir
yöntemin olabileceğini kabullenememe durumudur. Bu nedenle, her toplumda basma
kültürüne geçiş dönemi farklı zamanlarda gerçekleşmiştir. Örneğin bugünkü anlamda
basımevinin

ilk kullanıldığı

değişimlere

açık olması,

yer olan Avrupa'nın

basımevini

sosyal ve sıyası yapısının

benimsemeyi,

yazma kültüründen

kültürüne geçişi kolaylaştırırken, aralarında Osmanlı İmparatorluğu'rıun

basma

ela olduğu

Doğu kültüründe bu süreç daha uzun ve zorludur . "Beşikdevri" olarak adlandırılan
bu geçiş döneminin özelliği genel olarak şöyle tanımlanabilir:

Kitap gerek içerik

gerekse biçim açısından yazma. nüshanın aymsıdn' .. Kitaplarda bugün bilinen adlan
ile giriş, önsöz, içindekiler ve iç kapak gibi bölümler yoktur. Kitabı yazmadan ayıran
tek özellik elle yazılmamış olmasıdır.

Basımevinin her kültürde ya da toplumda farklı zamanlarda kullanılmaya
başlandığı ve yine farklı güçlüklerle karşılaştığı hatırlanacak olursa, dönem dönem
yapılmaya

çalışıldığı

"beşik.devri"

gibi, tüm

tarihi belirlemek

dünya

için .: aynı zaman

çok gerçekçi

aralığına

olmayacaktır.

gelen

bir

Çünkü bir kültürde

beşik.devrinin sona erdiği an, basımevi geleneğinin o kültürde yerleştiği kanaatinin
verilebileceği andır ve bunun kıstasları da her kültür için değişir.

Yukarıda

verilen

bilgiler bu çalışmanın

sınırları

içinde kalan döneme

çekilecek olursa; Osmanlı İmparatorluğu basımevini Almanya'da

ilk kullanılmaya

başladığı andan 250 yılı aşkın bir. süre sonra kullanmaya başlamıştır. Doğal olarak
Qşı11.anlı

beşik.devri

de

Osmanlı 'da kurulan

ilk basımevi

olan

Müteferrika

:B0-sı111evi'nin faaliyete geçtiği yıl olan 1729 tarihinde başlar. Ancak konu hakkında
Yfl?)ılı11.1ş

ve

tarama •. sırasında • karşılaşılan

çalışmaların

hiçbirinde,

beşikdevrirıin

ta.111an1F0-ndığı nokta konusunda tam bir kararlılıkla fikrini açıklayan olmarnıştır. Bu
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etkilendiği yanları ve Batı' da olduğu gibi basmada özgün bir yapının ne zaman
oluştuğunu bilmek gerekir. Bu yapılırken ele hem kitap yazma geleneğinin hem kitap
basma geleneğinin teknik, ekonomik, toplumsal ve siyasi yanları ela göz önünde
bulundurulmalı,

Müslüman olsun ya da olmasın tüm Osmanlı toplumu iyi analiz

edilmelidir.

Bu

noktada

faydalanarak

çalışmanın

ve Osmanlı

amacı

Avrupa'da

İmparatorluğu'na

özgü

yaşanan
yanları

tecrübelerden

de

ela unutmadan,

ilk

basımevinin faaliyete geçmesi ile başlayıp toplumda benimsendiği ana kadar olan
süreçte basma kitabın yazma kitaptan etkilendiği yanları ortaya koymak ve bu
süreçte

bugün

kitabın. ayrılmaz

bir parçası

olan iç kapağın

gelişim

seyrini

belirlemektedir.

Çalışmanın

hipotezic.ise'. ş:uclür: .'Yazmç1,>kitap···geleneğinclen·
•. basma kitap

geleneğine geçişte. kitabın biçimsel. cleğişinıini sürekli gelişim· açısından kesin sınırlar
ve dönemlere
tecrübeye

ayırmak

rağmen

mümkün/ değildir. Avrupa'cla

Osmanlı · beşikdevri • basmaları,

yaşanmış

300 . yıllık bir

Batı' ela olanı sadece

teknik

bakımdan taklit etme yöntemi ile çoğaltıldıkları için, iç kapak bilincinden yoksundur
ve birkaç istisna hariç, yazma kitap formunda basılmışlardır. Ancak Osmanlı'daki
beşikclevrinin tek belirleyicisi de basılan kitaplarda iç kapağın olup - olmaması
değildir. Osmanlı İmparatorluğu'nun

sosyal konumu, İslam dininin toplum içindeki

yeri ve önemi ile basımevinin ilk dönemlerinde yaşanan tecrübeler düşünülecek
olursa seçilebilecek en iyi beşikdevri belirleyicisi basılan ilk elin kitabı olan. "Risale-i
Birgividir."

Çalışmada

araştırma- yöntemi

olarak

daha çok belge

analizi .yöntemi

kullanılmıştır. Bunun nedeni ise tezin sınırlarını belirleyen dönemin geçmiş tarihli bir
zamanıkapsamasıdır. Belge analizi yönteminin dışında, betimleme yöntemine ele yer
verilmiştir. Kullanılan veri toplama teknikleri ise konu ile ilgili daha önce yap1lan
çalışmaların incelenmesi.ve karşılaştırması ile belge analizini içermektedir.
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Öncelikle konu ile ilgili yapılan çalışmaların tespit edilebilmesi için Türkiye
Bibliyografyası

(1928- ) ve Türkiye Makaleler Bibliyografyası

( 1952- ) eksiksiz

tarammş, daha sonra ise İstanbul Üniversitesi Tez Kataloğu ile web üzerinde YÖK
Tez Kataloğunda konuya ilişkin çalışmaların olup olmadığına bakılmıştır. Taraması
yapılan bir diğer kaynak da Türk Kütüphaneciliği
Kütüphaneciler

Derneği Bülteni) adlı dergidir. Konuya daha geniş bir bakış açısı

kazandırabilmek
beşikdevri

(1952- ) ( eski adı ile Türk

için ele alınan uluslararası

konularında

web taramalarında

yapılmış pek çok araştırma

iç kapak

olmasına rağmen

ve

Osmanlı

(

İmparatorluğu'nda
raslanamadığı

yaşanan

tecrübelerden

için kaynakçada

söz eden hemen

bu yöntemle

ulaşılmış

hiç bir çalışmaya

hiç bir araştırmaya

yer

verilememiştir. Ayrıca çalışmanın içinde geçen bazı kelimelerin doğru yazılışlarının
veriebilmesi için Türk Dil Kurumu tarfından yayınlanmış olan "Yazım Kılavuzu"
adlı eserden yararlanılmıştır.

Özellikle tezin belirlenen sınırları içinde Osmanlı' da

basılan kitapları eksiksiz, doğru tarihlendirme ve basıldıkları basımevi bilgilerine
göre tam verebilmek için bu konuda yapılan çalışmalar teker teker birbirleri ile
karşılaştırılmış
yukarıda . sözü
Beydilli'nin

ve verilen bilgiler belgelerle. kanıtlanma ·yoluna gidilmiştir. Gerek
edilen

karşılaştırmalarda

"Türk Bilim ve Matbaacılık

Kütüphanesi ve Mühendishane"

gerekse
Tarihinde

metin

oluşturulurken

Mühendishane

Kemal

Matbaası ve

ve "Üsküdar Matbaalarında Basılan Kitapların Bir

Listesi ve Bir Katalog" adlı eserleri, Alpay Kabacalı'nın

"Türk Kitap Tarihi: Cilt I

Başlangıçtan Günümüze Kadar" adlı eseri ve Turgut Kut'un "Yazmadan Basmaya
Müteferrika
"Ekler''

Mühendishane

bölümünde

Üsküdar"

adlı· eseri birincil derecede kullanılmıştır.

verilen basma · kitap ilk ve son sayfa örneklerinin

ç9ğu11luğu da, gerekli izinler alındıktan sonra "Yazmadan

büyük

Basmaya Müteferrika

ly'l\il:ıeı1dishane Üsküdar" adlı kitaptan fotokopi yapılarak alınmıştır. Yine "Ekler"
iç.inct~yer alan yazma kitap ilk ve son sayfa örnekleri ile bazı basma kitap ilk ve son
Ş~yfctörpekleri ise Süleymaniye Kütüphanesi dermesinden çıkartilmıştır.

bölümden

oluşmaktadır.

"Bilgi

Taşıyıcılarının

Tarihçesi

ve

Yazma Kitap" adını taşıyan birinci bölümde, öncelikle konunun
verildikten sonra genel bir tanımlama
sonra ise insanların yaşadıkları mağaraların
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1._"· )

d1.tv. arJanı.1d.. an ba.·şlayarakkağıda ve kitaba uzanan tarihsel ge.lişim verilm.iştir. Tezin. ,.
sınırları içinde kalan dönemde bilgisayar teknolojisinden söz. edilemeyeceğinden, ·. ••'
"bilgi taşıyıcıları" adı altında verilen yazı araçlarının içine bilgisayar ortamı dahil
edilmemiştir. Osmanlı İmparatorluğu' nda var olan yazma· kitap türlerinin tanıtılması
ile devam eden bölümün sonunda kağıt, yazı ve metinden başlayıp süsleme ve cilde
kadar uzanan Osmanlı yazma kitabının oluşum evreleri verilmiştir.
evrelerin

bilgisinin

değinilmiştir.

içinde

genel tanımlara

ve tarihsel

Söz konusu

gelişimlere

de kısaca

Bu noktada özellikle Osmanlı kitap türlerinin anlatıldığı bölümden

itibaren birincil derecede önemli kaynak olarak kullandığım notların Yrcl. Doç. Dr.
Tuba Ç. Karatepe ilebirlikte işlediğimiz ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Kütüphanecilik Bölümü lisans dersleri olan "Kitap ve Kütüphane Tarihine Giriş" ve
"Nadir Eserler" . derslerinde • aldığım notlar olduğunu,

burada aldığım bilgilerin

yalnızca söz edilen bö1ümiçin degil.içalışn1aı1111 tıımamında<bana

çok yardımcı

olduğunu belirtmek gerektiğineinanıyorü111.

Osmanlı' ela -basımevinin. tarihçesinin. .anlııtıldıgı

rkinci; bölümün

adı ise

"Osmanlı Kitap Basmacılığı" dır. Bölümünilk altbölümüne geçmeden önce, tezin
sınırlarım

aşmamaya

dikkat ederek, basımevinin

kısaca bahsedilmiştir.
hedeflenmiş,

hem

öneminden

Bu tavırla hem konu hakkında

de Osmanlı'da

basma kitap

ve tarihihçesinden

bir ön bilginin

konusuna

bir geçişin

olması
olması

sağlanmıştır. İkinci bölümde ilk olarak Osmanlı kitap basma geleneğinde önemli bir

I.,

yeri olan azınlıklar3 · konusuna değinilmiştir. Çünkü her biri teker teker açıklanan

(i

· azınlıklara
etkide

ait basımevleri

bulunmuşlardır.

basımevlerine

Osmanlı Türk basımevlerinin
Daha

sonra

Osmanlı

Türkleri

kurulmasına . doğrudan
tarafından

kurulan

geçilmiş ama bundan hemen önce Türk basım tarihinde belirleyici

başka bir unsur olan İmparatorluk . dışında basılan

Türkçe - Arapça

konusunda bilgilere yer verilmiştir.

Azınlık tabiri ile anlatılmak istenen insanları tanımlamada kullanılan "cemaat", "gayri
kelin19l~r de olmasına rağmen bugün daha çok azınlık kavramı kullamldığl ve
çalışmada aynı. ar)laınagdebilecek kelimelerin içinden bu kelimeJullanım için seçilmiştir.

kitaplar

İkinci bölümün
ill.<: üç basımevi

alt başlığı olan "İlk Türk Basımevleri"

ele alınmıştır.

Bu çalışmada

konusunda

da açılan

Osmanlı beşikdevri.nin sonu olarak kabul }. ·
~

edilen Risale-i Birgivi adlı eser, açılan üçüncü basımevi olan Üsküdar Basımevi'nde
basılmıştır. Basılan ilk din kitabı olan bu eser, Osmanlı İmparatorluğu'nun

İslam dini

içindeki yeri, din kitaplarına karşı olan tavır ve toplumun yapısı ele alındığında,
basım evinin benimsenme dönemi diye de adlandırılan beşikdevrinin Osmanlı'daki
tamamlanış noktası olarak kabul edilmiştir. Bölüm, ilk basılan kitapların yazı, metin,
yapı, süsleme ve ciltlerinden bahsedildiği biçimsel özellikler ile tamamlanmıştır.

Tezin son bölümü Risale-i Birgivi'ye kadar basılan Türkçe kitaplardaki iç
kapak özelliklerinin gelişimine ayrılmıştır. "Beşikdevri Basmalarında İç Kapak" adlı
bölümün

hemen

yapılmıştır.

başında

"beşikdevri"

ve "iç

kapak"

Daha sonra da iç kapak kavramının

kitap,

kavramlarının

tanımı

okur, kütüphane

ve

kütüphaneci için anlamı ve taşıdığı değer açıklanmıştır. Risale-i Birgivi dahil 46
eseri kapsayan ve ait oldukları basımevlerine göre sınıflandırılan kitapların iç kapağa
yönelik analizlerinin
analizi

yapılması ile tamamlanan

yapılan eserlerin

bazılarına

çalışmanın ekler bölümünde

ait ilk ve son sayfa örnekleri

ise

ile yazma

nüshalarının sayfalarından örnekler vardır.

Tezin hazırlanması
olduğunu düşündüğüm

aşamasında. bu alanda yapılmış en kapsamlı çalışma

Prof. Dr. Meral Alpay'ın danışmanlığında

Faruk Kuseyıl·i

tarafından İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü'rıde hazıı.·l.anan'Türkiye.. ·c.le.

~Wi1
••.•.~.·.•...\.(

Basma Eserlerde Ilk Içkapak Teşekkülü" adlı bitirme tezi ayn tutulacak olurse__}~o_ı:u . ·-.:t"k ?_
ile ilişkili tüm kaynaklara ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu tez için temel kaynak olarak
kabul edilebilecek

olan bitirme tezine ulaşılamamasının

nedeni benim dışımda

gelişen olaylardır. Tezin ulaşılabilen tek nüshasının olduğu İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Genel Kitaplığı, Fakülte, Seminer ve Araştırma kütüphanelerinin
birleştirilerek daha verimli hale getirilmesi projesi kapsamında hizmet vermeye ara
verdiği . ve tüm tezler düzenleme

sürecinde koliler içinde tutulduğundan

çeşitli

ıığraşlanı. rağmen bu teze ulaşılamamıştır.
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Osmanlıya ait "beşikdevri" ve "beşikdevrinde

basılan kitaplarda iç kapak

olgusu" konularına daha önce yapılan çalışmaların da ışığında farklı yaklaşımlar
getiren ve daha önce bakılmamış açılardan konuya bakılmaya çalışılan bu tezde,
konuya ilişkin araştırma yapmak isteyenlere katkıda bulunabilmek hedeflenmiştir.
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BİRİNCİ BÖLÜM
BİLGİ TAŞIYICILARININ TARİHÇESİ VE OSMANLI'DA
YAZMA KİTAP
. Uygarlık tarihinin önemli kilometre taşları, insanın yaşadığı ve ürettiği her
türlü birikimin kendinden sonraki kuşaklara aktarılabilir olmasıyla oluşur. Çünkü
mağaralarda

yaşayan, taş ve sopayla kendini korumaya çalışan insandan bugün

gezegenler arası seyahatler planlayan, baş döndürücü bir hızla ilerleyen teknolojiye
sahip insana dönüşümün temelinde, bir öncekinin yaşadıkları tecrübeleri bilmek ve
bunlardan gerektiği şekilde yararlanabilmek yatmaktadır. Elbette yaşanan ve üretilen
her şeyin zamana karşı direnmesini ve sürekli varolabilmesini

beklemek akıllıca

değildir. Ancak · bu ela dönemin imkanları dahilinde söz konusu amaç için çaba
göstermeyi engellemez.

Bugün artık tüm · dünya tarafından

kabul. edilen ''bilgi en · büyük güçtür"

aforizması konunun önemini gösternıek adına çok çarpıcldıL Örneğin, dünya ela
yapılan ilk yelkenli en fazla yüz yıl yaşatılabfr ama onun nasıl yapıldığının bilgisini

)

yaşatmak ve geleceğe taşımak daha kolaydır. Özellikle her şeyin bilgi üzerine
kurulduğu. ve. savaşların dahi bu uğurda 'yapıldiğı 21 'inci yüzyılda bu konunun
önemini anlatmak için çok çaba-gerekmediği inancıclayım.

Bilgi taşıyıcılarının önemi ele bilginin önemi ile doğru orantılıdır. Çünkü var
olan · bilgiyi

aktarılabilir

kılacak

olan şey taşıyıcılardır.

Bu nedenle

mağara ]

duvarlarından ve taşlardan ba. şlayarak bilgisa.· yar. lar ve CD.. 'Iere kadar uzanan bu. çok (
renkli

süreç,

tez konusunun

sınırlan

elverdiği

oranda,

sırasıyla

açıklanmaya

çalışılacaktır. .Faşıyıcıyı-önemli ve anlamlı kılacak olan şey üzerindeki bilginin
kullanılabilir ve anlaşılabilir olmasıdır. Bu noktada da yazı ve türleri. devreye girer.
Bugün hızına erişilemeyen bir teknolojik gelişme yaşanmasına rağmen bilgisayardan
+<:itcı]Ja tüm bilgiler eninde sonunda yazı· ile ilgilidirler. Günümüzden binlerce· yıl
ğnCesine ait uygarlıklarda nelerin yaşandığını ve bu tecrübelerin ışığında nasıl ve ne
gerektiğini bizlere ulaştıran şey farklı biçim, yöntem

I

)

ve tekniklerle

yazıya dökülmüş

bilgilerdir.

Kuşkusuz

kültür ve ahlak birikimi

sonucunda bizzat yaşanarak bize ulaşan bilgi ve tecrübeler de vardır ama bunların
hem toplam içindeki oranları az hem de her an silinmeye açıktırlar. Bu çalışmanın
temel konusu olan iç kapak da yukarıda kısaca söz edilen yazı ve yazı taşıyıcılarına
bağlıdır. Bu nedenle çalışmada tez sınırları aşılmadan yazı ve yazı araçlarının
gelişimi ile taşıyıcıların çeşitliliğine değinme gereği duyulmuştur.

A. Yazı ve Yazı Araçlarının Gelişimi
İnsanoğlu
paylaşabilmek

varolduğundan

beri, duygu ve düşüncelerini

için çok çeşitli iletişim yolları bulmuştur.

başka · kişilerle

Bunların ilk örnekleri

arasında günümüzde dahi pek çok toplum tarafından kullanılan görsel işaretler, ateş,
duman ve ışık ya da sesli · işaretler olarak adlandırılabilecek

davul ve ıslık çalma

gösterilebilir. Ancak bütün bıınlaı: zaman ve al.an açısından sınırlıdır. Yani mesaj
verildikten hemen · sonra ·. kaybolurlar v6 >tektafieclihnedikleri

sürece başa alınma

olanakları· yoktur. Tekrarları durumuı1dadaayfüsesiy~clabiçiı11i•verme•

her zaman

olanaklı değildir. Aynca sadece az ya da.iç()k: birbirine ya.kın bölgede bulunan kişiler

arasındaki iletişimde kullanılabilirler: Mesaj vermede alan ya da zamanla
kısıtlandırılmamış bir yol arama, insanları çeşitli nesnelerin belirli bir sıraya göre yan
yana dizilmesinden

oluşan

"nesne

yazısına"

götürmüştür.

Bunun

devamında

günümüzde kullanılan yazının ilk örneklerine, oradan da bugüne ulaşmıştır." Başka
bir deyişle, yazının başlangıcının

ilk adımı, çeşitli maddeler kullanarak mesajı

anlatma ihtiyacıyla oluşmuştur. Daha sonra yazı şekil haline dönüşmeye başlamıştır.
Şeklin gelişmesi ile resim yazısı (piktografı) doğar. Bu yazı türü de önce hece
yazısına en sonunda da günümüzde kullanılan harf yazısına dönüşmüştür. Yazı, insan
aklının eseri olan en değerli ürünlerden

biri, hatta en değerlisidir.

Tarihin ve

uygarlıkların başlangıcı kabul edilen yazı·hakkında, bazı araştırmacıların yaklaşım ve
düşüncelerinin konunun önemini yansıtacağına inanıyorum.

9

:!}lillllllllllllllllllllllill

j

Mahmut Beclrettin Yazır'a göre yazı; "insanlığın medeniyet hayatında hafıza
işlevi gören ve birikimlerle doğan medenileşme

sürecinin en önemli unsurudur".

5

Meral Alpay'a göre ise "yazı ve yazabilme, insan varlığının iki önemli yanı ile
ilgilidir; düşünsel üretim yeteneği ve birbirini anlama."6 Hasan Keseroğlu, yazının
amacını

"kalıcılık

sağlamak",

işlevini

ise, "duygu

ve düşünceyi

saptamak,

unutul~nasını istememek"7 biçiminde ele almaktadır. Selen Hırçın'ın tanımına göre
ise yazı; "ağızdan çıkan seslerin, dolayısıyla sözcüklerin kulak ya ela jest yardımı
olmaksızın,

gözle

biçimlendirilerek

görülebilen

kaydedilmesini

bazen

ele

sağlayan

dokunulabilen

araçtır. "8

Nuray

işaretler
Yıldız

halinde

ise yaptığı

tanımda, yazının gerekçesini de açıklama yolunu seçmiştir: İnsanlığın tarihin akışı
içinde elde ettiği birikimlerin yok olması kaygısı ile kaydedilip saklanılması ihtiyacı
ilk yazının doğuş sebebidir. Bu bağlamda

yazı, zaman ve mekan sınırlaması

olmaksızın. ortak bir kültür yaşamayı zorunlu kılmadan var olan bilgtve birikimin
kaydedilip aktarılmasını sağlayan. sosyal ve toplumsal bir;.icattır.9 Genel. bir tanıma
göre ele yazr; İnsanlar içini ortak .·.··anlan:ıyya/c!a/sesıerı>temsil eclen<işaret ya ela

10. biçiminde

simgelere dayalı iletişim sistemi,

Yukarıda
tanımlarda

verilenler .• ve burada

verilmektedir.

sıralanamayacak

kadar

çok olan diğer

ela görülen ortak nokta: Yazı, insan duygu ve düşüncesinin

belirli

işaretlerle anlama ve anlatılması, bu· duygu ve düşüncenin yok oluşunu önlemek,
saklamak için bir araç olmasıyla tarihin en önemli icatlarından birisidir. Ohalele yazı,
insanın

yaşadıklarının,

duygu

ve

düşüncelerinin

gelecek. kuşaklara

aktarılıp

kalıcılığını sağlamak için kuralları önceden belirlenmiş bir sistem, biçim ve teknikle
kaydedilmesidir, şeklinde tanımlanabilir.

5

Mahmud Bedreddin Yazır, Medeniyet Aleminde Yazı ve İslam Medeniyetinde Kalem Güzeli,
2.bs.,
Ankara, Diyanet
İşleri
Başkanlığı,
1981, s.7 . .
6
.
.
.
.
•
.
•
.
.
Meral Alpay, "Yazının Işlevi ve Harf Devrimi," Harf inkılabı Sempozyumu, Istanbul, Istanbul
Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 1983, s.13
7
Hasan S. Keseroğlu, Halk Kiitüphanesi Politikası ve Tiirkiye Cumhuriyeti'nde Durum. İstanbul,
Türk Kütüphaneciler Derneği, 1989, s.15.
8
Selen Hırçın, Çivi Yazısı Ortaya Çıkışı Gelişimi ve Çözümü, İstanbul, Eskiçağ Bilimleri
Enstitüsü, 1995, s. l "
9
Nuray Yıldız, Eski Çağda Yazı Malzemeleri ve Kitabın Oluşumu, Ankara, Türk Tarih Kurumu,
2000,s. l-2
10
"Yazı", Ana Brltanica Genel Kültür Ansiklopedisi, İstanbul, Ana Yayıncılık, C.XX!l, 1989,
s.332
10

İlk yazının nereden nasıl çıktığı ve kimin ilk kullandığı tarih boyunca merak
konusu olmuştur. 5000 yılı aşkın bir geçmişi olan yazının, genel geçer kabul edilen
bir keşif tarihi vardır: M.Ö. 3300'lü yıllarda Bağdat'ın
Uruk'ta ortaya çıktığı artık kesin olarak bilinmektedir.
hiyerogliflerine,

Müslüman

kaligrafi çalışmalarına
biçimler

dünyasının

hat

güneyindeki Sumer kenti

Sümer çivi yazısından, Mısır

sanatından,

Ortaçağ

yazmalarının

ve Çin düşünce yazılarına kadar, zaman içinde çok farklı

almıştır. İlk olarak Uruk' da kullanılmaya

basımevi

11

ile birlikte yaygınlık kazanan'<

başlandığı kabul edilen ve

yazının en eski. örneği piktogramlar

biçiminde kazınmiştahıl çuvalları ve hayvan başları listesidir. Başka bir deyişle yazı,
edebiyattan önce bir hesap-kitap meselesine yanıt vermek ihtiyacından doğmuştur.13
Yani yazının tarihi uzun, yavaş ve karmaşık bir tarihtir. Yazının bu uzun evrimi
içinde iki önemli dönem vardır: Hece dönemi ve günümüzde alfabeyi k.cırşılayan
fonetik dönem.

14

Maddi çıkarların. daha iyi korunmasına/ pir çpztiırı 9larcılc dpğan. yazı, çok
büyük bir hızla toplum yaşayışının diğer alanlarına da yayılmı~tır. Ancak bu hızlı
yayılışı

kullanıcı

kullanabilme

çeşitliliği

ayrıcalığı

uzun

adına

söylemek

mümkün

zaman . bir .. güç kaynağı

değildir.

Yazı

ve onu

olmuş,

hatta

zamanla

yazabilmek. ve. ·yazılanı okuyabilmek krallar ve imparatorları yöneten zümrelerin
özelliği olmuştur. Bu büyük öneminden dolayı insanlar zaman zaman yazının.tanrısal
güçler tarafından yaratılıp kendilerine sunulduğuna inanmışlardır.İ'' Ancak üstün bir
deha ve esin kaynağının böyle bir icadı yapabileceğine inanılmıştır.

Yazının
çevresindeki

ilk

dönemlerinde,

her

medeniyet üstüne

yazı

yazmak

için

en kolay ulaşılabilir ve doğal olan ürünü seçmiştir. Bu maddenin

seçimi, yazının biçimini ve yazı yazmada kullanılan aletleri de belirlemiştir. Yazı ile
birlikte bilgi, duygu düşünce ve olayların saptanması, korunması ve kuşaktan kuşağa,

"Yazının Çetin Yolları," Focus, Sayı 2002/4-112414, Nisan 2002, s.89
Georges Jean, Yazı İnsanlığın Belleği, Çev. Nami Başer, İstanbul, Yapı>Kredi,2002, s.12
13·
"Yazının Çetin Yolları," a.g.e., s.89
·
14 Şinasi Tekin, Eski Türklerde. Yazı Kağıt Kitap ve Kağıt Damgaları, Yayına Hazırlayan R. Tuba
Ça.vda.·ı··..' _ista.nbul,ErenYayıncılıkveK.itapç.ılık, 1993, s.12
15 . •
A.e,, s.27
11

12

devirden

devire

aktarılması

sağlanmıştır.

Bu yazı

araçları

üç ana başlık

altında

top lanmıştır.

1. Erken Dönem Yazı Araçları
Günümüzde yazılı belgelerde genellikle kağıdı kullanırız. Oysa kağıdın henüz
bilinmediği ancak insanların yazıyı kullanmaya başladıkları eski çağlarda, üzerine
yazı yazılabilen çok farklı malzemeler kullanılmıştır.

Tarihsel gelişimde papirüs,

parşömen, kağıt öncesi dönem bu çalışmada "erken dönem yazı araçları" biçiminde
adlandırılmıştır. Bu çeşitlilik aynı zamanda bugün dahi hayranlık uyandıran ve insan
zihninin sınırlarını zorlayan, bir kısmı da henüz çözülmemiş, üzerinde yazılı metinler
bulunan

eşsiz tarihi .eselerin yapılmasına

aracı olmuştur.

Bunlardan

ilk elde

sayılabilecekler: Göktürk yazıtları, Eski Mısır, Aztek, Tibet gibi uygarlıkların yazılı
tapınak ve . sütunları.vb.

İlk yazı araçları çevre. şartlarına bağlı olarak belirle11miştir. Mısır' da taşların
çokluğu taşların kullanımını, Mezopotamya bölgesindeki ırmakların oluşturduğu kil
tabaka kiltabletlerin kullanımını, Çin ve Orta Asya bölgelerinde kemik kullanımı,
Hindistan'da ağaç kabuğu ve yaprakların kullanımı; değişik bölgelerde ağaç kabuğu
üstünde balmumu tabakasının, kumaşın, metaller vb. kullanımı, toplumların çevre
şartlarına bağlı olduğunu göstermektedir.

Yukarıda sıralanan yazı araçları, önce doğada kolayca bulunan ve üzerinde
çok fazla işçilik gerektirmeyen düz yüzeyli nesnelerden. seçilmiştir.

16

Bu· sınıfa dahil

edilebilecek ve ilk akla gelen yazı malzemesi düz taşlardır. Bunun en tipik örnekleri
mağara duvar resim yazıları, düz taş yüzeyleri olmuştur. İşlenmesi taşa göre çok
daha kolay olan kiltabletler ve kilden elde edilen çanak-çömlek parçalan17 da insanın
kullandığı yazı malzemelerinin ilk örneklerindendir. İklim koşullarının kil ve çanak.
çömlek yapımı için elverişli olduğu Yakın Doğu ve Kuzey Afrika'da daha yaygın
16

Horst Blanck, Antikçağda Kitap, Çev. Zehra Aksu, Ankara, Dost Kitapevi, 2000,SA9
Tarih sayfasında yer almaya Sümer ve Asur uygarlıkları ile başlayan kil tabletler yazılı kültürün ilk
örneklerinden sayılır. Kil tablet kavramı İngilizce'de;clay tablet, Fransızca'da;tableette dargile,
Almanca'da ise;tontofel olarak kullanılmaktadır. (Leman Şenalp, Dört Dilde Kütüphanecilik
TerimleriSözlüğü, Ankara.Türk TarihKurumu Basımevi, 1959, s.162-163)
17

12

olan bu malzemeler, gündelik yaşamda farklı amaçlarla da kullanılmıştır. Topraktan
yapılmış bu tür parçalara "ostrakon" deniliyordu.

18

Yazı malzemeleri arasında önemli bir grup da madenlerdir. İşlenmesi kolay
olan yumuşak madenler bu grubun ilk sırasında yer almışlardır. Yazı malzemesi
olarak en çok kurşun, bronz ve kalay gibi madenler kullanılmıştır. Dayanıklı. kolay
bulunur ve daha ucuz olmaları nedeniyle bu maddeler üzerine yazı yazma tercih
edilmiştir. Bunlar bazen rulo bazen da tablet şeklinde muhafaza edilmişlerdir.19 Altın
gümüş gibi değerli madenler de yazı aracı olarak zaman zaman tercih edilmiştir ama
bu çok nadirdir. Altın ve gümüş gibi değerli madenler, eğer üzerlerine sihir ve büyü
ile ilgili bir şeyler yazılacaksa kullanılmışlardır.

20

Bitki kökenli prga11ik ya:z:1111alz~ıneleri içinde ilk kullanılan ağaç yaprakları
ve kabuklarıdır.

Özellikle: coğrafiiişartl~nni

1_1ygım .olduğu .• bölge[ercle bu tür

malzemeler uzun süre yazı malzemelerinin. ilk sırasıncl~ yeralmışlardır..

Ağaçların

yanı sıra kullanıma uygun olan kimi daha küçük bitkilerin yaprak ve kabuklarının ela
bu amaç için kullanıldığı olmuştur. Doğada hazır halde bulundukları için yaygın
kullanımları çok kolay olan bu malzemelerden

ağaç yaprağı kabuktan daha fazla

tercih edilmiştir. Bunun ela sebebi daha kolay işlenir olmasidır. Kitap anlamına gelen
Latince "liber" sözcüğünün
biçimlerinde

kullanılmış

bir anlamı da ağaç kabuğudur/"

örnekleri

günümüze

ulaşmış

Rulo ve kodeks

olan ağaç yaprakları

ve

kabukları kadar olmasa da ketenden yapılmış ve ilk örnekleri Mısır' da görülen, biçim
olarak da ağaç yaprakları ve kabuklarına benzeyen malzeme de yazı taşıyıcısı olarak
kullanılmıştır.

Ahşap yazı taşıyıcılar arasında en basit yöntemlerden biri de tahtanın üzerine
doğrudan mürekkeple yazma şeklidir. Yazı daha kolay okunabilsin diye bu.tahtalar
kireç ya ela alçı ile beyazlatılmıştır.

18

Günümüze, yüzü hem tek heın de çift }(lt\tn

Bedia Demiriş, Eskiçağ'da Yazı Araç ve Gereçleri, İstanbul, Eskiçağ BilimlerLEnstitüsü,
s.4
19
Horst.Blan ck, a.g.e. , .s.54
10B
. . . a.g.e., s. 5
- •••..e ct·o
.ıa en1ınş,
21
A.e., s.:3

1995,

olarak kullanılan tahta tablet örnekleri ulaşmıştır. Antalya'nın Kaş ilçesi Uluburun
açıklarında

bulunan batık gemiden çıkan tahta tabletler bu örneklerin en yeni

keşfedilenlerinden

ve ilginç olanlarındandır.22 Özellikle papirüsün nadir bulunduğu

bölgelerde uzun süreli ve yaygın kullanım imkanı bulan ahşap plakanın bazen ortası
bıçakla

çizilerek

uzunluğuna

aşındırılmış

ve ikiye katlanmışnr.r'

Tahta

bağlı olarak birden fazla olması durumunda,

tabletler

metnin

birbirine bağlanıyor;

bugünkü söyleyişle birbirini izleyen sayfalar biçiminde sıralanıyordu.

Diğer bir ahşap yazı malzemesi

de balmumu

ile sıvanmış

levhalardır:

"tabulae ceratae".24 Bu malzeme yazı yazmada insanlara büyük kolaylık sağlamıştır.
Çünkü bu tabletler üzerine yazılan yazıyı kolaylıkla
defalarca

kullanmak.: mümkün

olabiliyordu.

silmek ve böylece tableti

Balmumıı

tabletlerin

kullanılışları kısaca. şöyledir: İki tarnfrdüz olan yazı tahtası11111
balm umu tabakası

yapıştırılır

pir )'üzü

biçim

ve

oyulup içine

Yazı, . bu, tabakanın . {1stüı1.e tığ . kalemle

yazılır.

Balm umu tabletler, tahta. tabletler. gibi ikilj. yai da daha fazla sayıda bir araya
getiriliyorlardı. Bu hali ile tahta ve balmumu tabletler bugünkü kitap biçiminin ilk
örnekleridir, diyebilir.

Erken dönem yazı malzemelerinden bir diğeri ele hayvan derisidir. Dayanıklı
bir yapıya sahip olması ve saklanması daha kolay olduğu için dünyanın pek çok
yerinde

bu

amaçla

kullanılmıştır.

Deriyi

parşömenden

ayıran, farklı

üretim

yöntemleri oluşmuştur. İlk kez Yakın Doğu'da kullanılmaya başlandığı. bilinen deri,
tüyleri

alınmış

hayvan

pöstekisinin,

mazı

istifi

içeren

bitkisel

maddelerle

tabaklanması ile elde edilirken, parşömen üretiminde hayvan derisi tabaklanması, bir
sonraki bölümde

ele . alınacak işlemlerden . geçirildikten

22

sonra incecik kazınarak

çevrim içi W.Y{\'i,dçııit.in;;ç_şi,ç_Q_m/0.2:.uüıJıtm ( 13 Ocak 2002)
çevrim içi www.antalya-ws coın/turkce/undervvat/ulu.asp (27 Nisan 2002)
Bedia Denıiriş, a.g.e. , s.9
Dünyanın en eski batık gemisi olduğuna inanılan bu gemide yine dünyanın en eski tahta tabletleri
bulunmuştur. Fildişi menteşelerle birbirine tutturulmuş haliyle dünyanın e.n eski· kitap formlarındaq
biri olan bu tahtaların aslında balmumu ile kaplı olduğu ancak zamanın ve deniz suyunun etkisiyle bu
kapüımanın erimiş olduğu . sanılmaktadır. M.Ö. 1500-1100 yılları arasına ait olduğu samla11
enkafdan çıkan tahta tabletler o dönemde tahta tabletlerin yazı taşıyıcı olarak ne denli
OlduğLIJllf göstermesi . açısından çok. ilginçtir.
23.1-Jqrs.t .BJanck'.. a.g.e. , s.55
·
2"·Bedi,tQymiüş,
a.g.e. ,s.8.
0

düzeltilir ve kullanıma hazır hale getirilir. Günümüzde varlığını devam ettirmeyi
başarabilen bir çok ilkel topluluklarda da bilgi taşıyıcı olarak deri kullanılmaktadır.C

Parşömen ve papirüse kadar olan yazı araçları kısaca bu şekilde açıklanabilir.
Bu araçları çeşitlendirmek (örneğin madenler, kemik gibi) ve nasıl kullanıldıklarını
detaylandırmak

mümkündür. Ancak tezin konusu ve smırları açısından bu ayrıntı

gerekli görülmemiştir.

2. Papirüs ve Parşömen
İnsanlığın çok önemli buluşlarından birisi olan yazı· ile birlikte yazı yazılacak
gereçler ile yazı araçları da icat edilmiş ve bunlar zaman içinde çok çeşitlenmiştir.
Günümüzün vazgeçilmez' yazı aracı kağıttarı. önce, yüzyıllar. boyu onun yerinde o lan
papirüs ve parşömen ayrı bir.başlık altında eleialınmaya çalışıldı. Çünkü kullanım
yoğunluğu, onlara verilen; değer·····ve . • kitap~yaz{tarihij9i11cleki/özel

konumlarından

dolayı. diğerlerinden ayrı ele alınmayrhak ettiklerirıeinaıiıyôrum.

M.Ö. 3000'li yıllardan itibaren Mısır'dan yayılarak tüm dünya da yazı aracı
olarak kullanılmaya başlayan, Latince "cyperuspapyrus"26. diye adlandırılan papirüs,
yine aynı adla bilinen ve Nil vadisinde yetişen bitkinin yapraklarmdan yapılıyordu.
Nil vadisinde yetişen bu bitki yazı aracı olmanın yanı sıra halat, örgü, sandalet ve
yelken yapımı gibi işlerde de kullanılıyordu.27 En basit anlatımı ile papirüsün elde
edilişi şöyledir: Bitkinin sapları henüz taze iken parçalara bölünüp soyulur, böylece
öz ortaya çıkar. Bu da ince ama olabildiğince enli parçalar halinde kesilir ve suyla
ıslatılmış bir tahtanın üzerine kenarları çok az . üst. üste gelecek . şekilde yan yana
dizilir. Bu tabakanın üzerine ters yönde olacak şekilde ikincibir öz tabakası dizilir ve
ardından bu yüzey yassı, geniş bir taşla dövülüp, nişasta içeren özünyapışkanhğı
sayesinde iki tabaka birbirine yapıştırılır. Bu şekilde elde .edilen yaprak gi.i.neşte
kuriıtulduktan sonra ponza taşıyla, bazen de midye ve fildişi bir çubukla düzlerıiF,

25

Nuray Yıldız, a.g.e., s.58
Nuray Yıldız, Eskiçağ Kütüphaneleri, İstanbul,
985, s.22

26

Bundan sonra da un ve sirke karışımından yapılan yapıştırıcı sayesinde yukarıda
anlatılan

yöntemle

yapılan

yapraklar

ihtiyaç

olduğu

kadar

birleştirilebilir.

Birleştirilen ve daha sonra rulo şeklinde saklanan bu yaprakların sayısı genelde 20-50
arasındadır. Yaprağı oluştururken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta rulonun
bir yüzündeki bitki liflerinin hepsinin aynı yönde olmasıdır. Bu lifler rulonun dışında
28
dikey, içinde yatay olmalıdır.

Konunun uzmanı olmayan bile, bir papirüse baktığında bunun bir edebi metin
mı, yoksa bir mektup mu, bir hesap pusulası mı, resmi bir belgemi olduğunu
anlayabilir. Bu konuda okura ip uçlarını hem papirüsün fiziki özellikleri hem ele yazı
karakteri vermektedir. Eski çağlarda yazı malzemesi çok bol bulunamadığı için recto
(ön) yüzlerinin

yam sıra verso (arka). yüzleri29 ele yazılmış papirüsler

vardır.

Bugünkü "paper" sözcüğü de papirüsten gelmektedir. En iyi papirüs kağıdı "Charta
Hieratica"

adı verilen papirüstür.30• Kutsal. kitaplar\ için bu kağıt kullanılmıştır.

Papirüsün kalitesi sadece kullanılan malzemeyle

değiLr.uloların

genişliği ile ele

ölçülürdü. Rulo yaprakları üzerine yazı yazmak oldukça güçtü. Bu nedenle önce ayrı
rulo yapraklarına yazılıyor, bunları sonradan birleştirme yoluna gidiliyordu. Yazı
kağıt üzerinde

sütunlar

halinde

yer alıyordu.

Yazmanın

zor olduğu

papirüs

rulolarıncla, bir düzeltme yapmak ve aranan bir kısmı bulmak zordu ve metindeki
kısımları karıştırma tehlikesi. vardı. Tüm bunlar papirüsün parşömen karşısında
önemini yitirmesinin ve aynı zamanda parşömende kodeks biçimini tercih etmenin
nedenleridir.

Üzerinde yapılan işlemlerden dolayı deri olmasına rağmen yazı malzemesi
olarak deriden ayrı tutulan parşömen, antikçağcla papirüsün en ciddi rakibi haline
gelmiş ve zaman içinde papirüsten daha yaygın hale gelerek kağıda kadar insanlığın
en yaygın yazı malzemesi olmuştur. Araştırmacılar

arasında ilk kullanımının· ha11gi

yüzyılda olduğu konusunda fikir ayrılıklarının olmasının. nedeni . ele. deriden ayrı

?8

- Horst.Blanck, a.g.e. , s.67
Günümüzde de iç kapak' ın ön yüzüne recto, arka yüzüne verso denilmektedir.
30 Orhan Öcal, Kitabın Evrimi, Ankara, Türkiye İş Bankası, 1971, s.67
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tutulup tutulmaması ile ilgilidir.31 Günümüz kağıt ve kitap formlarının oluşması için
çok önemli fikirler veren parşömen bu bakımdan da çok değerli ve özel bir yazı
malzemesidir.

Parşömenin yazı malzemesi olarak yaygınlaşması okuma ve yazma

sanatını bütünüyle değiştirmiştir.

Latince

karşılığı

32

"pergamenum"

olan

parşömen

kelimesi

Pergamum

(Bergama) kentinin isminden gelmektedir. Dönemin Bergama kralı II. Eumenes,
İskenderiye

Kütüphanesi'nin

tek rakibi olan Bergama

Kütüphanesini

Mısırin

egemenliğinde üretilen papirüs bağımhhğından kurtarmak için bu yazı malzemesinin
üretilmesini sağlamıştır. Papirüsün üretimi şu şekildedir: Deriler öncelikle yıkanır,
kılları ve etli kısımları temizlenir. Tam bir temizlik olabilmesi için, temizlenen deri
bir gün süre ile kireçli suya yatırılır. Daha sonra gerilerek kurutulur, sünger taşı ile

3

düzleştirilir ve son olarak tebeşirle (kireçle} beyazlaştırılır.3 Bu hale getirilmiş deri
tabakasına "folium" denir. Parşömen yapmak için sığır, koyun, keçi, domuz ve eşek
derileri kullanılır. Kuzu ve oğlakların derisi daha taze old11ğu için diğerlerinden daha
değerlidir ancak geyik ve antilop gibi nadif bulunan hayvanların derisi en değerli
olanıdır. M.S. 4'üncü yüzyılda papirüsün. ilk sıradaki yerini kesin olarak alan
parşömenin

maliyeti daha yüksekti ve yapılan işlem daha fazla emek istiyordu.

Hristiyan kilisesinin

de desteğini alan parşömen, papirüsten

sayesinde

yanlarını

olumsuz

kapatmayı

başarmıştır.

üstün olan yönleri

Parşömenin

kullanılmaya

başlaması ile birlikte iki önemli ilerleme kaydedilmiştir: Bu malzeme öncelikle kaba
kamış fırçasından çok daha · değişik olanaklar sunan kaz tüyünün kullanılmasını
sağlamıştır. Aynı zamanda katlanıp üst üste konarak dikilen yapraklarla, bugünkü

31·

Parşömen'in M.Ö. 3'üncü yüzyılın başlarında o dönem Anadolu'rıun en önemli· ve büyük
şehirlerinden biri olan Bergama'da kullanılmaya başladığı kabul görmüştür. Oysa deri bu tarihten çok
daha önce özellikle Asya kökenli Uygarlıklar tarafından oldukça yaygın bir şekilde yazırnalzeınesi
olarak kullanılıyordu. Parşömeni deriden ayıran en önemli fark derinin her. iki yüzünün. de yazı
yazılabilecek şekilde hazırlanması ve sonradan defter şekline dönüşmesidir.
çalışmada ilgili
bölümlerde de görüleceği gibi deri ve parşömen ayrı yazı malzemeleri olarak görülmüş<ve o nedenle
parşömenin tarih sayfasındaki başlangıcı Bergama şehri ve M.Ö. J'üncü yüzyıllçı> gösterilmiştir
Çünkü. parşömen deriden farklı olarak insanlığın yazı, kitap ve kültür tarihine farklı bil' eğilim
ka.zandırmıştır.
"-·Georıs~.sJean,a.g.e.,
s.so.
s.v.
en.
.
d
.
·
.
·
•
·
.
Dah.1,
A.n.ti.kç.ağ'clan·G.ü.nümüze
Her Yönü İle Kitabın
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.
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kitapların atası kodeksler elde edilmiştir. Çünkü parşömenin fiziksel özellikleri bu
malzemeyi rulo biçiminden çok kodeks biçiminde kullanmayı gerektirir.

Uzun bir zaman insanların

en çok kullandıkları

yazı malzemesi

özelliğini koruyan papirüsün yerini alan ve yazı malzemelerinin
evrim sürecinde son nokta olan parşömenin

olma

kağıda kadarki

bunu nasıl başardığını anlamak iki

malzeme arasında bir karşılaştırma yapıldığında daha kolay olacaktır.

I-Parşömenin

her iki yüzüne de yazı yazılabilir, oysa papirüste buna çok fazla

rastlanılmaz.
2-Parşörnen üzerine yazılmış metinde aranılan yerin bulunması daha kolaydır.
3-Parşömenin üzerine metin yazılırken.bırakılan boşluklara notlar alınabilir.
4-Kodeks

biçimindeki

parşö111.enler .hem renk hem de süslemeye olanak verme

açısından daha uygundur.
5-Parşömen kodeksleri. papirüse göre daha kolaytaşmabilir.
6-Parşömen üzerinde silinti yapmak bu sayede bir parşömeni defalarca kullanmak
mümkündür. Papirüste buna nadiren rastlanır.
7-Deri üzerine mürekkeple yazılmış yazı papirüs üzerindeki yazıdan daha kolay
okunur.34

Yukarıda sayılanların dışında, parşömenin katlanıp biçilip dikilebilmesi ve
kolaylıkla kitap haline getirilebilir olması yazı dünyası için bir devrim olmuştur.
Artık yazı ve okuma adına her şey değişir. Kitap haline getirilmiş parşömen, insanın
ellerinin

okurken

özgür olmasını

sağlamıştır:

Okuma da içerik değiştirmiştir.

Panoramik bir açıyla okumanın yerini, artık sadece gözün yukardan aşağıya hareket
etmesinin

yeterli

olacağı okuma

şekli almıştır."

Bir başka görüşe

göre de;

"Parşömenin icadı, Gutenberg'in matbaayı icadı kadar önemli bir buluştur.v'?

36

Bedia Deıniriş, a.g.e. , s. 17
Çetin Yolları", a.g.e. , s.92
Halikarnas Balıkçısı, Anadolu'rıun Sesi. 3.bs.Ankara, Bilgi Yayınevi, 1984, s.140.
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Yazı aracı olarak kaya ve taş parçalarından
formunun yakalandığı

başlayarak, defter ve kitap

parşömene kadar izlenen bu değişim, toplumların

içinde

bulundukları fiziksel koşullara bağlı olarak gelişmiştir. Kağıt da papirüs ve parşömen
ardından kullanılan ve ağırlıklı olarak da kullanılması sürdürülen en temel yazı aracı
olmuştur.

3. Kağıt
Parşömenden

sonra üzerine yazı yazılan bir diğer malzeme

de kumaş

olmuştur. Hemen her çağda az ya da çok kullanılan bu yöntemin ilk uygulayıcıları
Çinli'Ierdir. Hatta günümüzde bile bu türün örneklerini görmek mümkündür. Ancak
genelde ipekten yapılan bu kumaşlar çok pahalı malzemelerdi ve yaygın kullanımları
da çok mümkün· değildi. Bu durum karşısında

yeni yöntemler

bulma çabası

insanlığın kağıtla tanışması111sağlamıştır.37

Doğu ya da .Batı kökenli tüm kaynakların kağıt ve tarihi hakkındaki ortak
görüşü; kağıdın Çin'de hükümdarın saray muhafız alayı mensuplarından bir sanatkar
olan Ts'ay Lun adlı kişi tarafından icat edildiğidir. Bu icadın tarihi ise M.S. 105 yılı
kabul edilir.38 Kağıt hamuru olarak çeşitli bitki kabuklarını,

özellikle böğürtlen

liflerini, eski pamuklu elbiseleri, hurda. balıkçı ağlarım kullanan Lun bu sayede
yapılışı

çok pahalı

olan ipekli kumaşın

çok daha ekonomik

bir alternatifini

bulmuştur.

Kağıt yapısı lifli bir yazı gerecidir.

Kağıt hamurunu

hazırlamak

için

emiştirme yolu ile yıkanıp ezilen çeşitli bitkilerin kabukları, özellikle böğürtlen
lifleri,

eski pamuklu

elbiseler,

hurda

balıkçı

ağlan

kullanılırdı.

Bu tür lifli

111addelerden hazırlanan sulu kağıt hamuru ya da kağıt çorbası kağıt süzgeçlerine
dökülür, su süzgeçten geçerken posası süzgeçte kalır, güneşte kurutulan bu kısımdan

Hızla yayılan bu yeni icat, önce İpek Yolu'nun başladığı bölge olan Çin'in
batısındaki

Lau Lan Tun-Huang 'da kullanılmıştır.

8'inci yüzyıla kadar bu icadı

saklamayı başaran Çinli'lerclen kağıt yapımını ilk öğrenenler Moğollar olmuştur.
Moğollar ela kağıt yapımını bir kaç küçük ham madde değişikliği hariç aynı. şekilde
uygulamışlardır.

Moğollar

bu bilgiyi

Semarkancl 'ta

yapılan

Araplara taşımışlardır. Talas savaşı sırasında Müslümanlar'a

ticaret

sayesinde

esir düşen Türk ve

Çin'li kağıt ustaları sayesinde İslam dünyası ela insanlık için önemli basamaklardan
biri olan bu icadı tanımıştır. O dönemde yayılmacı bir politika. izliyen İslam elini
sayesinde kağıt, Avrupa' claki ilk noktası İspanya'ya ela ulaşır. Aynı anda Sicilya
üzerinden İtalya kanalı ile ele Avrupa'ya kağıt girmiştir. Bir başka kaynakta ise
kağıdın Batı 'ya gelişi şu şekilde anlatılmaktadır:
sonucu Müslümanlar'ca

"704 yılında Semerkant savaşı

ele geçirilen kağıt yapımcısı bazı Çinliler, bu sanatı savaşı

kazanan Müslümarılar.a öğretmişlerdi. Böylelikle ilk kağıt imalathanesi 75 l yılında
Semerkancl'ta

kuruldu ve onu . 793 yılında Bağdat'taki

imalathane/ izledi. Kağıt

yapımı daha· sonraları 900 yılında Mısır'a 1100 yılında İspanya'ya ve nihayet
Pireneler' deki Herault kentinde J 189 yılında üretime geçen imalathane ile de Kuzey
Avrupa'ya

yayılclı."39

yapılmaktadır.

Bu

İspanya'da

sırada

Fas'lılar,

Bizans<Jınparatorluğu'na
Sicilya'cla Arap'lar

ela kağıt

ihracatı

Avrupa kağıt üreticiliğine

öncülük ederler. Avrupa'ki ilk kağıt değirmeniI 348 yılında Troyes kentinde kurulur
ve kağıt üretimi için çaput kullanılır. Daha sonra diğer büyük Avrupa şehirlerinde ele
yaygınlık kazanan kağıt, kısa bir süre sonra o dönemde kullanım yoğunluğu hızla
gerilemeye başlayan parşömenin yerini alır. Osman Ersoy çok kısa bir sürede tüm
Avrupa' ela kullanımı
tarihlerini

yaygınlaşan

kağıdın

şu şekilde sıralar: Fransa

O 348),

kullanılmaya

başladığı

ülkeleri

ve

Almanya (13 90), Polonya · (1491).

İngiltere (1494), Avusturya (1498), Rusya (1576), Danimarka (1635) ve Norveç
(1690).40

O

İmparatorluğu
yönünün

döneme

kadar

kağıt

ihtiyacım

doğudan

karşılayan

Osmanlı

da yavaş yavaş Avrupa ile kağıt ticareti yapmaya başlar."

doğudan

batıya kaymasında

genel olarak İmparatorluğun

Ticaret

yönünün o

Stephen S. Mason, Bilimler Tarihi, Çev. Umur Daybelge, Ankara, KülWr Bakanlığı, WO 1, s.84.
Osman. Ersoy, "Kağıt ve Kağıtçılık," Kütüphaneciliğimizde 40 Yıl,Yayına Haz. Doğan Atıjgan,
Ankara, Türk Kütüphaneciler Derneği, 1998, s.365
41 Osrnaıi Ersoy, 18. ve 19. Yüzyıllarda Türkiyetde Kağıt, Ankara, Ankara Üniversitesi, .1959, s.4839
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dönemde keskin bir şekilde Batı 'ya dönmüş olmasının etkisi olmuştur. Gerek askeri
gerekse siyasi alanda o ana kadar hiç görülmemiş derecede Batı'ya bağlanmaya
başlayan

İmparatorluk

ihtiyaçlarını
Avrupa'da

karşılama

doğal

bir süreç

konusunda

Batı'ya

olarak

kağıdın

da içinde

bulunduğu

daha yakın durur hale gelmiştir.42

ağaç hamurundan kağıt üretimine ise 19'uncu yüzyılda geçilebilmiştir.

Kağıdın makinelerde üretimine ise 19'uncu yüzyılın ikinci yansında başlanır.

-lJ

Kağıdın bulunuşu kitap ve kültür tarihinde çok önemli bir rol oynar. Kağıtla
birlikte elyazması kitapların sayısında bir artış olur. Fiyatlar düşer. Kitap, çok dar ve
çok az zenginin süs mah olmaktan çıkar, daha geniş bir kitlenin okuma aracı olmaya
başlar. Dolayısıyla kültür dünyası yeni bir hız ve hareket kazanır.

Bazı insanların hararetle savundukları. gibi güpün1üzcle gelişerek yaşanan
ı'\

bilgisayara

dayalı sisıem:·ı·c· . ~ğıciın·b·P····e.

yaşanmayacaktır,
bazılarının

Çünku bılgısayar

görmezlikten

>~.<
a.••.z.•.·.·.IlflJ!~f~.~a.•·••· k,..cf·e···l. e.•·•· ka. ~'lfıi'bir dünya. hiç \ 'I .
çılstısı alabıl111ek, faks vb. işlemler ıçın de \

111.

gelmek ist~diği ve küçümsediği

kağıda ihtiyaç vardır.

Aşağıda verilen ve son derece güncel olan kağıt ile ilgili iki küçük istatistik bu
konuyu daha iyi anlaşılır kılacaktır.

-- 2002 yılı verilerine göre yıllık dünya kağıt üretimi yaklaşık 300 milyon
tondur.
-- Kağıt sanayii, toplam

dünya gelirinin

yüzde 2,5'ini

oluşturur.

(Dünya

havacılık sanayiinin cirosuna eşdeğer bir rakamdır)
~- Kağıt geri dönüşümü ve ağaçtan daha ucuz ve daha az zararlı bir ham madde
qulabilmek için yapılan harcamalar dünya daki 33 ülkenin milli gelirinden daha
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Yazılı belge I okunan kaynak ve insan arasındaki tarihi etkileşim konusunda
göz ardı edilmemesi gereken bir diğer önemli özellik de okunan kitabın (ya ela yazı
taşıyıcısının formu ne olursa olsun) elle tutulabilir olması, okurla okuduğu yazı
arasında bir bütünlük duygusunun· oluşması ve manevi bir bağlılığın gelişmesini
4'i

sağlamasıdır. -

4. Kitap
Antik çağın ilk bilgi taşıyıcılarından

başlayarak,

günümüzde

bilgisayar

ortamına ulaşan sürecin en önemli gereçlerinden biri de kitaptır. Zaman zaman her
şeyin bilgisayar

ortamında

kullandırılabileceğinin

ve kitap,

defter

gibi diğer

malzemelere gerek kalmadığının çok iddalı ve yüksek sesle söylendiği günümüzde
dahi alanının tartışmasız en önemli değerlerinden birtanesidir,

Yukarıda açıklanılmaya. ç··.aıı·ş.. ıla-.n· · . · • . b.ı.· lg·ı.·.•.< ··~·.·.ş··· ı·y· · .1. c. ·.ı.ı. a.rı··.m·n t. am. ·. a. I.TI· .· 1.. 1..11·11······ bir kitap
.
.. .
·.
. . . . .... · . ···•·····>·· ii :·.· • , >• \i> . ::· . .• . .• i. i>. :i· :.·.. i/: 'L .· .··.·.·•.ii.•···..··. · .·.·•· · . ·.· .. • •
olarak değerlendirilip-değerlendirilemeyeceği
· konu.su birbirind.en · farklı görüşleri
t.· ..

beraberinde

getirmekte. ve bazen·······bfreys.e.r(tav.ırlarla······b.elirlenmiŞ . isınıfl.andırmalara

varan ayrımlar yaratmaktadır.Yani,

"eski. çağlara ait hangi bilgi taşıyıcıları bugünün

kitabına karşılık gelir? Hangileri kitaba karşllık gelmekten

uzaktır?"

sorusunun

cevabında ortak bir fikir birliği ve standart olduğu söylenemez. Eğer bu konu
hakkındaki

farklı

görüşlerden

yola

çıkarak

her

bilgi

taşıyıcısı

ayrı

ayrı

değerlendirilecek olursa, bu girişim başlı başına ayrıntılı bir araştırma konusu halini
alır. Oysa bu, çalışmanın asıl konusu değildir. Bu noktada amaca yönelik olarak
söylenebilecek

en kısa ve anlamlı

söz: Kitap

bu çalışmada

ele alınan

ve

karşılaştırılan bilgilerin temel taşıyıcısıdır ve günümüzde dahil olmak üzere pek çok
biçimsel· ve içeriksel değişiklikler, bilgi taşıyıcıları kitap formunu kazandıktan sonra
ortaya çıkmış ve yaygınlaşmıştır. Bu nedenle kitaba karşı gösterilmesi gereken tavır,
ona ne layık olduğundan daha azım ne de daha fazlasınıvermeden

hak ettiği değeri
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Kağıt

da dahil buraya

kadar sözü edilen

bilgi taşıyıcılarının

tamamı

amaçlarına, önemine ve işlevlerine bakılacak olursa birer kitaptırlar. Onların bugün
bilinen kitaptan tek farkları, biçimlerinin

daha değişik ve ilkel olmasıdır.

Bu

durumun bir· zorunluluk olduğu. ve o günün şartlarının bu konuda asıl belirleyici
olduğu hatırlanacak olursa aradaki ayrımın çok da önemli olmadığı söylenebilir.
Yukarıda sayılan bilgi taşıyıcıları da tıpkı kitap gibi. bilgi aktarmışlardır.

Aynı

zamanda tarihin derinliklerine dalarak okuyucuya tarihsek.gerçekliği yorumlama ya
da sorumluluk alma imkanı sunarlar.

Erken dönem yazı araçları diye adlandırılan bilgi taşıyıcılan; daha önce de
belirtildiği gibi, genelde kullanıma. hazır. hale getirJlrnesj çok kolay ve çok ucuz
malzemelerden oluşur. Doğal olarak her biri tıpkı kitap gibi aktarılmaya değer olan
bilgiyi barındırır ama bu malzemeler gerek form olarak gerekse işlenmeleri açısından
kitaptan

çok farklıdırlar.

Ancak

bu madenden,/ ahşaptan, yapraklardan,

kabuklarından, ketenden vb. malzemedenyapılrnış
edilmeyecekleri

anlamına gelmez. Bununla

ağaç

bilgi taşıyıcılarının kitap kabul

birlikte kitap · tarihi üzerine yapılan

çalışmalarave modern bilimin yaklaşımla.rına.bflkılacak··olursa
tür ve biçimlerine bakılmaksızın kitap formtıntuydoğmasına

bilgi taşıyıcılarının

ön ayak olmuş iki farklı

biçimden söz edilir.46. Rulo ve Kodeks. Btıiki.bilgi taşıyıcısının gelişimi sonucunda
bugünün kitabına ulaşılmıştır.

Kodeksten çok daha. eskilere dayanan rulo yüz yıllar boyunca kullanılan tek
kitap. biçimidir .. Svend Dahl'a .göre rulo biçiminin .kullanılması papirüs ile başlar.47

Bu bilginin

doğruluğu araştırılmaya açık- olsa da rulonun en yaygın kullanımının

papirüsün yazı malzemesi

olarak kullanıldığı

dönemde olduğu kesindir. Papirüs

yapraklarınıı1 birbirlerine yapıştırılması ile oluşturulan rulo kitabın kalitesini iki yazı
süttıı1tt.arasında yeterince mesafe· olması ve. yazının rulonun kenarlarına çok yakın
9Jp1.amastbelirliyordu.48 Rulonun tamamı yazı ile dolunca ince bir çubuk son papirüs
:s:ayfasının sağ kenarına yapıştırılıyor ve rulo bu çubuğa sarılıyordu. Genellikle

7~
~.)

rulonun dışına kitabın . adının yazılı olduğu küçük deriden yapılmış bir etiket
iliştirilirdi.

Silliybus

denilen

bu

etiketin

olup

olmaması

rulonun

sahibinin

insiyatifindeydi.49 Okunmak istendiği zaman ruloyu yazı görünecek biçimde yavaş
yavaş açmak gerekiyordu. Satırlar genellikle rulonun sonuna kadar uzamıyor fakat
rulo çok kısa satırlardan oluşan kolonlara ayrılıyordu.
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"Volumen" adı ile bilinen~

1

bu rulo kitabın boyutları genelde kullanılan malzemenin yüksekliğine bağlı idi. Bu
nedenle çok farklı boyutlarda olan rulo örnekleri ile karşılaşmak mümkündür. Teorik
olarak bir ruloyu sonsuz uzunlukta yapmak mümkün olsa da "kollemata" adı verilen
papirüs yapraklarının yapıştırılarak çok uzatılması pek-kullanışlı değildir. Bu nedenle
bir rulonun uzunluğu on metreyi geçmemelidir . f\ksi halde o ruloyu kullanmak
güçleşecektir. Birden çok ciltli eserlerde genel eğilimherbit cildi bir ruloya sığdırma
yönündedir.
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Günümüzün kitap biçiminin atası olan kitap formu ise kodekstir. Kodeksin
kullanılmaya başlanması ve yüzyıllardır kullanılan tek form olan rulonun tahtım ele
geçirmesi Gutenberg tarafından basımevinin kullanılmaya

başlaması kadar önemli

sonuçlar doğuran bir olaydır. 53 Kodeksin yapısr.>bakımından iki ayrı tipi vardır.
Temel biçim olarak da adlandırılabilecek ilk tip okuLde:fterlerinin prensibine benzer.
Çok sayıda kağıt tabakası ortadan katlanır, tekrar.açılarak üst üste konur ve tomarın
ortası iğne iplikle dikir. İkinci tip ise ilk tipin kullanma güçlüklerinin

ortadan

kaldırabilmek için oluşturulan biçimdir. İçiçe konmuş tabakalardan oluşan tek bir
tomar yerine, daha az sayıdaki tabakalardan

oluşan formaların kullanıldığı, yani

bugünün kitabını oluşturan biçimdir. Bu formalar genellikle 8 yaprak ve 16 sayfalık
dört tabakadan oluşur (4 tabakalı; quaterniones,

1 tabakalı; uniones, 3 tabakalı;

terniones, 5 tabakalı; quiniones, 9 tabakalı;noniones).
olan kodekslere

de rastlanır.
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Kodekslerin

ştctndardın olduğunu söylemek oldukça güçtür.

Aynca formaları farklı farklı

boyutları konusunda

ise belirli hir

Bir kitaptan farklı olarak kodekse yazmaya başlanmadan
metnin

iyi hesaplanması

hazırlanıyordu.

Aynca

gerekiyordu,
karışıklığı

Çünkü

önlemek

formalar
ıçın

önce yazılacak

bu bilgilerin

sayfaların

ve

ışığında
formaların

numaralanmış olmasına da dikkat etmek gerekiyordu. Genelde sayfalar tek sütunlu
kullanılmış olsa da zaman zaman iki sütunlu örnekler de verilmiştir.
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Kodeksin kitap tarihine silinemeyecek bir .biçimde bıraktığı izin öneminden
kısaca şu şekilde bahsetmek mümkündür: Rulo kitaba kıyasla kodeks kitaba çok daha
fazla yazının sığdırılması imkanı doğmuş ve büyükSorurıglan

yazı malzemesi bulma

konusunda önemli bir çözüm yaratılmıştır. Ruloya göre>kodeks kitabı okumak daha
kolaydı. Kodekste kitap bloğunun ve cildinin daha.derlitopluiolması

.zarar görmesini

engelliyordu. En önemlisi ise, kodeks ruloya göre .her<açıdan çok daha kullanışlıydı.
Kullanılmaya başlanmasının üzerinden 2000 yıla yç1l9n\bir :z:amangeçmiş olmasına
rağmen kitapların tek biçimi halakodeks kaynakhdlr.5(j

Kitabın bugünkü formuna.ulaşmasından

sonra yaşanan ve bilgi taşıyıcılarını

doğrudan etkileyen basımevi • ve basımevinin yç1ygıı1laşması konusuna, çalışmanın
ikinci bölümünden

itibaren ayrıntılı bir biçimcl.erdeğinileceğj için, burada yazma.

kitap ve Osmnlı İmparatorluğu'nda yazma kitap konusu ele alınacaktır.

B. Osmanlı'da Yazma Kitap
Osmanlı İmparatorluğu'nda

Avrupa'dan

farklı bir algılanışı ve önemi olan

yazma kültürü tıpkı basımevi · gibi ülke · ve coğrafyalara göre. değişen· zamanlarda
ortaya çıkmış ve gelişim göstermiştir. Var olmanın getirdiği döngüselliğin bir sonucu
olarak yazma kitap geleneği ve bu geleneğe verilen önem de zaman zaman Avrupa
diye bilinen Batı kültürlerinde, zaman zaman da Doğu kültürlerinde daha bir belirgin
.hale gelmiştir. Bu noktada Osmanlı ile Batı arasındaki fark, yazma kitap kültüıJinürı
Qsmanlı' da Batı 'ya göre daha uzun sürmüş olması ve yazma kitapla olnıyı.tcu
ı:ı.rasındaki yoğun manevi. bağlılıktır.

Basımevinin

Osmanlı'da

uzun süre yaygınlık kazanamaması

anlamına da

gelen bu durumun ardındaki nedenlerden birisi yazma kitap kültürüne bağlı hattat
sayısının çokluğudur denilebilir. Sayılan on binleri bulan hattatlar, var olanı yazıya
aktarmaktan öteye geçerek, din ile yazı arasındaki sıkı bağın da etkisiyle bir sanata
dönüşen kitap yazmacılığının
örnektir.

Kuşkusuz

Osmanlı'daki

basımevi

kültürünün

dönemlerde toplumsal iletişimin
üretiliyordu.

yerini göstermek adına çok çarpıcı bir
dünya

için

henüz

yabancı

olduğu

olduğu tüm coğrafyalarda kitaplar elle yazılarak

Bu gelenek, kutsal kitap Kur'an-ı

Kerim'i.n ve sanatsal hünerleri

göstermeye çok açık olan Arap harflerinin etkisiyle İmparatorluk'ta

özel bir biçim

almıştır. Pek çok ülkede olduğu gibi Osmanlı'da. da kit.apyazan. zümre saygın ve
etkin bir sınıf olarak kabul görmüştür. Yazına kitapjlc;.;ırcısıpda farklı bir gönül bağı
olan ve bu nedenle, elyazması karşısında basımc;vinin olumlu yönlerini bilmesine
rağmen, uzun .süre bu teknik buluşa karşı yazına kitabııyyanında

yer alan Osmanlı

okuru için, bu gönül bağına ihanet etmeme kc1ygısından olsa gerek, basımevi ve
basma kitabı benimseyiş çok zor olmuştur.

Yazma. kitap, basma kitaptan daha. fazla yazarın kişisel görüşünü ve tavrını
. yansıtma imkanına sahiptir. Çünkü. baskı tekniğinde baştan belirlenip hazırlanmış
olan kalıp ve şekillerin dışına çıkmak pek mümkün değildir. Oysa bir yazma kitapta
yazı yazan kişi metin üzerinde yazının biçimi olarak çok rahat anlık oynamalar
yapabilir. O anki ruh hali bile yazı üzerinde belirleyici olabilir. Aynca basımevi ile
ortaya çıkarılan

basma kitaptan farklı

olarak, yazma kitabın değişik türlerde

oluşturulması söz konusudur. Bu çeşitliliğin gerek inanç, gerekse toplumsal yaşayış
alanlarında yazınacılığın

özel bir yere konulduğu Osmanlı İınparatorluğu'nda

da

fazlasıyla var olduğunu söylemek çok zor olmasa gerek. Bu çalışmanın sınırları da
ğqz:/ önünde

bulundurularak

Osmanlı

İmparatorluğu'rıda

yazılışları bakımından
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1. Kitap Türleri
Yazma kitap matbu olmayan, elle yazılmış

kitaptır. Bu nedenle kolay

üretilebilen bir ürün değildir. Ciddi zaman ve emek ister. Yazılış şekli ve amacı nasıl
olursa olsun, genel olarak yazma kitabın malzemesi iki ana kısımdan oluşur.

1) Yazının Dış Malzemesi: Bu başlığın altında cilt,kağıt,

mürekkep, yazının çeşidi,

eserin yaprak sayısı, yaprak ve yazılı alanın ölçümü gibi alt.başlıklar sıralanabilir.
2) Yazının İç Malzemesi: Bu başlığın altında da metin· ve daha sonra değinilecek
olan yazarın metin hakkında verdiği bilgiler yer alır.
Şinasi Tekin'in Eski"Türklerde Yazı Kağıt Kitap ve Kağıt.Damgaları adlı
eserinde de belirtildiği gibi bu alt başlıkları çeşitlendirmek

ve. ayrıntılandırmak

mümkündür57. Yazmaların yazılışları ne şekilde olursa olsun, ister dış malzeme, ister
iç malzeme

açısından tüm yazma kitaplarda

bu bölümleri birbirinden

ayırmak

mümkündür. Bir yazma ancak içeriği ile önemli ve değerli olabilir. Yazılış şekli ve
fiziki özellikleri bu önem ve değeri taçlandıracak olan diğer ögelerdir.

a. Te'lif
Yazma kitap geleneğinin kendine has.özelliklerinin ötesinde İslam kültürünün
özel konumu ve halk üzerindeki etkisi ile çıkmış kitap türlerinden bir olan teIif kitap
genel olarak şu şekilde tanımlanabilir: Yazarın, içerikten sorumlu olduğu özgün eser.
Te'lif eser, yazarın topladığı bilgileri gözden geçirerek, düzeltme ve ekler aracılığı
ile kendi görüşlerine de yer verecek şekilde; özgün bir eser olarak. ortaya koyması
yöntemi ile oluşturulan kitap türüdür,
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biçiminde de tanımlanmaktadır.

Eğer bir eser te'lif kitap olarak yazılmışsa, genellikle kitabın türünün te.' I if
olduğunu göstermek için oluşturulmuş "te'Iif kaydı" adı verilen bir kayı( vardır.
(}e11ellikle yazmanın başında ya da. mukaddimesinde(önsöz)

bulunan Je'lifkaydı

%Şeı;fo>niteliğini ifade etmesi bakımından da önemlidir. Çünkü kitabı eline aları.(bir

kişi e~erinnitelikıerini

en kısa sürede tanıyabilmek ve bir ön bilgLssı11ibi

oı£bilnwf

için kitapta yer alan kayıtlara bakar. Bu kayıtlardan çıkaracağı bilgi ile kitabın
güvenilir olup-olmadığına

ve ihtiyaçlarına cevap verip-veremeyeceğine

ilişkin bir

fikir sahibi olacaktır. Şerh " kitaplar da te'lif eser kapsamında kabul edilirler. Telif
kitapta olduğu gibi bir yazmanın şerh olduğunu gösteren ve "şerh kaydı" olarak
tanımlanan kayıt da vardır60 ve eserin niteliğini görebilmek için okur tarafından çok
sık kullanılır. Bu ve· benzeri kayıtların sayısı kitap ne kadar eski ise o kadar çok
olacaktır.

Te'lif bir eseri ortaya koyan yazarın kendi .elinden çıkmış nüshası temize
çekilmeden önce, ki buna "tebyiz etmek" denir, müsvedde haldedir. Ancak bu nüsha
daha sonra yapılan

kopyalardan

daha değerlidir

ve "müellif nüshası"

olarak

adlandırılır. Çünkü yazılacak her yeni nüsha, eserin ilk halinden uzaklaşma ve yazma
sırasında hata yapma riskini taşır. Bu nedenle yazma kitap gerek elle gerekse baskı
tekniği ile çoğaltılmak istenildiğinde, eğer mümkünse müellif nüshasına ulaşılmaya
çalışılmış ve bu nüsha esasalınarak çoğaltma işlemi yapılmıştır.

b. Tercüme
Tercüme

olarak yazılmış

olan kitap,

günümüzdeki

tercüme

eserlerden

biçimsel özellikler dışında farklı değildir. Tercümeyi yapan mütercim, yazma kitabın
genellikle mukaddimesindetercüme

ettiği kitabı ve yazarını belirtir. Bu belirtmenin

şekli ve yeri konusunda kural olmamakla birlikte bir genel kullanım biçiminin
olması, okur için kısa sürede ulaşılabilen bir danışma bölümünün var olmasını
sağlamıştır. Eğer bir kitap tercüme ise buna ilişkin bilgilere ulaşmak için ilk nereye
bakılması gerektiği konusunda bir yol gösterici olmuştur.

Yazmaların

zamanla · basılmasıyla

kitap ve yazar adının belirtilmesinden

tercüme olan kitabın hangi gerekçelerle yazıldığı da açıklanabilir. Kısaca
1<.itabm tercümesine niçin gerek duyulduğunun anlatıldığı bu bölüme zamanzaman

"sebeb-i te'lif' adı verilmiştir. Böyle bir kayıt olsun ya da olmasın sebeb-i te'lif
bölümünün dışında yazma eserde bulunan diğer bazı kayıtlardan da kitabın tercüme
olduğunu tespit etmek mümkündür.61

Yazma kitapta verilmiş olan kayıtlarla (Rivayet kaydı, Sema kaydı. İcazet
kaydı, manaleve kaydı, Kitabet kaydı gibi ... ) birlikte tercümenin hangi gerekçelerle
yazıldığının belirtildiği açıklamalar (sebeb-i te' lif)ve orijinal kitabın adı ile yazarına
ilişkin bilgilerin yanı sıra bazı küçük belirtmelerirı yapıldığı bölümler (yazar ve
kitaba

ilişkin

belirlenmesi

yazma

üzerine

bakımından

da

düşülen

notlar),

yararlıdır.

döneınin

Buralardan

bilimsel

elde

atmosferinin

edilecek

bilgilerin

yorumlanması ve içinden çıkartıldığı toplum ile .ilişkilendirilmesi sayesinde kül I türel
birikimin hangi seviyede· ve kitap dünyasının. nasıl oJdpğu konularında. bir fikir
edinilebilir.

c. Dikte ve Diğerleri
Osmanlı için sıkça kullanılan bir diğe[kitap türü ele· dikte kitaptır. Bilimsel
yetkinliği kabul edilmiş bir alimin verdiği derşler sırasında anlattıklannın öğrencileri
tarafından

kaydedilmesiyle

ve kaydedileıf>tfür notların

biraraya · getirilmesi

ile

oluşturulan kitap türü dikte kitap olaraktanıınlanır.62 Kitap özel olarak kitap yazmak
için ayrılmış olan zaman dilimlerinde
yazılmış

değil de alimin ders anlatması esnasında

olur. Eğer birden çok öğrenci

hocanın

anlattıklarını

eksiksiz

yazıya

geçire bilmişse ve yazılmış olan nüshalar arasında da içerik olarak bir farklılık ya da
eksiklik yoksa o zaman kitabın aynı anda birden çok nüshası yazılmış olur. Ancak
bunun başarılabilmesi için derste anlatılanları yazacak olan öğrencilerin çok dikkatli
olması gerekir. Hatta sadece dikkatli olmak yetmeyecek belki de aynı bilinçle dersi
dinlemek ve yazma sırasında kişisel tavırlardan sıyrılmış olamak gerekecektir, Der?.
spntında yazılan nüshalar arasında karşılaştırmanın yapılabilecek olması i?e.pul<itap

Eğer yazma kitap bir alimin dersi sırasında anlattıklarının yazıya geçirilmesi
ile oluşturulmuşsa bu durumu belirtmek için kitaba "sema kaydı" adı verilen bir kayıt
eklenir. Okur bu kaydı gördüğünde elindeki nüshanın bir dikte kitap olduğunu
anlayacaktır. Dikte kitap ile ilişkili olan bir diğer kayıt da "kıraat kayclı"clır. Kıraat
kaydı ela yazma kitabın bir alim huzurunda ve ders sırasında okunduğunu gösterir.63

Yazma kitabın
çoğaltılamıyor

olması,

dönemin

şartlarından

kitapların

dolayı hızlı, kolay ve çok sayıda

güvenilirliliklerinin

kanıtlanması

gereğini

doğurmuştur. Çünkü yazma kitapta, basma kitapta olduğu gibi basmaya esas olan
nüshanın tıpkısını çoğaltma imkanı yoktur. Hem yazı karekterlerinin farklılığından
hem de insana özgü .bazı dikkatsizlik ve hatalardan dolayı her yazma nüsha esas
alınan eserden az ya da çok farklı olacaktır. Bu risk asıl kaynağa ulaşmak zor olduğu
için rivayet" kitaplarda çok daha fazladır. Bundan dOlayr. bazı bilim dallarında
rivayet yolu ile oluşturulmuş nüshalarda, kimden rivayet edildiğini ya da rivayet
zincirinin ne şekilde 'oluştuğunun açıklanmaslgereğ{duyulnmştur.
tarih,

fıkıh,

zühd,65 . edebiyat ve.>şiif

güvenirliliğinin
yazma

nüshanın

kitaplarında

rivayet

Özellikle hadis,
kaydı

nüshanın

kabulü açısından çok önemlidir.66 Bu ve diğer kayıtlar sayesinde
hangi · tür bir kitap/ olduğu

bilgisine

ulaşmak

ela mümkün

olabilecektir.

2. Yazma Kitabın Oluşum Evreleri
Yukarıda da belirtildiği gibi Osmanlı İmparatorluğunda kitaba özel bir değer
verilir, kitap yazanlara da saygı duyulurdu. Bu saygının ve değerin oluşmasında
İslam dini ve dolayısıyla Kur' an-ı Kerim ile yazı arasındaki ilişki belirleyici rol
oynamıştır. Basımevine kadar üretilen kitapların büyük çoğunluğunun din konulu
olması . da bunun bir göstergesidir. Kitabın yazılmasından
l<.a.<ia.f iOsmanlı

İmparatorluğunun

süslenip ciltlenrnesine

kitaba ve yazarına verdiği önem çok açıktır.

H~ınefütürrı sanat dallarında olduğu gibi kitap yazma konusunda da toplum içinde bir
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lonca oluşmuş, içinden gelinen cemiyetin elini, ahlaki ve manevi bayatı, eserlere
yansımış, cemiyetin tercümanı olmuştur. Kitap yazma ve onu çeşitli şekillerde
bezeme konusunda dünya tarafından kabul edilen özel bir yeri vardır.67 Yazma kitaba
duyulan saygı ve verilen önem beraberinde kitaba bağlılığı da geliştirmiştir. 19'uncu
yüzyılın ortalarına kadar yazma kitabın, her ne olursa olsun basma kitaba tercih
edilmesi bu bağlılığın bir göstergesidir. Oysa

Q dönemde

başta Avrupa olmak üzere

dünyanın bir çok yerinde yazma kitap geleneği hemen hemen tamamen yerini basma
kitap geleneğine bırakmış durumdadır.

İnsanoğlu doğası gereği değer verip saygı )cl.uyduğu şeyleri iyi muhafaza
etmek ve en güzel halleri ile onların devamlılığını.sağl~111al<.jster.Osmanlı'da da özel
bir yeri olan kitap için gerek yazılması gerekse .. ciltleme, bezeme gibi biçimsel
yapısının oluşturulması aşamasında en mükemmeli yapılmaya çalışılmıştır. Her biri
bir sanat dalı olan ve binlerce çalışanı bulunan yazmakitabın cilt, süsleme, yazma
vb. gibi aşamaları da bu . kaygıdan türemiştir. Ell:,ette•· bu genellemenin

dışında

tutulabilecek sıradan örnekler de vardır ancak, burılar bütünün içinde çok az yer
tutar. Kitabın . yazma aşamasından başlayarak ciltleı11eye .· kadar uzanan . bu gelişim
süreci ve özellikleri araştırma dahilinde şu şekilde verilmeye çalışıldı.

a. Kağıt
Osmanlı' ela kağıt ihtiyacı iç üretimden çok dışardan satın alınması şeklinde
karşılanıyordu. İlk önceleri kağıt Doğu' dan alınırken daha sonra bu iletişimdeki yön
Batıya doğru olmuştur: Asıl nedeni kağıdın Batı'da daha ucuza satılması olan.bu

.

geçiş kesin olmamakla birlikte 16'ıncı yüzyıldan sonra yaşanmıştır. Zaman içinde
artan kağıt ihtiyacı nedeni ile Osmanlı içinde de kağıt üretimine yönelik çalışrnalar
ycıpılrnıştır.

Hatta. Evliya

semtinde. Bizans'tan

Çelebi,

Seyahatname' sinde,

İstanbul' un . .Xağıthcırıe

kalma küçük bir kağıt fabrikası bulunduğu belirtill11ekte~it.68

4\nçcıl( pu · bilgi henüz kanıtlanabilmiş

değildir. Kanıtlanabilen

Sanatlarımız,
s.360

ilk .Qsıllfü}lı

lsMıf

fabrikası

Kağıthanede

Rusçuklu

Mehmet

Emin

Behiç

tarafından

III.

Selim

döneminde kurulmuş ancak zarar ettiği için kısa sürede kapatılmıştır.

Yukarıda bahsedilen ve başarısız

olan gırışım ile küçük ve bireyselliği

aşamayan birkaç küçük çabanın hedeflerden

uzak düşmesinden

dolayı Osmanlı

yazmalarında kullanılan kağıt dışardan ithal edilmiştir.

Osmanlı'nın ilk uzun süreli hizmet verenkağıtfabrikası

basımevinin kuruluşu

ardından faaliyete geçmiştir. Yukarıda verilen bilgiler ışığında Osmanlı yazmalarında
kağıt konusunda

söylenebilecek doğru ve kısa yorum: Osmanlı Türkleri hem yazımı

kitaplar döneminde hem de ilk kez kitapların basılmaya haşladığı yıllarda kendi kağıt
ihtiyacını karşılamaktan uzaktır,69 biçiminde yapılabilir.

b. Yazı ve Metin
Osmanlı yazma kitapları Arap harfleri ile yazılıyordu. Bu harflerin yapısı,
yazı şeklini süslemeye ve biçimlerini çeşitlendirmeye çok uygundu. Çünkü her harf
kelimenin içinde bulunduğu yere göre farklı şekillerde yazılabiliyor bu. ela kişisel
tavrın harfler üzerine

daha fazla yansıtmasını

sağlıyordu.

Avrupa' claki yazma

kitaplarda ela bu tarz süslü harfleri görmek mümkündür ancak bu harfler genelde
paragrafın ya ela sayfanın başlangıç harfleridir. Ayrıca Latin harflerinin Arap harfleri
gibi kelime içindeki yerlerine göre değişen farklı biçimleri de yoktur.

Yazı, günümüzden farklı olarak soldan sağa doğru değil, sağdan sola doğru
yazılırdı. Kitabın başı ela sol değil sağdan açılan kapakla başlardı, buna göre yazma
kitabın başlangıcı günümüz. kitabının .sonu oluyordu. Sayfalar genelde tek sütun
halinde kullanılmalarına rağmen sayfanın iki sütun halinde kullanıldığı .örnel~ler de

· ·
enge 11 enmıştır.
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İmparatorluğu'nda

Böyle

bir

yaklaşım

Doğu'da,

özellikle

de

Osmanlı

görülmez. Bu tespit iki farklı kültürün kitap yazmacılığına

bakış

açılarını göstermesi açısından ilginçtir.

Bazı yazma eserlerde bugün içindekiler diyebileceğimiz bir bölüm yer alır.
Tam olarak bugünün

içindekiler

sayfasına

(fihrist) karşılık

gelmese

de ortak

kaygılara cevap olabilmesi için hazırlanan bu bölümün, yazmalarda çok da yaygın
olduğunu

söylemek

mümkün

değildir.

İçindekiler

kısmı olmadığı

durumlarda,

metnin başladığı yaprağın "a" yüzü iç kapak olarak tanımlanır. Eğer bu sayfa süslü
ise zahriye diye adlandırılır .. Zahri yeler aynı zamanda yazmanın hangi kütüphaneye
ait olduğunu, yazar ve kitap adını da gösterirlen.

Bu

açıdan bakıldığında Batı 'nın

exlibrislerine71 benzerler.Zahriyelerde ayrıca bazıcioğum ve ölüm tarihleri, şiirler ve
fevaid (faideler). denen okur için yararlı küçük notlar.dcı. bulunur.

Yazma kitapta asıl . metin zahriyenirf arka yüzünde başlar. · Metnin baş
kısmında süsleme varsa bu serlevha adını alır. Metin besmele ile başlar. Bunu
Allah'a

şükür anlamına gelen hamdele .kısmı izler. Daha sonra Peygamberi ve

soyunu. selamlayan ve hürmetlerin sunulduğu salvele kısmı gelir. Daha sonra bugün
kitaplarda önsöz ve giriş yerine geçen ve dibace adı verilen bölüm yer alır. Bu
bölüme sebeb-i.te 'lif kısmı adı da verilir. Bubölümde yazar adı, kitap adı, yazmanın
ne zaman, nerede, kimin için ve neden yazıldığı belirtilir. Ayrıca kitabın hangi
kaynaklardan yararlanılarak yazıldığı gösterilir. Yazma kitap hatime adı verilen bir
sonuçla bitirilir. Hatimede bir dua kısmı, onunda sonunda istinsah (çoğaltma) kaydı

70
O dönem Hıristiyan dünyasında ciddi fikir ve görüş ayrılıklarının başladığı, Vatikan'a karşı
gelenlerin seslerinin yükseldiği ve bu sesi diğer Hıristiyanlarla da paylaşmak istedikleri bir dönemdir.
paylaşım ve duyurma işinin yapılabilmesi için de fikirleri anlatan kitapların yazılıp dağıtılması
g,(:)rel<:ir. Kitap yazma ve . çoğaltıhnasının kendi inisiyatifi dış ma taşmasının gücünü kaybetmesi
~nl~ı11ına geleceğini gören Vatikan ve onun temsilcisi olan kiliseler kitap yazma ve üretimini tekelde
tµtı11aya gayret göstermişlerdir. Oysa farklı cemaatlerden oluşan Osmanlı İmparatorluğu'nun böyle bir
ı5~fg,ıst J?ktu . Hatta belli kurallara bağlı kalınması koşulu ile kitap üretimi için resmi. izinler
v<!riLiyordu.
71)/l}xJibr.is: Kütliphaııe ctamgas.ı,kitap sahibinin topladığı kitapların kendine . ait olduğunu gösteren
b(;!Ji.JJ<!9Jf\/leraLAlpay, Küt.üphanecilik Terimleri; İstanbul, İstanbul. Üniversitesi.Eclebiyat Fakültesi,
L9•7},s ..38)
ÜzerindJ kitap sahibinin ismi bulunan ve kitabın başında yer alan ibare ( İngilizce
Sözliik, İstanbul, Redhause, 1968, s.336)
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yer alır.72 Genel olarak yukarıda sıralanan bölümlerden oluşan yazmalarda, zaman
zaman bu bölümlerin sadece bir kısmını içeren ya da burada bahsedilmeyen farklı
bölümleri

içeren örnekler de vardır. Yazma giriş bölümlerinin

genel-geçer

bir

biçimsel özellik taşıdığından söz etmek mümkün değildir.

Görüldüğü gibi yazmalarda biçim ve içerik düzeni, günümüz kitabından
oldukça farklıdır. Üstelik yazmalardaki bu düzen, kitabın konusuna ve türüne göre ele
değişebilir.

Bu da günümüzde

bir kitabı nitelemede

tamamına yakınını bir sayfada bulabileceğimiz

kullandığımız

ve genelde

bilgilerin yerleri değişebilir ve bu

bilgilere ulaşmak için metnin tamamını. okumak gerekebilir, anlamı taşır. Zaten bu
değişkenlik ve günümüzdeki gibi bir standarttan uzak olma durumu, yazma kitabın
sağlıklı nitelenebilmesinin .önündeki en büyük engeldir. Bu biçim karmaşası hem
Batı el yazmaları hem de erken dönem basına kitaplar. için. de geçerlidir. İsmail
Erünsal da bu konunun önemine dikkat çekmekte ve çeşitli tesbitlerle

çözüm

önerileri sunmaktadır.73 Örneğin kitap 1 L'inci yüzyıla kadar olan sürede yazılmışsa
genelde eserin ve yazarın adı (1 a) sayfasında yer alır ve bu özellik 13'üncü yüzyıldan
sonra (1 b) sayfasına taşınmıştır.

Başka bir örneğe göre ele Allah' a ham cl ve

Peygambere salavatı içeren hamclele ve salvele ile başlayıp daha soma "emrna ba'd"
sözcüğünden

sonra

genellikle

yazarın

adı . • yer alır. Biçim

ve içerikteki

bu

değişkenliğe rağmen, Osmanlı dönemi yazmalarında değişmeyen tek şey eline olan
saygı ve olağanüstü özendir. Çünkü hem tüm. yazı karakterleri daha güzeli arama ve
ekolleşme

kaygısı

ile çeşitlendirilmiş •

ve

bu

çeşitliliğe

Kur' an-ı

Kerim

ele

uydurulmuş, hem ele yukarıda sıralanan metnin bölümlerinin yerleri değişse· dahi
besmele, Allah' a ve Peygamber' e saygı ve şükran, sürekli metinde yer almıştır.

c. Süsleme
Kitaba ve yazıya duyulan saygının, onlara verilen önemin bir göstergesjoJan
süslemeleri Osmanlı İmparatorluğu'nda

olağanüstü boyutlara ulaşmıştır.)]3n

sttşlf111.e1er yapılırken yazma kitabın güzelliğini .ve dayanıklılığ111ı.artırrrıas1Ya11ı11<la

~):ı:1:1111111111111111

okuyucuda da o kitabı okumak için bir istek uyandırması yönünde çalışılmıştır.
Hemen tüm süslemelerde İmparatorluğun kültürel ve toplumsal yapısının, dine bağlı
günlük yaşantının izleri görülür. Bu süslemelerin en çok bilineni ve kullanılanları
şunlardır:

(1) Tezhip
Uzun ve köklü bir geçmişe sahip en eski kitapçılık sanatlarımızdan

olan

tezhip kelime anlamı olarak; altın sürme; sürülme, yaldızlama, yaldızlanma, süsleme
gibi ifadelere karşılık gelir. 74 Aynı zamanda·· Iıcit\'\/e cilt sanatlarını tamamlayan,
onlara ahenk ve güzellik kazandıran, bu sanatlarl\hirlilst? kitaba nakış ve renk
uyumu katan bir güzel sanat koludur. • Yapılan iş tarn olarak yazma kitapların ve
murakkalarının kenarlarını boya ve yaldızlı süslemeleı:t~/f~iyi.ııetmektir. Boyamanın
yapılabilmesi

için öncelikle kullanılacak desenlerin çizilmesi

gerekir. Bu sanatla

uğraşanlara da muzehhib denir. Altın ya da qoycı ifonal\şedilip süslenmiş eserlere ise
ınüzehheb adı verilir.75

Tezhiplerde

altın bazen ezilip sürülıfüiş, bazen de yaprak halinde bunu

tutacak bir madde sürülerek yapıştırılmıştır. Yazma kitapların zahriyelerinde ya tek
ya da çift sayfa halinde olan tezhipler, kitaplarda fasıl, bab başlarında, Kuran-ı
Kerim' de ise sure başlarında bulunurdu. Ay~tleri ve cüzleleri ayırmak için nokta
anlamında, küçük yıldızlar ya da çeşitli çiçekler çizilirdi. Bunlara vakfe veya duracak
denirdi. Tezhipçinin ustalığı her duracağın aynı biçimde çizilmesinde

aranırdı.76

Ayrıca yazma kitaplarda sayfa kenarlamıdamat/ap77 adı verilen küçük yazılar yer
alırdı. Bu yazılar o sayfada aranan bilgiyi ilk bakışta görebilmek ve okuyucunun
dikkatini çekebilmek için yazılırdı. Bazen bu yazıların çevresi de tezhiplenmiştir, Bu
tür tezhiplere "gül" adı verilir. Genelde içi boş yuvarlak süslemeler şeklindedirler.

74

Ferit Devellioğlu, a.g.e., s. 133 I
Mine Esiner Özen, Yazma Kitap Sanatları
· 1985, s.52
76
Celal Esad Arseven, "Tezhip,"
s. 1983
77
Kelime anlamı .olarak talebolunaıı, maksat, meram,
karşılık gelmektedir. (Ferit Devellioğlu, a.g.e., s.700)
75

Tezhibin değişik bir şekli de cetvel çizmektir. Cetvel sayfaların kenarına yaldızlı, biri
kalın diğeri ince çizilen çizgilerdir.
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Altın yaldız kullanılarak, sırf altınla yapılan

tezhibe ise halkari denir. Kullanılan bu altını hazırlamak oldukça güç ve emek
isteyen bir iştir. Tezhipler, yapıldıkları dönemin üslubuna göre değişse de üsluplarla
onları doğuran medeniyet tarzları arasında sıkı bir ilişki vardır.

İsmet Binark'a göre resim ve minyatür sanatlarında olduğu gibi tezhip sanatı
ela Türklerle başlar. Ancak Binark, bunu açıklama ve kanıtlama gereği duymazl "
Bu sanat, hat, cilt ve bunlara bağlı diğer eski kitap/sanatları ile birlikte kitap sevgisi
ve okuma isteği uyandırmak, kitap toplama ve istinsah yolu ile kitap çoğaltmayı
teşvik etmesi yönünden çok önemli ve özeldir.17'inc:iyüzy11cla tepe noktasına ulaşan
bu sanatın 18 'inci yüzyıldan itibaren önemi azalmaya. başlamıştır.

80

(2) Minyatür
Elyazması

kitapların· süslenrnesinde's-yaygm

olan

minyatürdür. Gerek İslam dünyasına, gerekse.Avrupa'ya
betimlenmesi

ve anlatımı zcnginleştirmesiIçiri

olmuştur. Minyatür kelimesinin Türkçe'de,

sanatlardan

biri

de

ait yazma kitaplarda kitabın

sıkça kullanılan bir süsleme türü

Arapça'da

ve Farsça'da

bir karşılığı

yoktur. Binark, bu kelimenin dilimize nasıl geçtiği ile ilgili olarak şunları söyler:

"Ortaçağ Avrupa'sında elyazması kitaplarınbölüm başlarındaki ilk harfler minium
denilen maden kırmızısı ile boyanıp süslenirdi. Daha sonraları kitap lan resimlemek
için yapılan
minyatüre

süslemelere

"nakış",

de bu ad verilmiştir,"81

minyatür

Osmanlı

yapan sanatçılaracla "nakkaş"

İmparatorluğun' da
ya da "musavvir"

denilmiştir.82

Minyatür, anlatılan hikaye, tarih ve okunan şiirin canlı bir tercümesidir. Bir
minyatüre bakıldığında ait olduğu dönemdeki topluluğun gelenek ve adetlerini,
78

o

Ayla Ersoy, Türk Tezhip Sanatı, İstanbul, Akbank, 1988, s.59-60

33·IsmetB irıark,
· · · • a.g.e.,
·
·
s.29

.

Jsmet Şjnark, • "Tezhip Sanatı ve Kitapçılık Tarihimizde Fatih Devri Tezhipleri," 'fürk. Kültürü,
Sayı)S,Dcak 1969, s.227
Eski.Kitapçılık Sanatlarımız,
8}/·/4iheyl
Ünver,Tiirklerde ResimTezhip ve MinyatürünTarihi; Ankara,TürkTarilı Kurumu,
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S'Jsm~tBinark,..

s.35

l97ş, s.93 ·
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dönemin giyiniş tarzını, o döneme ait günlük ya da özel yaşamı ve beraberinde pek
çok şeyi görmek mümkünür. Ancak bu bilgi ve yargılara varılırken minyatürü yapan
sanatçının da kişisel tavrı gözardı edilmemelidir.

Osmanlı'da minyatür Fatih devrinde gelişmeye başlar. Bu dönemden l 9'uncu
yüzyıla kadar minyatürün kendine özgü bir üslupla çok yaygın olarak kullanıldığı
söylenebilir. Padişah da bu sanatın yaygınlaşı11a~1111.bizzat desteklemiştir. Uzun. bir
dönem Avrupa minyatürleri ile yarışan Osma11lı . mi9-ya.türünün son parlak dönemi
18 'inci yüzyılın ilk yarısı olur. Bu tarihten sonra J3a.tr)<iiltiirtine karşı ilginin artması,
minyatür alanında da kendini gösterir. Bu doğrultuq.a.ıninyatür de gerilemeye başlar.
Zaman zaman dini inanışlar bahane gösterilerek çok}()ğtın/eleştirilerle
.

de .karşı

karşıya kalan minyatür, 19'uncu yüzyılda önemini iyice)<:9-ı'beğer.?Q:zel1iklesarayda
minyatürden Batı resmine hızlı, bir geçiş ol1.11uştııri.83

Kendine. özgü bir kullanılış biçimi 9lE1.rı ye/y.cıpı}ıı-k.erı siddi. emek isteyen
minyatür sanatı, daha fazla görsellik taşıı11ç1.sr .ye xes1.11edileni farklı açılardan ele
alması gibi nedenlerden dolayı yazma kita.p< sa.xıatl.an.a.rnsındaayrı bir yer ve öneme
sahiptir. Bu girift yapıdan dolayı "minyat\ir9lç\ıµ;ıç1.k''uzmanlık gerektiren bir disiplin
haline gelmiştir.

Diğer süsleme ögeleri· gibi yazma kitapta minyatüre yer vermenın amacı
metni tasvir ile desteklemek, kitaba karşı duyulan saygıyı daha iyi gösterebilmek, yar
olan görsellik sayesinde kitabı daha güzel ve cazip hale. getirmektir. Minyatür sanatlı
yazma kitaplarda okuru en çok etkileyen ve .dikkatle elindeki kitaba eğilmesini

(3) Diğer Süsleme Ögeleri
Yukarıda sözü edilen yazma kitap süsleme sanatlarının dışında da çeşitli kitap
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ayrı bir dünya olan bu sanatların en çok bilinenleri hat ve ebrudur. Bu sanatların
özelliklerinden kısaca şu şekilde bahsedilebilir.

84

i. Hat
Hat sanatı en genel anlamı ile güzel yazı yazma sanatıdır. Başka bir ifade ile
estetik değeri olması ön planda tutularak yazılmış yazılara hat, bu yazıları yazanlara
da hattat denir. Uzun ve köklü bir geçmişe sahip kitap süsleme sanatları ile hat sanatı
yan yana yürüyen, birbirini tamamlayan sanatlardır. Örneğin hat sanatı tezhip ve .eilt
sanatı ile kullanıldığında bir uyum ve güzellik kazanır. Aynı şekilde ebru ile birlikte
kullanılması ve onun renkleri yazıya canlılık katacaktır.

Kendine has bir bakışı gerektiren hat sanatı ash itibariyle Türk sanatı değildir
ancak, Türkler'in dinlerine olan bağlılıklarının da etkisiyle benimsenmiş ve sanatın
en iyi örneklerini Türkler vermiştir. Batı 'ya ait elyazmalan; denildiğinde akla ilk
Ortaç ağ el yazmaları gelir. Doğu' da, özellikle de İslamiyet' in yaşatıldığı topraklarda
ise yazma daha detaylı ve zengin bir geçmişe sahiptir. İslam dininde insan şeklinin
görsel tasvirinin yasak olması sanatçıları yazıya yöneltmiş, bu ela hat sanatını
yüceltmiştir.85 Batı' da ise güzel yazı karşıhğında kullanılan calligraphie ve bunun
farklı şekilleri estetik değerler yönünden

bir özellik taşımadığı

için kitapçılık

sanatları arasında hat kadar önemli biryer-alamaınıştır.

İslam dini ile birlikte kullanılmaya başladığı sanılan hat kısa sürede bir sanat
koluna dönüşmüş ve kuralları belirlenmeye başlamıştır. Günümüze ulaşabilen en eski
hat örnekleri de Selçuklular'dan

kalmadır. Arap harfleri ve İslam dini ile ilgili olan

hat Sanatında Arap kültür ve medeniyetinden farklı bir gelişim gösteren, ayrı tarzları
olan. Türk hattatlarının özel bir yeri vardır. Özellikle. Osmanlı hattatları Müslüman

direkt olarak yazı ve içerikle değil de kitap biçiminin hazırlanması ile ilgili oldukları
verilmiştir. Ayrıntılı bilgi için ayr. bkz. İsmet Binark, Eski Kitapçılık
1 , Celal Esad Arseven, "Türk Bezemeleri," Sanat Ansiklopedisi I, İstanbul,
, Türk Süsleme Sanatı, Ankara, Türkiye İş
:.. ··.

> ·.•·_,_._ . ·_:. :•

Kütüphanecilik,"

Türk Kültürü,

Sayı 4 l,

ulusların ortak yazısı olan bu yazıya çeşit açmış, renk katmış ve onu güzel sanat dalı
haline getirmişlerdir.

Osmanlı

İmparatorluğu'nda

kullanılan

başlıca

hat

sanatı

yazı çeşitleri

şunlardır:
=Aklam-ı Sitte: Birbirine ikili gruplar halinde bağlı altı alt türü vardır. Sülüs-nesih,
muhakkak-reyhani,

tevki'-rıka, Aralarında küçük nüanslar vardır ve bu farklılıklar

yazının şeklini belirler.
--Divani-Celi
Osmanlı'da

Divani:
küçük

İrarı'da

resmi

yazışmalarda

kullanılan

Divan-ı Hümayundaki

değişikliklerle

resmi

kadim

ta'lik

yazışmalarda

kullanıldığı için divani adını almıştır. Harekesiz yazılan divaninin l ômcı yüzyılda
İstanbul' da doğan herekeli, süslü ve haşınetli şekline Celi. Diyani.adı verilmiş, bu ela
devletin üst seviyedeki .yazışnıc1.larwqalsuUarJJlnııştJf.
--Talik:

Bu yazı aslında

değişiklikle

ortaya

çıkan

tevki. hattının

14'üncü

yazıya

isimdir > ve . orada/ .daha çok

verilen

yü:z:yıJda İran'da kazandığı
resmi

yazışmalarda kullanılmıştır.
--Ayrıca Osmanlı

İmparatorluğu'nda

tahtta. bulunan padişahın adına' çekilen ve

imparatorluğun temsili olan tuğralar da hat sanatının bir türüdür.

Osmanlı'da

kullanılan
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tüm yazma kitap süsleme .sanatları zaman içinde

Batı' da kullanılan benzerleri ile etkileşim içinde olmalarına rağmen hat sanatı bu
genellemenin

dışında

kalmıştır.

Uğur Derman bunun

nedenlerini

şu şekilde

açıklamaktadır:

--,Bünyesini değiştirebilecek bir sanatın Avrupa' da bulunmayışı
-,.Üslup sahibi hattatların elinde usta-çırak esasına göre, sağlam. kurallarla nesilden

7.Zanıanla

kendi şartları içinde yenilenme kabiliyetine sahip olması

87
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Basımevinin kullanılmaya başlaması ve gelişmesi güzel olması kaygısı ile
yazılmış el yazısına olan ihtiyacı azaltmış, Latin harflerine geçiş süreci de. hat
sanatının zamanla ortadan kalkmasına yol açmıştır. Hat sanatının bu çöküşü tezhip
ve cilt sanatlarının yam sıra kağıtçılık, ebruculuk, kağıt aharcılığı, mühürcülük ve
benzeri gibi sanatların da sonu olmuştur.

ii. Ebru
Buluta benzer biçimde dalgalı ve hareli şekillerle süslenmiş kağıtlara ebru ya
da .ebrulu kağıt, kağıtların üzerini boya ile mermer damarları gibi renkli dalgalar
şeklinde süsleme işine de ebrulama denir. Ebru ile süslenmiş kağıda Batı' ela "Türk
kağıdı"

ya da "Türk mermer kağıdı" adları da verilmiştir.

Bu aynı zamanda

ebruculuk sanatında en başarılı. uygulamaları Türkler' in yaptığımrıve ebru sanatının
Türkler aracılığı ile Batı'ya taşındığının açık bif.göstergesidir .. K.cı.ğıt .ve dolayısıyla
kitap süsleme sanatlarının en önemlilerinden birisi olan ebruc\.ıluğun başlangıç tarihi
kesin olarak bilinmez. Ancak günümüze kalabilmiş

en eski .tarihli ebrulu kağıt

16'ıncı yüzyılın ilk yarısına aittir. Özel bir tarzda, çeşitli şekil ve desenlerle boyanan
ebrulu kağıt, cilt alt başlıklı bölümde de görüleceği gibi, genelde cilt ve hat sanatları
ile birlikte kullamlmıştır.88

Ebrunun yapılışı kısaca şu şekildedir: Koyu kitreli suyun yüzüne damlatılan
balkıvamındaki sığır ödü karıştırılmış çeşitli renkteki boyalara, ince bir tel tarak ya
da kıl ile istenilen şekiller verilir, ebrulanacak.kağıdın

bir yüzü bu boyanacak yüzeye

dokundurularak kaldırılır. Suyu ve kitresi akıtılan. kağıt daha sonra düz bir zeminde
kurutulur. Kağıdın ebrulanmasında en çok lahor, bedahşi, bengal ve çivit gibi boyalar
kullanılıyor.

Ebrulanacak

kağıdın özellikle. boyayı emen türden. olmasına dikkat

edilir. Osmanlı' da çok yaygın bir .kullanım alam. olan. ebruculuğun · farklı türlerdeki
l<.cı.ğıtlar üzerine yapılmış örnekleri vardır. Bu kağıtlardan en çok kullanılanları;
akkase, battal, çifte aharlı, hatip, Necmeddin ve somaki adları ilebilinenleridir.89

s.52
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Maddi değeri de yüksek olan ve bu nedenle her kitapta kullanılamayan bir
sanat olan tezhipin yerine daha az masrafla kitabın süslenmesi ebru sayesinde
olabilmiştir. Osmanlı yazmalarında kullanıldığı sıklıkla ve amaçlarla kullanılmasa ela
ebru günümüzde de kullanılmakta sınırlı bir çevrede de olsa değerini korumaktadır.
Dönem dönem bu sanatın moda olması, konuya ilgili çevreyi genişletebilmektedir.

d. Cilt
Yazılı eserlerin saklanmasında ve korunmasında, kitap ve benzeri· yayınların
rahatça okunabilmesi ve uzun süre dağılmadan kalabilmesinde kilit rol üstlenmiş
olan cilt, aynı zamanda en önemli kitap süsleme sanatlarından biridir. Genelde deri,
bazen de mukavvadan yapılan ve en eski süsleme ögelerinden olan cilt kelimesi
Arapça' dan
denilmiştir.

°

9

dilimize

geçmiştir.

Bu işi yapanlara

ise "mücellid"

yani

ciltci

Cilt sanatı özellikle yazma eserlerde diğer> kitap .sanatları ile ele

birleşerek eserin fiziksel yapısının temel. belirley'icisi olmuş, onu güzel bir sunu
şekline dönüştürmüştür.

Cilt ve ciltciliğin tarihi> çok eskidir. Kağıdın
levhalar, rulo şeklinde olan papirüs

ve pa.rşömenler

yapılmış değerli kutulara konurdu. Dayanıklılık

icadından önce balm umu

çoğunlukla değerli tahtalardan
ve ·. taşıma kolaylığı adına, bu

kutuların iki yanlarından ipler bağlanmak suretiyle oluşturulan form, cildin ilk örneği
sayılır. Ciltciliğin asıl gelişimi ise kağıdın bulunuşundan sonradır. Kağıtta olduğu
gibi cilt de doğu kökenli bir malzemedir." Özellikle Rönesans'a kadar olarıdönemde
zaman içinde cilt ve ciltciliğin gelişiminde Türkler'in özel bir yeri vardır. Bu uğraş

Türk- topraklarında

zamanla bir sanat ve iş kolu haline gelmiştir. Tüm dünya

tarafından kabul edilen bu özel durumun oluşmasında K.ur'an-ı K.erim'i en iyi şekilde
duyulan saygı, kitaba karşı beslenen sevgi ve

.l'\ll:iı1fEsinerôzen,.Türk Cilt Sanatı, Ankara, Türkiye İş Bankası, 1998,. s.9
JE;11gi11 Pfcleniz,.''Türk c.ilt Sanatı," SanatDünyamız, Sayı
1981, s.13-15
§)ylcı.FEsadArseven,"Cilt," Sanat Ansiklopedisi I, İstanbul, İstanbulMaarifMatbaası, · ı 943, s.341
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Sebebi ne olursa olsun Türkler bu sanatın tarih sahnesinde hızla yükselmesini
ve önemsenmesini

sağlamışlardır.

Osmanlı İmparatorluğu

kitapçılık tarihinde cilt

sanatı en üst seviyesine 15 ve 16'ıncı yüzyıllarda ulaşmıştır.93 Bunun sebebi 15'inci
yüzyılda sağlanan kuvvetli siyasi iktidarın memleketin iktisadi, kültürel ve sanatsal
faaliyetlerinde

canlılık yaratması ve 15 'inci yüzyılın da Selçuklu-Osmanlı

devri

kültür unsurları arasında bir köprü olmasıdır. İlk başta basit geometrik şekilli süsleri
olan ciltlerin zengin motiflere dönüşmesi de bu dönemde olmuştur. Türk sanatlarının
çoğunda olduğu gibi ciltçilik ele babadan oğula geçen birsanat.dalı

olarak gelişmiştir.

Bu sanat Osmanlı' ela ilk önce sarayda kullanılmaya ba.şla.mış, zamanla saray dışında
da rağbet görmüştür. Ancak cilt sanatının Osmanh'cla.l<.i . gelişiminde

sarayın her

zaman ayrı bir yeri olmuştur. Doğu ve Türk dünyası cilttiirtyrini geliştirirken Avrupa
diğer kitap sanatları gibi ciltte ele hızlı önemli adımlar .atınak için Rönesans sonrasını
beklemek zorunda kalmıştır. Ciltcilikte deri ile. birlikte mukavvanın ela kullanılmaya
başlaması da Rönesans sonrasında yaşanan hızlı gelişim dönemine rastlar.94

Gerek Osmanlı gerekse Avrupa yazı hayatında yaygın ve çok eski kullanım
alanı bulunan cilt konusunda söylenebilecek olaıılac elbette yukarıdakilerle

sınırlı

değildir. Ancak cilt konusunda daha fazla aynnüya girmek bu çalışmanın sınırları
dışına çıkılması anlamına gelir. Bu nedenle. cildin bölümleri, çeşitleri ve ciltçilik
üslupları hakkında kısaca bilgi verilerek konunun tamamlanılmasının

uygun olacağı

inancındayım.

Klasik bir cilt; alt ve üst kapak, sırt, alt kapağa eklenen sertap ve ona bağlı
olup katlanarak üst kapakla kitap arasına giren mıklep bölümlerinden meydana gelir.
Bunlara bir yazma cildi yıpranmadan koruyan ve ciltbend adı verilen kap ile şiraze
de

eklenebilir.
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Ciltler

kullanılan

malzemeye,

taşıdığı

sanat

süslemelerine göre adlandırılır. En çok bilinen ve kullanılanı deri ciltlerdir. Bu türün
en .çok bilinenleri

ise şunlardır:

Çarköşe, düz deri, şemseli, acemkari (hayvan

93

Oktay Aslanapa, "Osmanlı Devri Cilt Sanatı," Türkiyemiz, Sayı 38, 1982, s.13-14
Ahmet Saim Arıtan, "Ciltçilik,"Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, Ttirl(D[yarıet
Vakfı, C. Ill, 1993,s.551-552
95
Şiraze: Kitabın • ci itlerinin iki ucunda \bulunan ve)lapraklaıTmuntazam
tutuan ibrişimden örülmüş
ince.şerit .Cüzleti .• tutan.ve birbirine <::l<leyen k.ısımdır ..( FeritOeveJlioğlu, ıı.. g.~.;5.l19§)
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desenli), şükufe üsluplu, işlemeli, yazılı ve zilbahar. Derinin yanı sıra kullanılan
diğer cilt türleri de şunlardır; Mukavva, lake, kumaş, ebru ve murassa ciltler. Cilt
sanatındaki üsluplarıda tıpkı cilt çeşitlerinde olduğu gibi cilt malzemesine ve süsleme
türüne

göre belirlenmiş

ve çeşitlilik kazanmıştır.

Hatayi, Herat, Arap, Rumi,

Memlük, Magribi ve Türk üslupları doğu dünyasında bilinen ciltçilik üsluplarının en
tanınanları dır.
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Bu bölümde

yazı ve araçları,

Osmanlı

elyazmalarının

özellikleri

ele

alınmıştır. Bir sonraki bölümde de değinileceği gibi gerek yazma kitapta kullanılan
yazı araçları, gerekse el yazması türleri varlıklarını basımevleri açılmaya başladıktan
sonra da devam ettirmişlerdir. Bu devamlılık zaman zaman basmakitap üzerinde de
birincil derecede belirleyici rol oynamıştır. Şimdi ise, Osmanlı İmparatorluğu'nda
basımevi ve basma kitaplarının özellikleri irdelenecektir .

.CiLtSanatı,'' Tüt"!(Ansildopedisi,Ankara, Milli EğitimBakanlığı,Fasikül8 l/196I, s.3

İKİNCİ BÖLÜM
OSMANLI KİTAP BASMACILIGI
Kitabın baskı yoluyla çoğaltılmaya başlanması, insanlık tarihi için bir dönüm
noktasıdır. Bu önemli hareketin Osmanlı İmparatorluğu 'rıda başlangıcı

ile erken

dönem örneklerini ele alırken, iki küçük alt başlık şeklinde basımevinin öneminden
ve kısaca tarihinden bahsetmenin,

konunun bütünlüğü

açısından yararlı olacağı

inancındayım.

--Basımevinin Önemi
Basımevinin icadı kültürel, toplumsal, tarihsel ve bilimsel açılardan dünyanın
önemli olaylarından biridir. Her şeyden önce basımevinin kullanılmaya başlanması
ile bilgi taşıyıcısı kimliğinin yanına iletişim aracı olma özelliğini de alan kitap, bu
farklılaşmanın beraberinde bilginin yaygın kullanımı konusunun da temel. kaynağı
olmuştur.

Yazının

icadından

1453 yılında

devingen

harflerle

basma

tekniğinin

bulunmasına kadar kitaplar elle yazılarak çoğalnlıyordu, Ancak basımevi ve tekniği
ile karşılaştırılamayacak
Avrupa'da

olmak.üzere

kadar emek ve zaman isteyen yazma geleneği, başta
artan kitap ve yazılı kaynak ihtiyacını karşılamaktan çok

uzaktır. Günümüz koşullarındaki
yaygın üretiminin

ve dağıtımının

gibi· yaygın. kağıt ve diğer yazı malzemelerinin
olmadığını

düşünürsek

durumun

güçlüğünü

anlamak daha kolay olacaktır. Basımevi sayesinde bu ciddi soruna çözüm bulunmuş,
kitabın hızlı ve fazla sayıda üretimi sağlanabilmiştir.

Ayrıca basımevinin bulunuşu ile sayısı artan kitaplar zamanla ucuzlamış, çok
toplulukların

yararlanmaları

olanağı

doğmuştur.97

Bunun sonucu

olarak

elyazması kitapları bekleyen en. büyük tehlikelerden biri olan. bilginin kaybolma ya
çla yeteri kadar. aktarı lamama sorunu. da ortadan kalkmıştır. Çünkü tek nüsha olarak

Kitap ve Kütüphane

Tarihine Giriş, 2.bs., İstanbul, Türk KlitüphanecilerDeı-neği.
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üretilmiş olma olasılığı yüksek olan bir kitap, o nüshasının başına bir şey geldiğinde
içinde yazılı olanlarla birlikte varlığını yitirecek, aktarılabilirliği sona erecektir. Oysa
çok sayıda basılan bir kitap için böyle bir son çok kolay değildir.

İnsanoğlunun
bağlantıyı

yaşayışını

şekillendiren

geçmiş

sağlayan köprü, yazının icat edilmesinden

ile

gelecek

arasındaki

sonra güçlü bir biçimde

kurulabilmiştir. Ne var ki yazının icadı olayların ve düşüncelerin belgelenmesi için
yeterli olmuşsa da herkes tarafından bilinir ve kullanılır hale gelmesi matbaanın
icadına kadar gecikmiştil".98 Tüm bunların yanında basımevinin doğrudan insan

psikolojisini etkileyen yanları da olmuştur. Bu sayede kitabın otoritesi ve değeri
yaygınlaşmıştır.

Basımevinin önemi, bilgiyi • • daha geniş kitlelere . yaymak> ve . yukarıda
sayılanlarla sınırlı değildir. Basımevi-farklf hilgilef/arasındaki etkileşimi de
kolaylaştırmıştır. Farklı farklı yerlerdeki·insalllarm aynı metinleri okumalarım ya da
aynı imgeleri incelemelerini olanaklı kılarnk bilgiyi standartlaştırmıştır. Bunun yanı
sıra aynı kişinin aynı konu ya da olay üstüne rakip ve birbiriyle bağdaşmayacak
anlatılan karşılaştırabilmesine imkan vererek kuşkuculuğu da geliştirmiştir.99

Önemini ve beraberinde yararları listesini daha uzatabileceğimiz bu toplumsal
pı.ıhışun işlevsel kılınabilmesi için üç · temel

koşul vardır:

I-basım işine

ctşlıınabilmesiiçin bazı teknik ilerlemelerin olabilmesi, 2-yeterli kağıt üretimi, 3§ımsanatının beslenmesi için yeterli bir okuyucu kitlesi. JOO

yukarıda ana hatları ile olumlu yönleri ve yararları anlatılmaya çalışılan bu
ik gyrekli. koşullar sağlanılmadığı takdirde elle kitap yazmaktan farklı. b.ir
artlrrıayacaktır BasımevininAyrupa'da. icadını takip eden ilk?ıllc,1.rdaye

'çlg basımyvi kültürünün yerleşmesi için geçen yüzyıla yakın.pir dpneınde

yaşandığı gibi basılan kitaplar satılamayacak, basımda kullanılan harflerin tür ve
biçimi konusunda kötü tecrübeler yaşanacaktır. Basımevinin bilgi kaynağı ile olan
ilişkisinden dolayı insanlık tarihi açısından ne anlama geldiği çok açıktır ancak bu
anlam ve önemin amaca hizmet etmesi için uygun ortam ve şartların hazırlanması
gerekliliğide de unutulmamalıdır.

=Basımevinin Kısa Tarihi
Günümüzdekinden
basımevinin

oldukça

farklı

geçmişi çok eski tarihlere

işleyiş •· yöntem/ ve . koşulları
dayanır. Başlangıçtan

olsa da

bugüne yaşanan

tecrübelerden ve teknolojik gelişmelerin nimetlerinden faydalanan basımevi, sürekli
gelişerek bugüne ulaşmıştır. Dünya kültür tarihinde
basımevi

önemli. bir yere . sahip olan

çağlar boyunca insanlığın en değerli icatlarından,

araçları listesinin ilk sırasındaki

ögelerden

en· önemli iletişim

biri olmuştur;ıoı İnsanlar

çok eski

zamanlardan beri yazdıkları yazılan çoğaltma ve bu. işi daha kısa bir zamanda yapma
ihtiyacını

duymuşlardır.

Modern

basımevinin . başlangıcı

kabul

edilen

15 'inci

yüzyıldan çok önce bu tekniğin bilinip uygulandığını gösteren bir çok inceleme ve
araştırma yapılmıştır.102 Bu araştırmaların .sonuç.lannda ulaşılmış değişik tarih ve
kişilere rağmen ortak nokta; basımevinin ilk.bulunuş ve uygulamalarının Uzak Doğu
kaynaklı olduğudur. ıo~

Kitapların günümüz bilgisayar teknolojisiyle. bağlı basılmasına geçilmeden
önce "basma"

veya "baskı" diye adlandınlan. teknik, tek · tek harfleri biraraya

getirerek bunlardan kelime, cümle ve sayfalar oluşturmak, yani devingen. harflerle
yapılan baskı olarak tanırnlanabilir.Tlzak

Doğu'da uygulanan baskı tekniği ise kitap

ıoı Turgut Kut, Yazmadan Basmaya Müteferrika Mühendishane

Üsküdar, İstanbul, Yapı Kredi,

.]926,s.3

fNecip.Asım

0

Yazıksız, Kitap, Yayına Haz. Türker Acaroğlu, İstanbul, İletişim, t.y., s.135
öcal, Qrhan, a.g.e., s.136
l3u konuda .yapılrruş araştırmalar, Çinliler il.e Uygur Türklerinin Gutenbergden çok önce "tahta
pyrrıa b.ask;r'' yöntemiyle . kitap bastıklarını .. <kanıtlamaktadır. Ancak • · kullaqılan tekniğin
geJiştirilerneınesi yanında, sınırlı bir dönem ve bölgede kalması basırnevinin icadının 15'inci yüzyıl
kJs~l:ıuLedilrnesine yol açmıştır. Bu konuda ayr.bkz.
y.f.J3i.nark, "Türkiyeye
Matbaanın Geç Girişinin Sosyal-Psikolojik
Sebepleri," Türk
HPhaneciler Dt!rneği Bülteni, 26(1 ), • 1977, s . 23-26
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sayfalarının tek tek tahta kalıplara oyularak basılmasıdır. Bu tekniğe ksilografi (ağaç
oymacılığı, tahta oyma baskı ) denir. Bunun yanı sıra "klişe baskı","mühür

baskı",

"kalıp baskı" (block book) gibi adlarla da bilinmektedir.i'"

Varlığı kesin olarak bilinen ve günümüze

ulaşan ilk baskı Budizmin

Japonya'da yayılmasını sağlayan İmparatoriçe Shotoko (ölümü 769) dönemine aittir.
Türkler ve Araplar aracılığı ile basımevi ve tekniği ile tanışan Avrupa' da da
başlangıçta Doğu' da olduğu gibi klişe baskı kullanılmıştır.
kalıplarını

yan yana getirerek

satırları,

satırları

Zamanla tek tek harf

alt alta koyarak

da sayfaları

oluşturacak yöntemin bulunması baskı işlerini hızlandırır ve kolaylaştırır.'

05

Bundan

sonra ise Alman gezgin Johann Gutenberg'le başlayıp diğerleri ile gelişerek devam
eden modern basımevinin serüveni başlar. Farklı görüşleri savunan çeşitli yazarlar ve
onların kalemlerinden

çıkmış yazılar olmasına rnğmen106 devingen harflerle kitap

basımının yapıldığı basımevlerinin Gutenberg'lebaşladığı

1398-1468
basımevinin

yılları

arasında

yaşadığı

sanılan

fikri daha yaygındır.İ'"

Gutenberg'in

tarihi konusunda farklı görüşler bulunmaktadır.

hayatı

ve

Ancak basımevinin

Avrupa' da yayılmasının Almanya'nın Mainz şehrinden başladığı tüm araştırmacılar
tarafından kabul edilmektedir. Bu hızlı yayılış sırasında bazı şehirlerde basımevinin
kuruluşuna ve faaliyetlerine karşı çıkışlar olduğu bilinmcktedir.i'"

Ender de olsa bazı

Avrupa şehirlerinde basımevinin kullanılmaya başlanmasından rahatsızlık duyanlar
ve yaygınlaşmasını istemeyenler olmuştur.i'" Bu karşı tavır alış, uygarlık tarihi adına
son derece önemli bir adım olan basımevine Osmanlı' da olduğu gibi olumsuz bir

Jale Baysal, Kitap ve Kütüphane Tarihine Giriş, s.66
Öcal, a.g.e. s.13 7
Kabacalı, Başlangıcından Günümüze Türkiye'de Matbaa Basın ve Yayın adlı eserinde
Literatür Yayıncılık, 1997) devingen harflerle baskı tekniğinin ilk Hollanda'da kullanılmaya
söyler ancak kaynak göstermez. O ve onun gibi düşünen yazarlara göre; {Aydın Su,
Hikayesi, İstanbul, Hür Yaymevi, 1964 -- M. Nuri İnuğur, Basın ve YaymTarihi,
Matbaası, 1945) tarih sadece Gutenber'e gülmüş onun bilinip tanınmasını .sağlamıştır;
biraz haksızlık olacaktır.
İbrahim Müteferrika ve Usulü'l-Hikem Fi Nizam'! Ümern, Ankara, Türk Diyanet
bazıları şunlardır; Mannheim (Almanya), Torino (İtalya), Rouen (Fransa), Anvers ,
, s.60
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yaklaşımı ortaya koyması bakımından ilginçtir.110 Gutenberg'in basımevinde basılan
ilk yapıtın "Kırk Satır İncil I Gutenberg İncili" olduğu bilinirse de bu İncil' elen önce
kimi tek yaprak üstüne basılı takvimler, induljanslar,111 Papa emirnameleri ve ufak
kitapçıklar basılmıştır.

112

Basırnevi Avrupa'da
sağlayan etkenlerin

başında

çok hızlı yayılır ancak bu hızlı yayılış ve gelişmeyi
15 'inci yüzyılda kağıt yapım/üretimi

kullanımının yaygın olması gelir. Avrupa'da

ve üretim ve

basımevi ve yayılması konusunda

anılması gereken ilk ülke Almanya'dır.113 Kitaba kapak geçirme ve buna kitap adı,
yazar adı, basımevi

adı, baskı tarihi koyma işlemleri Almanya' da başlamıştır.

Almanya'danAvrupa'nın diğer ülkelerine giden gezgin basımevi ustaları aracılığı ile
bu icat tüm Avrupa'ya yayılır. 1550 yılına kadar Avrupa'da açılan basımevlerinin
sayısı 200'ü geçmiştir." Gutenberg'in basımevinde ilk kitabın.basılmasının

ardından

Avrupa için yazmadan basma geleneğine geçiş dönemi .(beşikdevri)nin sonu kabul
edilen 15 QO 'lü yılların ilk çeyreğine kadar basılan kitapların sayısı 3 O ile 3 5 bin
arasındadır. Bu sayı ileride daha ayrıntılı bir biçimde ele alacağımız "Osmanlı 'nm
Beşikdevri"

ile kıyaslanamayacak.

kadar çoktur ve aynı zamanda

basımevinin

Avrupa'da yayılma hızının da bir göstergesidir.115

1453 yılında Gutenberg tarafından faaliyete geçirildikten

sonra dünya da

basımevinin yayılışını aşağıda görünen "Tablo 1" ile ifade etmek konunun daha iyi
anlaşılmasını sağlayacaktır.116 Osmanlı'da kurulan ilk Rum ve Ermeni basımevlerine

cı.it bilgilerin bu tez için sonradan eklendiği tablo, Batı ülkeleri ile Osmanlı· da
p:;ı.sımevinintarihlerini yansıtması açısından önemlidir.

110

Şükren Seher Cezar, "Matbaanın Osmanlılarda Gecikme Sebebi ve İbrahim Mütefrrika" İstanbul
niversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 1966, s.22-29 [Basılmamış Bitirme Tezi]
İnduljans: Katolik Mezhebine göre insanın günahlarından dolayı dünyada çekeceği cezanın bir
111111111 ya da tamamının Papa veya yetkisini devrettiği kardinal ve piskoposlarca bağışlanmasının
:Meydan Larousse Büyük Lugat ve Ansiklopedi, İstanbul, y.y., C.11, 1992, s.459)
gut Kut, a.g.e., s.3
er Avrupa ülkeleri için bak. tablo 1
ay Kabacalı,. Türk Kitap Tarihi:Cilt I Başlangıçtan Tanzimat'a Kadar, 2.bs., İstanbul, Cem
vi, 1989, s.120-121
Kut, a.g.e., s.4
empozyumu 15-17 Haziran 1981, a.g.e., s.78
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Tarih

Ülke

1423-50

Almanya

Mainz

Johan Gutenberg

1454

Almanya

Mainz

Fost ve Schaeffer

1458

Almanya

Strasburg

Johann Mentellin

1467

İtalya

Roma

Süvenhenı ve Panartz

1468

İsviçre

Basel

Berto! Rubel

1468

Çekoslovakya

Pilsen

1470

Fransa

Paris

Martin Grantz

1473

Hollanda

Utrecht

Gerard us

1473

Macaristan

Budapeşte

Andreas Hess

1473

Belçika

Louvatin

John Veftefalya

1474

Polonya

Krakovi

Caspar

1474

İngiltere

Westminster

Yilliaın Caxsont

1474

İspanya

Valansiya

LambertPalrnart

1482

Avusturya

Viyana

1482

Danimarka

Odense

Johann Snell

1483

İsveç

Upsala

Johann Snell

1487

Portekiz

Lizbon

Samuel Zorra

1494

Osmanlı (Yahudi)

İstanbul

David ve Samuel

1512

Romanya

Makarije

1512

Osmanlı (Ermeni)

İstanbul

ApkarTıbir

1534

Meksika

Mexico

Esteban Martin

1556

Hindistan

Gao

Joao de Endem

1563

Rusya

Mosko va

Ivan Fede!of

1588

Litvanya

Riga

Niclas Mollyn

Çin

Macao

İsa Cemiyeti

Osmanlı (Rum)

İstanbul

Nicodeme Metaxas

Amerika

Cambridge

Reverend Jose

İstanbul

İbrahim Müteferrika

Şehir

Osmanlı (Türk)

Matbaacı

"4'. .·

. Stefan Kobiingeı'

--

Tablo 1: Dünya' da Basımevinin Yayılışı

§.a.•. • s.•.• .ı. m.• eviı.1in Avrupa' da hızla y. ayılıp g. elişme.si kit. ap için y. eni. l:ıi·r· · · ·•.•· .·.d·e·v···Jin.·
,,. : . <" . _-_
. .
·.
.
.
. . . . - _ -•·. : <'
_---_.
l:ıaşlangıcıolur. Kitap ucuzlar: Dolayısıyla çoğalıp geniş halk kitlelerine mat olur. Bn
durum batıL.jnançların

yıkılmasını, siyasal. toplumsal · yeni bir deyrin doğma:;ını

-~

sağlar. Bu yeni bir duyuş, yeni bir düşünüş ve yeni bir görüş olarak tanımlanan
yeniden doğuş (Rönesans) hareketidir.

117

A. Azınlık Basım evleri
Osmanlı İmparatorluğu'na

basımevinin girmesi her ne kadar 1700'lü yılların

başı olarak kabul edilse de bu tarihten çok önce basımevinin Osmanlı 'da bilindiği ve
kullanıldığı

belgelerle

kanıtlanmış

durumdadır.
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·

·.

. Istanbul 'un

·

Imparatorluğun

merkezi olmasının yanı sıra sosyal, kültürel ve toplumsal alanlarda da Osmanlı'yı
temsil ettiği bu dönemde genel nüfus "cemaatlerden"

oluşuyordu. Cemaatleri her

anlamda İmparatorluğu temsil ediyor olsa da kendi aralarında ayrı bir bağlılıkları ve
sosyal yaşayışları vardı. Resmi bir düzenleme ve kanun olmamasına rağmen belli iş
ve .meslekler belli cemaatlerle anılır duruma dönüşmüştü.

Rum ve Ermeniler'in

ticaretle,

olmaları

Türkler'in

örneklerdir.

ağırlıklı

olarak

tarımla .•. ilgileniyor

Genelde içe kapalı bir anlayışın olduğu -bunun

buna

sebeplerine

konularda değinilecektir- siyasal ilişkiler haricinde/ İmparatorluk.dışmdaki

tipik
ileriki

ülkelerle

etkileşimin en alt düzeyde tutulduğu Osmanlı' da, kültürel ve dini bağları ülke dışında
olan azınlıkların dış dünyayla özellikle de .Avrupa ile olan etkileşimleri daha yoğun
ve etkiliydi. Buna bağlı olarak ülke. dışında olup: bitenlerden ilk haberdar olanlar da
onlar. oluyordu. İmparatorluğun· resmi ilk basımevinin
basımevinden söz edilebilmesi. de bu ilişkizinciri,

kurulmasından

çok önce

sayesinde mümkün olabilmiştir.

Yani . Osmanlı' da Türkçe ve . Arapça kitapların basıldığı basım evinin kurulmasına
temel teşkil eden çalışmalar ve basımevleri

azınlıklara aittir. Bu basımevlerine

sadece. ait olduğu azınlığın. dilinde kitap basmak kaydı ile. izin verilmiştir. Hangi
azınlığa ait olursa olsun basımevinin Türkçe ya da Arapça kitap basması yasaktır.
Az111lıklara ait bu basımevleri sayesinde başta Avram Galanti olmak üzere pek çok
İmparatorluk'taki
yılların

sonuna

basımevi.skültürünün
kadar

çekmektedir.
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başlangıç -tarihirıi 1700'lerden·
Bu

nedenle

Osmanlı

kitap

so

ipuçları barındıran

bu konu çalışmanın

sınırı ve amacı aşılmadan ele alınmış,

azınlıklar ve basımevleri konusunda şöyle bir sınıflama yoluna gidilmiştir.
Yahudi basımevleri
Ermeni basımevleri
Rumlar ve diğerlerine ait basımevleri

1. Yahudi Basımevleri
Yukarıda basımevinin dünyadaki gelişimini gösteren tabloda da görüldüğü
gibi 15 'inci yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içinde de dizgi
harflerle kitap basımına başlanılmıştır. Osmanlı topraklarında ilk basımevini
kullananların Yahudiler olduğu konu ile ilgili çalışmalarda hiç şüphe duyulmadan
kabul edilmiştir. Ancak aynı fikir birliğini ilk basılan kitabın tarihi konusunda
görmek mümkün değildir.
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15'inci yüzyılın· sonlarında Hıristiyafrkilisesinin Yahudiler'c' karşı olan
saldırıları en acımasız halini alır ve tüm Avrupa'ya yayılır. İspanya'daki bu baskıdan
ve saldırgan tutumdan kaçan Yahudiler'in/bir bölümü, büyük çöğunluğun yerleştiği
italya'dan

ayrılarak

1492 yılında

Osmanlı

İmpararorluğu'rıa

sığınırlar ve

beraberlerinde Osmanlı'nın ilk basımevi olacak basımevini ve malzemelerini de
getirirler.121

Sözü edilen göç tarihi konusunda · fikir . birliği· oluşturamayan

araştırmacılardan bazıları 1492 yılını esas . alırlar ve tarihi belgelerle bunu
kanıtlarlar. 122 Kanıtlarla desteklenen bu bilgilerin ışığında; kaynak gösteremediği için
"İstanbul' da ilk basılan kitap 1488 de basılmış Leçons des enfants adlı küçük bir
İbranice söz:lüktür"123 iddasında . bulunan · Alpay Kabacalı'nın

söylediklerine

katılmak olanaklı değildir. Yahudi cemaati İstanbul' a geldikten iki yıl sonra· David
ve Samuel Nahmes kardeşler kurdukları basımevinde Yahudi Jacop Ben Aşer'in

j2° A.

K. Offenberg,."İstanbul'da

Basılan İlk Kitap", Çev. Rıfat Bali, Müteferrika,

Sayr4,

}9.94,

s. 11
121 Matbaacılığın. 250.Kuruluş Yıldönümüne Armağan: Türkiye'nin Sosyo-PoHtikVe J<.üttµf~I
Hayatında Basın, Moskova, NukaYayınevi, 1972,s. l 9
. . . . .
•.
.·.·• . / /. •.
.
1492. tarihini veren çalışmalar(Osman Ersoy, Türkiye'ye MatlJaanm G.irişi 'V~tİll<.
.Eserler, Ankara, Güven Basımevi, 1959, s.61; Adnan Adıvar, . Osmanlı Türklermc1ttlirıt,
Ankarı:1,i.fvlaadfMatbaası, 1943' s.93 ; Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma,<s.5p,Ş1)
1}3;\JpayJSab.ı:1calı,TürkKitap
Tarihi l,s.20-21 ·

122

"Arba'ah
kitaptır.

Turini" kitabını basarlar. Bu kitap Osmanlı topraklarında
Temel

görüş

ayrılıkları

da burada

başlar.

Steinschnider ve Goldschmidt gibi bibliyografyacıların

Öncülüğünü

basılan ilk
De

Rossi,

yaptığı gruba göre Arba' ah

Turini 'nin basım tarihi 1503 dür. Alexander Moses Marx kardeşlerinde içinde yer
aldığı diğer gruba göre ise bu kitabın basım tarihi 1493-94 dür.124
farklılıklarının

Bu görüş

nedeni kitabı inceleyen kişilerin basım tarihi olarak bazen rakam

bazen de yazı ile verilen tarihi esas almaları olmuştur. Çünkü İbrani dilinde rakamları
okumada, yazış şeklinden kaynaklanan bazı okuma yanlışlıkları olabilir. Özellikle o
dönemin basım teknolojisini
farklılıkların

ortaya

düşünürsek yanlış okumaya sebep olabilecek küçük

çıkmasının

daha

da

kolay

olduğunu

görebiliriz.

Yine

Offenberg'e göre söz konusu kitabın basıldığı kağıdın ham maddesi, kullanılan baskı
malzemeleri

ve dökme harflerin biçimi dikkatli incelenecek olursa tarihin 1503

olması mümkün değildir. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu'nun

1500-151 O arasında

savaşta olması ve böyle bir durumda barış zamanında dahi çok etkin olmayan kağıt
ticaretinin hiç yapılamayacağı gerçeği bu tezin doğruluğunu desteklemektedir.125

İlk Yahudi basımevinden · iki. yıl sonra./yine Yahudiler. Selanik'te · Osmanlı
sınırları içindeki ikinci basımevini kurarlar. O.tarihlerde henüz Avrupa'nın

bütün

şehirlerinde basımevi yoktur.126 Selanik'te ktırul.aıı. basımevini Edirne, Halep, Şam ve
İz.mir' de kurulan diğer Yahudi basımevleri izler. B t.i arada İstanbul' daki Yahudi
basımevlerinin sayısı da dokuzu bulmuştur.127 Bu dönemdebasılmış

toplam 44 kitap

.t~spit edilebilmiştir. Sadece II. Bayazid döneminde İstanbul' da basılan kitap sayısı

qn dokuzdur:

128·

Bu kitapların dışında bir o kadar da nerede basıldığı belirlenemeyen

İ~tanice kitap vardır.129 Sayıları yirmiyi bulan Yahudi basımevlerinde İbranice'nin
ve Latince eserler de basılmıştır. Basılan kitapların

Türk Kitap Tarihi I, s.22-23

Basılan İlk Türkçe Kitap Vankulu Lügatı Değildir," Milliyet Sanat
ve Türkler, İstanbul, Yağmur Yayınları,

19n.
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çoğu din konuludur. Aralarında tarih, dil ve toplum konuları ile ilgili olanlarda
vardır.130

2. Ermeni Basımevleri
Yahudiler' den sonra Osmanlı İmparatorluğu içinde kendi basımevlerini kuran
ikinci azınlık Ermeniler olmuştur ve kaçınılmaz olarak Yahudilerden ve onların
basmacılık

konusundaki

Tuğlacı'ya

göre Ermeniler'i

tecrübelerinden

etkilenmişlerdir.

Araştırmacı

ve Ermeni basımcrlrğmı: Osmanlı'da

Pars

yaşayan diğer

azınlıklardan ayıran bir farklılık vardır: Ermeniler kendi kültürlerinin gelişmesine
çaba harcamakla kalmayıp, Türk basımcılığına ve-tüm.ülkeninckültürei
destekolmuşlardır.V'

'gelişimine

Ancakbu açıklamada bilinçli ya da bilinçsiz bir milliyetçilik

tutkusunun

olma ihtimali göz ardı edilmemelidir.

görüldüğü

gibi matbaanın

asıl kuruluş

T'uğlacı'nın açıklamasında. da

amacf Ermeni> kültürünün

gelişmesine

yardımcı olmak ve hem Osmanlı ile hem de diğer azınlıklarla olan ilişkilerde Ermeni
kimliğinin yaşatılabilmesini· sağlamaktır.

Osmanlr. Ermenileri'nin

Türkler' den çok daha önce Batı ile ilişki kurma

imkanına sahip oldukları bilinmektedir. Btt nedenle basımevi ile· tanışmalarının ve
benimsemelerinin

Osmanlı Türkleri 'nden daha önce gerçekleşmiş olması son derece

doğaldır. 16'ıncı yüzyılın ilk çeyreğine kadar ağırlıklı olarak minyatür ve güzel yazı
şana tında kullanılan. Ermeni harfleri ile dünya da • basılan ilk kitap basım evinin
fCa.dından 57 yıl sonra 1512 yılında Venedik'teyazılan Barzadumar adlı kitaptır.132
~sınanlı topraklarında ilk Ermeni basımevini kuran kişi ise· basmacılık hakkındaki

gitiınini İtalya'da almış olanTokatlıApkar Tıbir'dir.133 Apkar Tıbir bu basımevinin
efüp/Nüzhet Gerçek, Türk Matbaacılığı İbrahim Müteferrika Matbaası, Ankara, Devlet
a.aşt,1939, s.27-28
.
t@Jrğlacı, > "Osmanlı Türkiyesinde Ermeni Matbaacılığı ve Ermenilerin Türk. Matbaacılığına
ısı'\.'I'a.rilı v.eJoplum , C.XV, Sayı 16, 1991, s.48
. 'r'a..2;l:lra g;öre bu destek kültür alanı altında veri ise de uzun. vadede bakı Id ığında daha geniş bif
l:l.Ol}'a.fq.ır. 13tıbasırn.evleri sayesinde hem ülkede basılı kitap sayısı. artmış; hem .de daha/}O.ııı·a.
ı:ı.rlr?qfl IsL/f~llac:a!( basımevleri için. örnek olabilecek bir tecrübe yaşanmıştır. Diğer azınl•ıklara ait
~yteri\Y7:9.l:lhl:l ': s9nra açılan Türk basımevleri Ermeni basımevleri kadar etkin olamamıştır.
?cl.9111'1e\fleı'İnc:le kullanılan harfler de hem daha sonrakilere örnek olmuş hem de. diğer
ı;i!1ge .1~pllcınılı111.ştır..

malzemelerini

Venedik'ten

getirmiştir.

134

Tıbir 1567 yılında İstanbul Topkapı 'ela

Kefeli mahallesindeki Dominiken keşişleri ile Ermeniler'in ortak kullandıkları .Surp
Nigoğayos Kilisesinde (Kefeli Mescit) Patrik Mikael Sebastetsi'nin

de desteğini

alarak basımevini kurar. Bator adlı keşişin de yardımları ile kurduğu bu basımevinin
ilk kitabı "Pokir Keraganutyan gam ayperarı (Basit Ermeni Alfabesi) adlı eserdir.
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Bu kitabı "Gramer", "Şark Kitabı" gibi eserlerinde aralarında bulunduğu diğerleri
izler. Basımevi kuruluşunun ilk dört yılında yedi tane Ermenice kitap basar.136 Bu
kitaplar Osmanlı' da basılan ilk Ermenice kitaplardır. 1567 den 1782 yılına kadar
çalışmalarını sürdüren basımevinin bastığı kitapların çoğu din kitaplarıdır. Aralarında
tarih, coğrafya ve dil konulu olanlarla sözlükler, yıldız falı kitapları ela vardır.137

Apkar Tıbir'den

sonra İstanbul'da

ikinci Ermeni bas1mevi Eremya Çelebi

Kömürcüyan tarafından Kumkapı Kadırga semtinde. kurulmuştur. Bu· basımevinin
ömrü

iki yıl sürer

ve iki kitap

basabilir.

138

Aynı

yıl Merzifonlu

Kömürcüyan' dan etkilenerek İstanbul-un · üçüncü Ermeni: basımevini
basımevi

45 yıllık ömründe

Osmanlı'daki
Patrikhanesinin

14 kitap basmıştır.139

l 7'inci

Ermeni basımevlerinin sayısı; 10'.danfazladır.

Krikor,

kurar. Bu

yüzyılın

sonunda

1697 yılında da Ermeni

basımevi faaliyete geçer. Bu basımevinde dini kitapların yanında

eğitici niteliği olan. değerli kitaplar da yayırnlanır.140 · Merzifonlu
olan İstanbullu Asdvadzadur Tıbir)6QQ.'da

Krikor'un

eski

kendi adına yeni bir basımevi

1776 yılında kapanan bu basımevinin ilk ğ.Q yılında 38 değişik kitap basılır.
:Ştll'lların dışında Mırgıdiç Khrimyan Vartabetd adlı Ermeni Anadolu'da Muş ve Van
.....

· ..

··

.

.

....

.

..

.'''

..

keJ.1.tly.rinde de iki basımevi açar.141 Şimdiye kadar bahsedilen Osmanlı'daki Ermeni
h?-Şımevlerini diğerleri izler. ve bu basımevleri değişik uzunluklardaki

ömürleri ile

aştcı.\JstanbuL olmak üzere Osmanlı' da 19'uncu yüzyıla kadar varlıklarını devam
!tfritlyt-. Osmanlı

İmparatorluğu

sınırları

içinde

1567-1923

yılları

arasında

!im Nüzhet Gerçek, a.g.e., s.29
Turgut Kut, a.g.e., s.5.-6
baacılığın 250. Kuruluş Yıldönümüne Armağan: Türkiye'nin Sosyo-Politik ve Kültürel
nda Basın, s.19
le Baysal, a.g.e., s.70
acı, .Pars ,a.g.e., s.50
Kut, "Ermeni Harfleriyle Basılmış Türkçe Halk Kitapları," Halk Kültürü, 1984/1, s.71-72
öyünç, Osmanlı İdaresinde Ermeniler, İstanbul, Emek Matbaası, 1983, s.73-74
·
ğlacı, a.g.e. , s.50

İstanbul'da

131, Anadolu'da

63 Ermeni

basımevinde

Ermenice

ve Ermenice

yazılarla Türkçe basılan gazete ve dergi sayısı 598'dir. Basılan kitaplar arasında
Ermenice ve Ermenice yazılarla Türkçe din, kilise, dil, tarih, coğrafya, edebiyat,
çocuk eğitimi, gezi notları, mantık, felsefe, antoloji, biyografi, sözlük, anı, takvim,
salname, her türlü ders ki~abı gibi telif ve çeviri binlerce eser yer almıştır,

Osmanlı İmparatorluğu'nda
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Ermeni basmacılığının. öncülüğünü yapmış. ayrı

bir öneme sahip kişileri şu şekilde sıralayabiliriz:
--Boğos Arapyan: II. Mahmut döneminde Takvimhane-i

Amire yöneticisi olan

Arabyan Matbuat nişanı sahibidir. Takvim-i Vakayi'yi ve bu. gazeteni11 Ermenicesi
olan Lıro Kir Medz i Derutyan'ın basımcısıdır.
--Ohannes
Takvimhane-i

Müderrisyan:

1839.'da kurrr.ıuştqr.j) 1842

İlle basımevini

Amire yöneticiliğine

yılında

getirilir. · Onun dö!çttiği}< yaz! kalıplan. Latin

harflerinin kabulüne kadar kullanılmıştır.
--Haçik Kevrokyan: MaerifMadalyası sahibidir: lfa.yrıtiirde

harf dökmüştür ve

bunlar uzun yıllar kullanılmıştır.
--Rafael Kazan cyan: Osmanlıda ilk kağıt parayı\]Ja.sa111Jc:ısım ustasıdır.
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3. Rum Basımevleri.ve Diğerleri
Araştırmalarım

sırasında Rum . bas.ımevleri. konusunda Ermeni· ve . Yahudi

basımevlerine oranla daha az çalışma bulunduğunırtespit

ettim. Kanımca bunun iki

nedeni olabilir. Birincisi diğer iki azınlık. kadar köklü ve eski bir basımevi kültürüne
sahip değillerdir. İkincisi basımevi kültürleri ve geçmişi en az diğerleri kadar eskidir
ancak bu basımevi kültürünü anlatan kaynaklar ve üstüne yapılan çalışmalar yeterli
değildir. Bu saptamanın
değer

olduğu

ayrı bir tez konusu olacak kadar ayrıntılı. ve

kanısındayım.

Azınlıklar

ve. basımevlerine

ilişkin

milliyetçi ve yanlı bir tavrın gizliden gizliye el üstünde tutulduğunun ve
önemli göstermeye yönelik bir çabanın var olduğunun
J'-VJ.J'-''-''-'

önemli noktaların olduğunuidüşündürtüyor

-. Ayrıca .btı

55

yanlı tutuın yalnız azınlıklarla sınırlı kalmamış bir sonraki konuda da değinileceği
gibi Türk basım tarihini ele alan çalışmalarda da zaman zaman hissettirilrniştir.144
İnsanın toplum yaşayışındaki

edilgen yapısı ve çevre ile yaşanılan etkileşimler

düşünülecek olduğunda bu tür bir tavrın ortaya konulması son derece normal kabul
edilebilir. Unutmamak gerekir ki günümüzde de hemen her alanda, tüm evrensellik
söylem ve çabalarına rağmen bu tavır görülmektedir. Bu noktada bize düşen
önyargılardan uzak olarak ilk adımı atmak ve var olan tüm bilgileri değerlendirerek
sağlıklı

ve doğru bir karar verebilmektir.

Ayrıca

bu çalışmada

basımevinin

gelişimine hangi devlet ya da cemiyetin ne kadar katkıda bulunduğu değil üretilen
eserler ve onların içerikleri aracılığı ile Osmanlı 'ya nelerin katıldığı esas alınmıştır;

Osmanlı'da ilk Rum basımevi Ortadoks Patriği Kyril Lukaris'in desteği ile
Nicodeme Metaxas adlı bir Rum rahip tarafından. Beyoğltı'11da]ngiliz Konsolosluğu
civarında kurulmuş ve bu basımevinde 1627 yılında ilk olarak Museviler alehine bir
risale (faziletlu İskenderiye Patriği Pargalı Georgies Üzerine Risale)

basılmıştır.145

Metaxas İngiltere'de Oxford Balliol Koleji'ni bitirmiş, Londra'da bir süre basım işi
ile uğraştıktan sonra İstanbul'a basımevi malzemeleri ile birlikte dönmüştür.146 Rum
basımevinin
cemiyetini

ortaya çıkması,
tedirgin

İstanbul'da

eder. Cizvitler'in

yaşayan

kışkırtması

Fransız

Cizvitleri'nin

ile Yeniçeriler

güçlü

ayaklanır

ve

basarlar, içindekileri de talan ederler. Yani basımevinin ömrü iki yıl
sürebilmiştir.

Mataxas ve İngiltere elçiliği katibi tutuklanır. Haklarında

yapılan

yargılama beraatla sonuçlanır. Bunun ardından tutukluluk hali sona eren Mataxas
bı1ş1mevinden arta kalan yararlanılabilecek durumda ki araç gereçlerini de toplayarak
]stanbul'dan ayrılır ve İngiltere'ye
~şrn.a.nlıda Rum kitap yayımcılığının

geri döner.147

Ne var ki Fransız Cizvitleri

gelişmesini engelleyemezler.

tl3u lrnnuda ayr. bkz. Nuri Akbayar, "Osmanlı Yayıncılığı", Tanzi mattan

Ayrıca hiçbir

Cumhuriyete Türkiye
siJ9opedisi, İstanbul, İletişim, C.IV,.1985, s.1681-1683
§yli1'!üzhetGerçek, a.g.e. , s.59
1?,yrfmI(a.Ja11tiBodrumlu, a.g.e. , s.33-36
~ffSr'Pu~taçı,a.g.e. , s.49
İI]f~/[>-ara.çun,''Müteferrika İbrahim," Çev. Mustafa S. Kaçalin, Müteferrika,.. Sayı4, J994,
+150
i Berkes, a.g.e. , s.51-57
dıvar, a.g.e., s.147
(ut,. Yazmadan Basmaya Müteferrika .Mühendishane Üsküdar, s.5
bacalı, Başlangıcından Günümüze Türkiye'de Matbaa Basın ve Yayın, s.93-97

Rum basımevi ilk basımevi kadar baskı ve engellemelerle karşılaşmamıştır. Özellikle
Patrikhane basımevinde ve onun desteklediği diğer küçük Rum basımevlerinde çok
148

sayıda kitap basılmış ve halka sunulmuştur.

Bahsedilen

üç

azınlığın

dışında

Avrupa

ülkelerinin

İstanbul' daki

temsilciliklerinde de küçük basımevleri bulunduğu ve Osmanlı' da yaşayan
halklarının kullanımına yönelik yayınların üretildiği bilinmektedir. Öte yandan
Cizvitleri'n 1703 yılında dini propaganda amacıyla bir basımevi kurduklarının
bilinmesi,

ülkede var olan basımevlerinin genelde var olma · sebeplerini

açıklamaktadır. Bu ve buna benzer basımevleri bir çok kez kapatılmalarına rağmen
propaganda amaçlı yayınlarım basmaktan vazgeçmemişlerdir, Bu rı9ktada.bilinmesi
ve çalışma için bağlayıcı olan ell önemli konu siyasiye.yılqc:1 faaliyet göstermediği
sürece

Osmanlı

idaresinin

azınlıklara

ait

hiçpir

basımevine

müdahalede

bulunmadığıdır.149

Türkçe kitap basan ilk basımevinin,lqır1.1lr:rı,ı:ıs111l:l kcıdcıfyukarıdabahsettiğimiz
azınlıklara ve dini amaçlı cemiyetlerk.i..ill<:ejemsilciliklerineait basımevlerinin sayısı
37 olarak tespit edilmiştir.150 Sayıları özell*le 17'inci yüzyılın başında artmaya
başlayan

azınlıklara

ait . basımevleri teknik

yönden

son

derece gelişmiş

durumdadırlar. Yalnız kalıp oyma yöntemiyle;\çalışmıyorlardı. Gravür, dizgi harf
dökümü ve kitap baskısı konularında tecrübeli.vstcılarnsahiplerdir. Her yıl çok sayıda
kitap yayınlayan
bu basımevleri .Osmanlı .i.m.•paratorluğu'nda çok yaygınlaşmış ve
.
.

··-

· ..

-

..

,

..

;

..

•·--

.

basmacılık bilinen bir meslek haline gelıniştir. Bu gelişmenin bir sonucu olarak
azınlıkların Rönesans sonrası Avrupa .ile sıkı ilişkilerde bulunduklarıve Müslüman
olanlara

oranla

yaşam

düzeylerini

yükseltmeye,

kültürlerini

geliştirmeye

yöneldiklerini söyleyebiliriz.

148

Matbaacılığın 250. Kuruluş Yıldönümüne
Hayatında Basın, s.20
149
Adil Şen, a.g.e. , s.51
150
Jale Baysal, a.g.e. , s,70

Armağan: Türkiye'nin

Sosyo-Politik

ve Kültürel

57

Osmanlı' da basımacılığın çok uzun bir dönem yalnız azınlıkların yaptığı bir
ış, bir meslek kolu, olmasının araştırmacılara göre çok farklı nedenleri vardır. Bu
farklı nedenler içindeki ortak yaklaşımı: İmparatorlukta basımevlerinin tabi oldukları
hukuki

düzendir,151

Müslümanların

biçiminde

belirleyebiliriz.

Bu

düzenlemeler

içinde

din kitaplarım baskı tekniği ile çoğaltmalarının yasak oluşu da yer

alır. Oysa, Müslümanlar'ın

elyazması olarak ürettikleri kitapların büyük çoğunluğu

dinle ilgilidir. Değişik bir deyişle, müslümanların basımevleri olsa da basılacak kitap
sayıları son derece sınırlıgibi görünmektedir. Azınlıklar için böyle bir kısıtlama ve
yasak yoktur. Azınlıkların kitap basabilmesi için iki. temel kural vardır: Birincisi
Türkçe, Arapça ve Farsça dillerinde hiç kitap basmamak, ikincisi, isyana teşvik edici
yayınları çıkarmamaktır. Ba.na göre basım işlerinin uzun yıllar azınlıkların tekelinde
· kalmasının en önemli sebebi, Müslümanlar için böyle bir sınırlamanın olmasıdır.
Azınlıklar

ve basımevleri konusunda

Osmanlı'nın

göz ardı edilemeyecek

bir parçaşr( olarak algılanan bu toplulukların

152

en önemli gerçek,
basımevi geleneğine

yaptıkları katkılardır .. Ktşisel. tavırlardan dolayı bu gerçeği görmek istemeyen ya da
konunun Türk pasırncflığıı:ıçlc:!.lö · yerini aşağılarda göstermeyi amaçlayan çalışmalar
da bu gerçeği ortadankaldıramayacaktır.

B. İlk Türk.Basımevleri
İkinci
kuruluşundan

bölümün ... pa.şında da değinildiği
40 yı], s9ı:ırc!.)mparatorluk

gibi

Batı' da ilk basımevinin

sınırları içinde basımevi kurulmuş

ve

kitaplar basılmaya başlaıunıştır. Ancak bunlar nüfusun müslüman olmayan kesimine
aittir. 31

Ocak

1729 yılıı:ıda açılan

Müteferrika

Basımevi'ne

kadar ülkedeki

basımevlerinin hiç birinde Türkçe ya da Arapça kitap basılmamıştır. Bu nedenle İlk
Türkçe ve Arapça kitapların basıldığı Müteferrika Basımevi 'nin kuruluşu "İlk Türk
Basımevinin" başlangıcı olarakkabul edilir ve Osmanlı'daki

basımevleri tarihinde

ayrı bir yerde tutulur. Çünkü yayınevi kurma ve kitap basma izninin ilk kez bir
Müslümana verildiği basımevidir. Elbette 250 yıldan daha uzun bir zaman öncesinde
151•

Osman Ersoy, a.g.e., s.21-47
Osmanlı· İmparatorluğunda basımevinin gecikme sebepleri konusunda da değinileceği gib:
İmparatorluk sınırlarında var olan Arapça ve Türkçe kitapların büyük çoğunluğu din kitaplarıdır. Bu
tür kitapların elle yazmanın dışında çoğaltılamayacağını bilen yazıcılar bu güvenceden dolayı
basımevine uzak kalmışlar onun önemini ve artılarını görememişlerdir.
152

58

------Avrupa'da kurulmaya başlayan basımevlerinden, o yüzyılda en pa;J~k-croı,-~
yaşayan Osmanlı İmparatorluğu'nun haberinin olmadığını söylemek doğru olmaz. ~
Fakat yüzyıllar süren bu gecikmenin Osmanlı Türkleri'ncleki sosyal yaşayışla ilgili
sebepleri vardır. Bununla birlikte 300 yıla yakın gecikme süresinde "Türk
Basımevleri'nin" ortaya çıkmasına bazı öncü hareketlerin zemin hazırlamış olduğu
bir gerçektir.153
Türk kitap basmacılığının başlaması konusunda itici güç olan gelişmelerden
biri ele İmparatorluk sınırları dışında basımı yapılan Arap harfli Türkçe kitaplardır.
Osmanlı'da Arap harfleri ile baskı yapılmasından 200 yıl önce bu iş Avrupa'da
gerçekleştirilmiştir. Yazılış amaçları birbirinden farklı olan bu kitaplar, .çalışmanın
konusu ile doğrudan ilgili . .ol111asa da etkileri göz önüne alındığında anılmaya
değerdir. Ancak ayrıntılı hazırla.11111.ış.pek çok çalışmanın ana teması olan bu konu,
burada mümkün olduğunca kısa.ele ahrµnaya Ç<'llışılmıştır.

1.0smanh

İmparatorluğu

Türkçe-Arapça

Kitaplar
Dünya da Arap harfleri ile kitap basıı:rıını11 başlangıç tarihi ile ilk basılan
kitabın tarihi arasında çok büyük dönem farklılığı yoktur. Bu konuda çarpıcı olan
konuya ilk ilginin İmparatorluk dışından gelmiş olmasıdır. Türker Acaroğlu'nun
çalışmasında da yer verdiği 154 Alman bilimci Karl Faulmann' ın "Basımevinin
Tarihi" adlı kitabına göre Arap harfli ilk Türkçe kitap İtalya'nın Fano kentinde
Venedikli bir basımcı olan Gregorio Georgio'rıun basıınevinde 12 Eylül 1514
tarıihimd e b ası1 mıştır. 1"5·

153

Pars Tuğlacı, a.g.e. , s.48
· ur 1 <er A carog"I u, a.g.e., s. 68
155 Konu hakkında bilgilere yer veren çalışmalar yapan Alpay Kabacalı, Yahya Erdem, Niyasi Berkes,
Sarver İskit gibi kimi araştırmacılar da bu bilginin doğru olduğunu kabul etmektedirler. Ancak bu
bilgiyi birbirlerinden almış olabilecekleri ihtimali de vardır. Yine de aksini savunan ve bunu ispat
eden başka bir fikir olmadığı için bu çalışmada da aynı veri esas alınmıştır.(Alpay Kabacalı;
Başlangıcından Giiniinıiize Tiirkiye'de Matbaa Basın ve Yayın, s.59-60 ; Yahya Erdem,
"Avrupa'da Arap Harfleri İle Basılan Arapça ve Türkçe Kitaplar", Kebikeç, Sayı 2, 1995, s.179 ;
Niyazi. Berkes, Tiirkiye'cleÇağdaşlaşma, s.57 ; Server R. İskit, Tiirkiye'de Matbuat İdareleri.ye
l{olitil{ıll~!"ı,Ankara, Ankara Başvekalet Basın ve Yayım Umum Müdürlüğü, 1943, s.38-39<)
154T"

Kitabın adı Kitab salat as-sava 'i 'dir,

156

Bu tarihten 28 yıl önce basılmış 1486

tarihli bir Arap alfabesinin bulumnası da bu gerçekliği değiştirmemiştir.
alfabe klişe baskıdır, tipografik baskı
çünkü

söz

alfabesidir.

konusu
158

olan bir

157

Çünkü bu

değildir. Ayrıca bu bir yayımda sayılmaz,

seyahatnamenin

içindeki

ağaç

baskı

bir Arap

Arap harfleriyle yayımlanan bu ilk kitabın basımından iki yıl sonra bu

defa Cenova' da 1516 yılında çok dilli bir mezamir kitap yayınlanmıştır. İbranice,
Yunanca, Arapça ve Keldanice dillerinde olup Latince çevrisi ile birlikte hazırlanan
Mezamir' de Arapça ilk defa kullanılmıştır. Bu eserdeki Arapça harfler bilinen ikinci
dökümdür. Bu harflerin yapımı harf dökümü konusunda Fano'dakilerden daha büyük
ve önemli bir adımdır. Mezamir'in basımevinde hazırlanması çok daha fazla zaman
ve emek aldığı için kimi araştırmacılar bu eseri Avrupa' daki Arap harfli kitapların ilk
örneği olarak gösterilir. Yukarıdaki bilgiyi doğrularrı~yan Turgut Kut'a göre ise
Tunuslu

Hacı Ahmed'in

şeklindeki

1559 yılında elma. ağacı, tahtası. üzerine. çizdiği kalp

düzlem küre dünya haritasının kenarlarind«

Türkçe yazı bu tarihin başlangıcınlOluşturur.

llSxlll

satırlar •. halinde yazılmış
cm. ölçülerindeki bu harita

Onlar Kilisesi' nin emri ile 1795 yılmda24 adetbastırılmıştır.159 15 30' Iu yıllarda yine
İtalya'da, Venedik'te ilk kez Kur'an basılmıştır. Basılan ilk Kur'an-ı 'Kerim'i 1566
yılında Roma' da İsa Cemiyeti. Koleji 'nin · basımevinden

çıkan Arapça ders kitabı

takip eder. 33 sayfalık Latince ve Arapça başlıklı bu uzun isimli kitap kısaca "İ'tigad
al-amanah" adıyla bilinir.160 Ticari çıkar amaçlı basılan bu ilk birkaç kitabın istenen
sonucu

vermemesinin

ardından,

!1ifsyonerlerin kullanabilecekleri
.iiıaçlar doğrultusunda

uzunca

bir

süre

yalnız

Hıristiyanlar'ın

ve

Arapça kitapların basımı yoluna gidilmiştir. Bu

kurulmuş,

Hıristiyanlığın . propagandasını

yapmayı hedef

~~lıya Erdem, "Avrupa'da Arap ... '' s.180; Server R. İskit, Türkiye'de Matbuat ... s.40; Türker
Dünyada Basılan İlk ... s.69~70 göre bu eser basınıevinin tek ürünüdür. Bu kitaptan sonra
~şl1B©Yi/kapanmıştır .. Alpay Kabacalı ise· Türk Kitap Tarihi I adh • eserinde Arap harfleri. ile
ırrı.t~g,uı ikinci kitap olan Mezanıir'in de bu basınıevinde basıldığını söyler s.12
iş~\llaskı: Kağıda Basılmak için üstüne kabartma durumunda yazı ya daresim yapılan· farklı
rd~n yada ahşaptan levhalarla yapılan baskı (Türkçe Sözlük, Ankara, Türk .Dil Kurumu
. Vl.974, s.498)
fik Baskı: Kabartma kalıplar üzerinde yapılan dizgi ve baskı, Bu teknikteki baskı kalıpları
ş.irrıJ;~rden oluşur (Hüyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, İstanbul, İnterpress §aşııyve
1986, s.11548)
t<:l~rrı,~ . g.e. ,s.177
gf1Tlaci~.n Basmaya.Mütefeı-rikU Mühendishane Üsküdar, s.4
em,. ~.. g.e. , s.185
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I

seçmış

mezheplere

ait

basımevlerinin

en

bilineni

Medici

basımevinin kuruluş amacı Katolikliğin propagandasını

basımevidir.

Bu

yapmak, Doğu' da Arapça

kitap ticareti ile· para kazanmak ve Katolikliği tanıtmak, Arapça metinlerin güzel
yayınlarını

yaparak

basımevinin

Avrupa

bilimine· katkı

sağlamak

olarak

ilk ürünü Arapça İncil'dir. Bu basımevlerini

söylenebilir.

Bu

ve eserlerini Arapça

bastıkl~rı kitapların sayısı binleri bulan diğerleri izler.161

Tamamı Türkçe ilk Türkçe kitap da İncil'dir. Eserin Türkçe'ye çevrilmesi
William Seaman'e

aittir. Kitabın Türkçe basılmasına İngiliz Bilimler Akademisi

(British Royal Society) karar vermiş ve. bastırmıştır. Bu akademi üyeleri Yahudi ve
Müslümanlar'ın

. Hıristiyan'Iığa

geçmelerini

sağlayarak uluslararası

verişi imkanının doğacağını düşünmektedirler.

komisyonlar kurmuşlardır.162.·Adı
sayfadır. Dikkati •. çekeu./ııokta
basımevinin
Türkler'in
tarihini

Bu sayede İsa'nın yeryüzüne gen

inanırlar. Bui nedenle bir çok Doğu diline İncil'in

döneceğine

kuruluşundan

alan

düşündürücüdür.

çevrilmesi

ıçın

geçen kitabın basım tarihi 1666'dır ve kitap 600
dünya da ilk Türkçe . kitabın Osmanlı'daki

63 yıl önce • basılmış

değil de Avrupalı'ların
ele

bir bilgi alış

araştırmaların

basmasının
da . Batı'da

olmasıdır.

İlk Türkçe

yanı sıra Osmanlı'da
başlamış

olması

Türk
Kitabı

basımevinin
bizim

ıçın

163

1729 yılında Osmanlı'da. ilk Türkçe Kitap Vankulu Lugatı'nın basımından
çok önce Avrupa'da

basılan çok sayıdaki Türkçe kitaplardan en çok tanınanları

şunlardır.
İbn Sina; "El -Kanun fit-tıb" 1593, Roma.
N asıreddin el-Tusi; "Kitab-ı Tahrir-i usul-ül-Öklides"

1594, Roma.

\

Medici Basımevinde basılan bu kitabın sonunda devrin Osmanlı padişahı

IH.

,Mµrad'm adı geçen. kitabın ticaretinin yapılabileceğine. dair. yazdığı ferman Arap

·1
\

harfleri

ile basılmıştır.

kardeşlerin

1588 tarihli ferman Branton

İmparatorluk

içermektedir.

sınırları

Bu ferman

satıldığını, hükümetinde

içinde

dışarıda

kitap

basılan

ve Orazio Bandini

ticareti

bazı

yapabilecekleri

kitapların

İstanbul'a

adlı
iznini

getirilip

buna karşı olmadığını aksine desteklediğini gösteren bir

kanıttır.164 Aynca Arapça, Türkçe, Farsça dillerinde yayınlanan yabancı kitapların
Osmanlı'da

sınırlı şekilde yayılmasının başlangıcrsolarale da kabul edilir.İ'" Kemal

Beydilli ise bu fermanın sanıldığı gibi bir ferman olmadığını, bunu idda edenlerin
hata yaptığını ifade eder. Beydilli'ye göre ferman "serbest ticaret güvencesidir."166
-- Latince yazılmış fakat içinde Arap harfleri ile Türkçe örnekler veren ilk gramer
kitabı

Hieronymus

Megiserus 'un

1612 yılında

bastığı

"lnstiüıticnum

linguae

Turcicae libri guator" adlı kitaptır. Kitabın dördüncü bölümünde 220 tane Türkçe
atasözü vardır.
-- Fransızca ile birlikte Arap harfli Türkçe basılmış ilk kitap

20 Mayıs 1604 tarihinde

Osmanlı Devleti ile Fransa arasında yapılan Kapitülasyon

metnini içeren Fransa

Kralı

ile Osmanlı

161 5 'dir.

Padişahı

arasında

yapıla

anlaşmadır.

Metnin. basım

tarihi

167

Sonuç olarak bu konu ile ilgili olarak şunlar söylenebilir.: Arap harfli basımın
Avrupa'ya

giriş nedenlerinin

başında Batı ile Doğu arasındaki kültürel bağların

giderek güçlenmiş olması . yatmaktadır. Bir başka sebep ise . hiç şüphesiz dindir.
Bunun iki yönü vardır. İlki Avrupa'da ortaya çıkan reform hareketlerinin etkisiyle
Katolik kilisesinin zaten kan kaybetmekte olan gücünün iyiden iyiye azalacağı,
Protestanlığın da güçleneceği inancı. İkincisi ise Hıristiyan olmayan toplulukları yani
Müslüman ve Yahudileri Hıristiyan yapabilme umududur.168 Söz edilebilecek bir
diğer

sebep

ise hiç

şüphesiz

ticari

çıkarlardır.

Osmanlı

İmparatorluğu'nun

Avrupa'da, Asya'da ve Afrika'da, özellikle de Akdeniz bölgesinde geniş topraklan

164

Turgut Kut, Yazmadan Basmaya Müteferrika Mühendishane Üsküdar, s.4
Matbaacılığın 250 Kuruluş Yıldönümüne Armağan:Türkiye'nin
Sosyo-Politikye)J(ültµfçl
Hayatında Basın, s.21
166 Kemal Beydilli, "Mühendishane
ve Üsküdar Matbaalarında Basılan Kitapların /Listesi,v(;)EYjr
Katalog -Yazmadarı Basmaya Müteferrika Mühendishane Üsküdar- Adlı Eser Üzerine'', Top(uınsafi
Tarih, C.Vl, Sayı 33, Eylül 1996, s.49
167
Turgut Kut, Yazmadan Basmaya Müteferrika Müherıdishane.Üsküdar,
s.4-5.
168
Yahya Erdem, a.g.e., s.217
165
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egemenliği altında bulundurması nedeniyle yabancılar Osmanlı'nın

dili, yazını ve

kültürü ile yakından ilgilenmek zorunluluğunu duymuşlar bu da beraberinde Batı'da
Arapça ve Osmanlıca kitap basma ihtiyacım doğurmuştur. Batı dünyası Arapça kitap
Arap harfli basımevi kurmakla

basmakla,

kalmamış,

bunları en güzel şekilde

üretmek için çaba harcamış, araştırmıştır. Bizirmilk basılı kitabımız Avrupa' da Arap
harfli basılan kitaptan . 215 yıl sonra yayınlanmasına
gelişmeler

olmasına

karşılık)

kitapların

rağmen

harflerinin

(bu arada yaşanan

aynı güzellikte

olduğunu

söylemek mümkün değildir.

Osmanlı
değinilmesi

İmparatorluğu'nda

Türk

Basımevleri

gereken bir diğer· nokta da basımevinin

konusuna

geçmeden

kullanılmaya· başlamasından

itibaren varlığını bilen, bu teknolojiyi kullandırabilme imkanı olan hatta himayesinde

}

yaşayan .kimi cemaatlere belli kurallar çerçevesinde basımevi açma izni veren ve
zaman zaman bu konudaki girişimleri destekleyen bir yönetimin, neden basımevini
kullanmak konusunda

250 yıl beklediğidir.

Hangi açıdan bakılırsa bakılsın bu

durumun ciddi araştırmaya gereksinimi olduğu muhakkaktır. Burada dikkati çeken
nokta her çalışmada kişisel tutumlar ve duygusal tavırların etkisinde sebep listesinin
oluşturulduğu . ve listeler arasında önemli karşıtlıkların

olduğudur.

Eklektik bir

bakışla konuya yaklaşıldığı zaman ise ileri sürülen bu sebeplerin ardında başka
kaygıların olduğunu görmek son derece kolaydır.

Genel olarak basımevinin Osmanlı'ya geç girmesinin nedeni İslam .dininin
kendisi

gösterilmiş,

bazen bu tez kanıtlanma

ihtiyacı dahi duyulmadan

çalışmalarda tekrarlanarak yer almıştır. Bu tezi savunan yazıların hiç
basırnevine karşı çıktığına ilişkin her hangi bir belgeye rastlanmamış
ilginçtir.169 Bunun yanında geç girişle doğrudan ilgili olan teknik,
ve siyasi yönler üzerinde fazla durulmamış ya da yeter
edilmemiştir. Bu gerçekten affedilemez bir hatadır.170 "Kültür
önemli bir misyona sahip, bilime, pozitif dünya görüşüne ve
fikirsel gelişimlerini

~ı~~·ııuı

ilgili

Osmanlı'da
ancak

basımevinin önündeki tek· engel olarak göstermek doğru değildir. Bu

İslamiyeti

yöntemidir.v'{'

tanımayan

Basımevinin

bilim

ve

Osmanlı'ya

kültürden

yoksun

kalmış

insanların

girmesini 250 yıl geciktiren İslam dini

değil, din adına hareket ettiğini sanan Türk-İslam cemiyetinin bu ve buna benzer
yöndeki gelişmesini istemeyenlerin yaptıklarıdır. Ayrıca küçük kişisel çıkarları için
bu engellemeye destek olanları da unutmamak gerekir.

Yukarıda

açıklanan

şekliyle

din başlığı

altında

gecikmeye

sebep olan

gerekçenin yanma, İmparatorluğun. yönetim sistemi, kültürel geri kalmışlık ve halkın
büyük çoğunluğunun
edilebilir.

172

cahil olmasının da içinde yer aldığı uzun .bir listeden söz

Bir cemiyetin eski ve köklü yaşayışından gelen bir çok alışkanlıklara,

ölçülere, birtakım değişme zorlukları karşısında
kazandırılması

gecikmenin

din icabı imiş gibi bir kimlik

ilk sosyal sebebi olarak gösterilebilir.

Osmanlı' da ilk basım evi Yahudiler' ce kurulmuştu.

Basımevinin

Bilindiği gibi
önce Museviler

arasında daha sonra Ermeniler ve Rumlar arasında ne gibi düşüncelerle ilgi gördüğü,
zaman içinde milliyetçilik fikrinin cemaatler içinde yüksek sesle söylenir duruma
gelmesi ve hangi olaylara yol açtığı düşünülecek
adamlarıgerekse

olursa, gerek Osmanlı devlet

halk arasında tepki ile karşılanması olayın siyasi bir boyutudur.17·3

Kendisinin her zaman Avrupa' dan güçlü olduğunu bilerek yaşayan Osmanlı,
gerileme döneminde dahi

yoğun yaşadığı yenilmezlik fikri, görünmeyen bir kitle

direnişi ve millet gururu yüzünden Avrupa'nm fikir ve teknik alandaki gelişmelerini
almak istememiştir.

Bu tavır basımevinin gecikmesinin bir diğer sosyal sebebini

oluşturur: Osmanlı'nın Batı'rıın kendisinden üstün olduğunu kabul etmeye başladığı
dönem basım evinin de kurulduğu 18 'inci yüzyıldır. Hatta basım evi bu gerçeği kabul
etmiş olmanın en somut.göstergesidir.l"

171

A.e., s.28
Matbaacılığın 250. Kuruluş Yıldönümüne Armağan: Türkiye'nin
Hayatında Basın, s.21
173Ad
.
nan Ad ıvaı,· a.g.e., s . .)"'7
174
İlhan. Tekeli, Selim İlkin, Osmanlı İmparatorluğunda
Eğitim
Oluşumu ve Dönüşümü, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1993, s.31
172

·

Sosyo-Politik

ve Kültürel

64

I

Bir başka sebep o derin yaşama düzeninde önemli yer tutan, kaynağını dini ve
milli geleneklerden

alan eski esnaf teşkilatının yani loncaların

175

durumudur. Bu

loncalara bağlı olan ve sayıları . biraz da abartılarak 90 bin civarında olduğu
söylenen176 hattatlar ve müzehhipler, basımevinin Osmanlıya sokulması girişimi
karşısında haklı olarak meslek ve geçim kaynaklarını kaybetmek sosyal bir güvenlik
kaynağı olarak gördükleri loncalarının dağılması korkusu ile direnmişlerdir. Nitekim
sonradan basımevinin .Osmanlı'da gelişmesi hat sanatına ve hattatlara olan ihtiyacı
azaltmış, hat sanatının>ve ona bağlı diğer eski kitapçılık sanatlarının ortadan
kalkmasına, dolayısıyla bir esnaf teşkilatının gelenek ve göreneklerinin sona
{

ermesine yol açmıştır.177 Basımevinin kurulmasına karşı çıkan hattatların bu

"i

direnişlerinin bir diğer sebebi de kitap basmacılığını kendileri için büyük bir ticari

)

kazanç kaynağı.olaralfgören Rum ve Yahudiler'in memleket sınırları içerisinde ve
özellikle İstanbul'da

çevrenin bütünlüğünü rahatsız edecek şekilde faaliyet

göstermeleridir.

Ayrıca unutul111aınasıgereken bir diğer nokta da "yazma kitabın Türk
benliğinin gücünü o;rtaya.ik9ymak,yaratıcı zengin Türk muhayilesinin ve zevkinin
inceliğini, bütünlüğünü prta.ya..çıkarmakbakımından ayrı bir .değer ölçüsüne sahip
olarak· görüldüğüdür.''178 Bizde yazma kitaba karşı duyulan ilgi ve düşkünlük çok
. eskiye kadar uzanır. Türklyrba.sma kitabın okunmasının daha kolay olduğunu kabul
etmekle beraber işlek ol111c1yan. bir yazıyla da yazılmış olsa yazma kitabı en güzel
175

Lonca: Eski Türk kültüründe her esnaf grubunun kurduğu birliğe verilen ad (Türkçe Sözlük,

s.543)
176

ismet Binark, Jale Baysal, Aipa:Y K.abac.alı, Server İskit, Osman Ersoy, Giambatista Toderini,
Orhan Koloğlu ve Faik R. Unat bu rakamı çalışmalarında veren araştırmacılardan bazılarıdır. O
· dönem İstanbul'un nüfusu ve rakamı birbirlerinden almış olabilecekleri düşünülürse 90 bin sayısında
bir hata payının olabileceği akla çok yakındır. (Server R. İskit, Türkiye'de Neşriyat Hareketleri
Tarihine Bir Bakış, Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı, 1939; Gianıbatista Toderini, İbrahim
Müteferrika Matbaası ve Türk Matbaacılığı, Çeviren Rikkat Kunt, İstanbul, Tifdruk Matbaacılık,
1990;. Orhan Ko loğlu, Basımevi ve Basının Gecikme Sebepleri ve Sonuçları, İstanbul, İstanbul
Gazeteciler Cemiyeti, 1987; Faik R. Unat, Neşri Tarihi Üzerine Yapılan Çalışmalara Toplu Bir
Bakış, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 1943; Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Matbaa ve Basın
Sanayii, Haz. Alpay Kabacalı, İstanbul, Cem Ofset Matbaacılık Sanayi, 1998; Jale Baysal,
Müteferrika'dan Birinci Meşrutiyete Kadar Osmanlı Türklerinin Bastıkları Kitaplar, İstanbul,
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1968; ismet Binark, "Türkiye'ye Matbaanın Geç Girişinin
Sosyal-Psikolojik Sebepleri"; Osman Ersoy, Tiirkiye'ye Matbaanın Girişi ve İlk Basılan Eserler)
177
Ali F. Kahramanoğlu, "Kültür Tarihimizde Matbaanın Yeri," Türk Kültürü , C.IX, Sayı 100,
1971, s.55-56
178

ismet Binark, "Türkiyeye Matbaanın Geç Girişinin Sosyal-Psikolojik Sebepleri," s.39-40
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basmalara uzun zaman tercih etmişlerdir.
üretiminin

yetersizliği,

basımevini

Tüm bunların yanı sıra ülkede kağıt

çalıştıracak

yeterli

sayıda teknik

elemanın

bulunmaması ve nüfus içinde basma kitabı talep edecek sayıda okur-yazar olmaması
gecikme konusunda şüphesiz önemli rol oynamıştır.

Osmanlı'ya basımevinin geç girişinin nedenini sadece İslam dininde değil,
yukarıda bahsedilen tüm noktalarda da aramak gerekir. Aksi taktirde bu art niyet olur
ve bilimsellikle, nesnellikle bağdaşmaz. Basırnevi. Avrupa' da ela Osman! ı · claki l ere
benzer tepkilerle karşılaşmıştır. Yukarıda da değindiğimiz gibi Avrupa' da basıınevi
kurulurken her şey mükemmel değildi ve basımevi sanıldığı kadar kolay yaygınlık
kazanmadı.
koymalarıyla

Zaman

zaman

karşılaşan,

papanın,

kimi

zorunda kalan basımevleri,

Avrupa

çıkarları

zedelenen

şehirlerinde

Avrupa'nın

kişilerin

açıldıktan

ciddi karşı

sonra kapanmak

sosyal ve siyasi yapısının daha uygun

olmasından dolayı, daha kısa sürede benimsenmiş ve yaygınlaşmıştır. Kısaca, bu
aydınlanına ile birlikte ilerleyen ve hız kazanan bir ihtiyaç durumuna gelmiştir.

Yukarıda verilen bilgilerin ışığında Osmanlı İmparatorluğu'nda kurulan Türk
basımevleri

daha sağlıklı işlenebilecektir.

Bu çalışmada,

daha sonra da ifade

edileceği gibi Osmanlı beşikdevrinin ilk üç basımevinin faaliyetleri sırasında sona
erdiği kabul edildiğinden, sadece ilk üç Türk basımevi ele alınınıştır. Bu nedenle ilk
üçünden sonra kurulan diğer Türk basımevlerine konunun sınırlarını aştığı için yet
verilmeyecektir.

2. İbrahim Müteferrika Basımevi
Osmanlı İmparatorluğu'nda

kurulan bu ilk Türk basımevi,

adıyla bilinir. Basımevinin gerçek ismi "Darü't-tıbaati'l-ma'mure"dir.

kurucusunun
Halk arasında

ve bazı resmi kayıtlarda Darü't-tıba'a yerine "basmaha'rıe", "tab'hane" ve "karhane-i.
basma" gibi isimler de kullanılmıştır. Bu ad daha sonraları "Darü't-tıba'ati'l-amire",
"Tab 'hane-iHümayun",

"Tab'hane-i .Amire", "Darü't-tıba' ati' s-sultaniye" "Matbcı.a-
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Amire",

"Milli

kullanılmıştır.

179

Matbaa",

"Devlet

Matbaası"

gibi

değişik

biçimlerde

de

Hazırlıklarına 1725yılında başlanan, ilk eserini 31 Ocak 1729 tarihinde basan
ve yarı resmi bir işleyişi olan Osmanlı'nın bu ilk Türk basımevinden söz etmeden
önce, oluşumundaITbastığı

eserlere kadar bu basımevine en fazla emeği veren ve

Türk basım tarihinde çok özel bir yeri olan İbrahim Müteferrika' dan bahsetmek
gerektiğini düşünüyorum.. Her şeyden önce İbrahim Müteferrika yalnız ilk Türk
basımevinin kurucusu değil müteferrikalık

180

ve daha sonra haceganlık

yükselmiş bir fikir- adanıı,/bu yönleri ile de araştırılması
aydınıdır. Onun konu.edildiği
Müslüman'lığı
hizmetlerden

181

rütbesine

gereken dönemin bir

çalışmalarda genellikle zorla mı yoksa isteyerek mi

seçtiği, Qsı:nanlı'ya gelişinin hikayesi ve saray çevresinde bulunduğu
söz edilir; Üstelik bu çalışmalarda

gerçeklerle yanlış bilgilerin ve

söylentilerin iç içe geçtiği noktalar vardır. Müteferrika'nın

Türk kültür tarihi için ne

anlam taşıdığı konusuüzerirı.de fazla durulmaz. Onu· araştırırken üzerinde durulması
gereken Hıristiyanlığın .han.gitrıezhebinden

olduğunun .tartışılması, zorla mı. yoksa

gönüllü mü Müslüman ofdtığtınun tespite çalışılması ve Osmanlı 'da esir hayatı
yaşayıp yaşamadığı değil)'fürk

fikir tarihi için önemi ve bu konuda yaptıkları

olmalıdır.

Basımevi kültürünürı' dünya da en hızlı ve rahat yerleştiği yerlerden biri .olan
Macar

toprakları

içinde >bulunan

Kolozsvar'da

1674 yılında

Müteferrika'nın

baskı makinesi ile ilk teması da muhtemelen

Müteferrika'nın

asıl adı bilinmemektedir.

doğan

İbrahim

burada olmuştur.

Asıl adının İslamiyet'i seçmeden önce

"Abraham" olduğu ve Müslüman olmasından sonra "İbrahim" olarak devam ettiği
tahmin edilmektedir.

182

Bu tahmin ayrı tutulacak

olursa adı ve ailesine ilişkin

Turgut Kut, Yazmadan Basmaya Müteferrika Mühendishane Üsküdar, s.6
Müteferrika: Fatih devri öncesine dayanan bir saray hizmetli Unvanı. Önceleri sadrağzam, vezir,
beylerbeyi, ve nişancıların oğulları bu sıfatla saray hizmetlisi olurken zamanla bunların dışındaki
kişilerden de aynı ünvanı alanlar olmuştur. (Alpay Kabacalı, Türk Kitap Tarihi I, s.36)
181 Hacegan: Osmanlı İmaratorluğunda beşinci derecedeki resmi daire memuru (Mustafa Nihat Özön,
Büyük Osmanlıca-TürkçeSözlük, 6.bs. İstanbul, İnkılap ve Aka Basımevi, 1979, s.273)
182 Niyazi Berkes, "Bir Not", Belleten, C.XXVITl, Sayı 109, Ankara 1964, s.183
179
180
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bilginin

olmadığı

söylenebilir.183

Osmanlı

İmparatorluğu'nda

yaşamaya

başlamasından önceki hayatı hakkında farklı iki temel görüş vardır. İlk gruba göre
Hıristiyanlığın "baba, oğul ve kutsal ruh" inanışına bağlı Kalvanizm mezhebine bağlı
olan

Müteferrika,

dayanamayarak

bir savaşta Osmanlı ordusuna esir düşer ve çektiği acılara

esaretten kurtulabilmek

için' Müslüman olmaya karar verir. Daha

sonra yabancı dil bilgisinden dolayı sarayda çeşitli görevler alır ve bu süreç onu ilk
Türk basımevinin

kurucusu· olmaya kadar>getirir.184 Öncülüğünü Niyazi Berkes,

Server R. İskit ve İhsan Sungu'nun yaptığı ikinci gruba185 göre ise Müteferrika dini
inanış açısından İslamiyet'e daha yakın olan Tanrı ile inanan arasında bir aracının
olmaması

gerektiğini

savunan Uniterian

mezhebine

Müslüman olup .Osmanlı için hizmet etmesitamamen
gelişmelerdir.

bağlı olarak yetişmiştir

ve

kendi özgür iradesi ile oluşan

186

Basımevinin kurulması sorumluluğunu almadan önce daha çok saraya bağlı
olarak tercümanlık

yapan Müteferrika'nın

geçrniş yaşantısı konu açısından çok

bağlayıcı değildir. Bu açıdan bakıldığında o, yaşadığı döneme göre farklı ve yeni
fikirleri olan, Avrupa' da filizlenmeye başlayan<rejimleri

ve düşünce yöntemlerini

kavrayabilen, Osmanlı için o döneme kadar pek düşünülmemiş olan çözüm yolları
tespit eden bir kişidir. Onun basımevi ve >yayıncılığa · hizmetlerinin

yanı sıra,

ıslahatların: gerekliliği, Batı 'nm Osmanlı üzerindeki planlan gibi konularda fikirler
ürettiği

görülür.

Doğruluğu

daha

sonra

ortaya

çıkmış

olan

gözlemleri

ile

Erhan Afyoncu, "İbrahim Müteferrika", Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, Türk
Diyanet Vakfı, Cilt XXI, 2000, s.324
184 ·
lmre Karaçun, a.g.e. , s.145
Hasan Refik Ertuğ, Basın ve Yayın Hareketleri Tarihi, İstanbul, Sulhi Garan Matbaası, 1959,
s.55-59
185 Niyazi Berkes, "İlk Türk Matbaacısının Dini ve Fikri Kimliği", Belleten, Cilt XXVI, Sayı 104,
1962, s.727°733
İlhan Sungu, "İlk Türk Matbaasına Dair Yeni Vesikalar", Hayat Mecmuası, Cilt XIII, No:43,
1938s.l l-13
Server R. İskit, Türk Matbuat Rejimleri, Ankara, Ülkü Matbaası, 1939, s.39
T. Halisi Kun, "İbrahim Müteferrika", Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul, Türk
Diyanet Vakfı, C.V, 1994, s.897
Aladar V. Simonffy, İbrahim Mürefrrika, Çev. Faruk Yener, Ankara, Başbakanlık Basını ve
Yayın Genel Müdürlüğü Ülkü Matbaası, 1945, s.57-65
Rana Temir, "İlk Türk Matbaası Kurucusu İbrahim Müteferrika Üzerine Yeni Bilgiler", Türk
Kültürü, Sayı 321, 1990, s.43-44
186 Niyazi Berkes; "İlk Türk Matbaası Kurucusunun Dini ve Fikri Kimliği," s.727-728
183
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Müteferrika'yı

Türk kültür tarihinin ilk öncü düşünürleri arasında kabul etmek

mümkündür.187 Ayrıca Avrupa ile olan devlet ilişkilerinde aldığı önemli görevlerle
Osmanlı

siyasi yapısının seyrinde etkisi olmuş özel bir kişiliktir.

Onun derin

araştırma merakı, doymak bilmeyen okuma ve inceleme iştahı onu Türk fikir
hayatında önemli ve vazgeçilmez bir noktaya getirmiştir. Bilime olan merakı ve
objektif olabilen dünya görüşü sayesinde pek çok alanda ilklerin uygulayıcısı olan
Müteferrika'rıın
basımevinin

1745 yılında öldüğü bilinmektedir. Ölümünden sonra onun kurduğu
düştüğü

sağlayacaktır.

durum

Müteferrika

ve

önemını

daha

ıyı

anlamayı

188

Batıda gördüğü örneklerden ve İmparatorluk içinyapılmasr gerekenleri analiz
ettikten sonra Müteferrika.bir . . Tütk basıınevinin mutlak gerekliliğine karar verir.
Onun bu girişimde başarılı .olrrı.sı-srqcla e.n lJiiy\lk etl<.enlerden biri de Padişah III.
Ahmed, Sadrazam Damat İbralı.im paşsı-.yrAyrııpcı.'da yaşayıp basımevinin önemini
gören Sait Efendi'nin ona destekolmalarıciır.

Müteferrika Türkçe kitap yayımcılığıjıazırlıklarına
yayımladığı eser Marmara Denizi'nin

171 9 yılında başlar ve ilk

haritaları olur. Daha sonra da bu haritaları

Babıali' nin dikkatini çekebilmek için Sadrazam Damarİbrahim

?a.

Paşa'ya takdim eder.

O sırada Fransa'dan yeni dönmüş olan ve.• •.•.•. a.f.1.·.s . ·.• 5ımevini görüp çok e.tkilenen Sait
P·

.

.

.

.

.

Efendi. de 1724 yılında Müteferrika'ya

··..

:

. ·.:' '> ·.····

.

.

bu girişimde

.

.

.

.

.

destek olmaya başlar.189

Müteferrika 1726 yılında basımevinin kurulmasını gerektiren sebepleri, sonuç olarak
sağlayacağı
"Vesiletu't
erkanına,

kolaylık

ve yararlan . gayet mantıklı

açıklamalarla

ortaya

koyan

Tıba'a'' adlı bir risale yazar ve bunu Sait Efendi ile birlikte devlet
dönemin alimlerine dağıtır. Bu risale beklenenden

çok fazla ilgi ile

karşılanır, Bu ilginin ardından 1727 de Müteferrika bu risaledeki fikirlerini kısaca
tekrar ederek, basımevi ile ilgili çalışmaların hangi aşamada olduğunu ve daha nelere
ihtiyaç duyulduğunu da ekleyerek sadrazama bir "Arz-ı hal" sunar.

Jale Baysal, "II. Rakoczi Ferenc'in Çevirmeni Müteferrika İbrahim ve Osmanlı Türkleri'rünJik
Bastıkları Kitaplar," Türk-Macar Kültür Münasebetleri Işığı Altında II. Rakoczi Ferenc ve
Macar Mültecileı:iSempozyumu,
İstanbul, İstanbul Üniversitesi Basımevi, 1976, s.21?-221
188
Adil Şen, a.g.e., s. 11-45
189 Osman Ersoy,Türkiye'ye
Matbaanın Girişi ve İlk Basılan Eserler, s.3 l-37
187

sonuna ilk basmayı düşündüğü kitap olan Vankulu Lügati'nden basılmış birkaç sayfa
ile tashihlerin kimler tarafından yapılacağını ve musahhihlerin adlarının listesini de
ekler. 190 Sadrazamın çok beğendiği ve ikna edici bulduğu bu yazıda basımevinin

yararları kısaca şu şekilde sıralanmıştır;

•

Önemli kitapların çoğaltılması asiller içinde halk içinde yararlıdır

•

Kaybolmuş, unutulmuş bir çok değerli eser yeniden canlanır

•

Yazılar okunaklı ve güzel olur

•

Karlı bir sanattır, bir cilt yazmanın zahmeti ile binlerce kitap elde edilir kitaplar
ucuzlar

•

Kitaplar ucuzlayınca taşra halkı da kitaplardan yaralanabilir

•

Şehirlerde büyük kütüphaneler kurulur ve .bilim yapınak-isteyenlerçoğalır

•

Kitaplara fihristler konur böyleceJara.lanma kolaylaşır
.
.
.

•

:

. .

.

.

Avrupahlar'ın Arapça, Türkçe ve Farsça,bastılcları kitaplar hatalıdır. Ayrıca bu
işten para kazanmaktadırlar

•

Kitap basmak da sefer yapmakgibiİsTağıyfşerefıne hizmet etmektir

•

Daha önce bu sanatın kurulması içinC>lrrıayanimkanşimdi vardır191

Sadrazamın desteğini alan Müteferrika .bunıınla yetinmez ve padişahtan
ferman, şeyhülislamdan da fetva almak içirıtalepte bulunur.192 Sait Efendi'nin ısrarlı
tavrı ve Damat İbrahim Paşa'nın girişimleri sonucunda önce basımevine izin veren
ve destek olunduğunu açıklayan Şeyhülislam Yenişehir'li Abdullah Efendi onaylı
fetva, daha sonra da padişah IIL Ahmed'jn mührünü taşıyan ferman çıkarılır. Adının
"Darü't-tıbaati'l-mamure"

olmasına karar verilen basımevine hükümetten para

190

Turgut Kut, Yazmadan Basmaya Müteferrika Mühendishane Üsküdar, s.6
Bu liste aşağıda sıralanan kaynaklar karşılaştırılarak çıkartılmıştır
Osman Ersoy, Türkiye'ye Matbaanın Girişi ve İlk Basılan Eserler
Jale Baysal, Müteferrikadan
Birinci Meşrutiyete. Kadar. Osmanlı Türklerinin Bastıkları
Kitaplar
Alpay Kabacalı, Türk Kitap Tarihi I
Fevzi Kuntoğlu, "Türkiyede Matbaacılığın Nasıl Başladığını Gösteren BirVesika," Resimli
Şark, $ayı 42, 1934, s.14-15
192 Bu sayede hem siyasi sebeplerden. dolayı hem de dini öne sürerek kendisini engellemek
isteyenlerin önünü kesmek istemiştir. Çünkü her iki organdan alınacak söz konusu izinler tartışılamaz
ve aksini düşünenler dahi bunları kabul etmek zorundadır.
191
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yardımı göreceği garantisi de verilmişti.193 Padişah tarafından daha sonra verilen bir

"hatt-ı şerif' ile devamlılığı ve garantisi sağlamlaştırılan fetvaya göre tefsir, hadis,
fıkıh ve kelam gibi din ile ilgili kitapların basılması yasaktır. Sözlük, felsefe.
astronomi, tıp, geometri, memleket işleri ve coğrafya alanlarında kitap basımı
yapılabilecektir.194 Bir bakıma bu din adamlarının basımevine pek sıcak
bakmadıklarının da bir göstergesidir. İlk bakışta tutucular lehine verilmiş bir ödün
gibi görülen bu karar aslında ülkenin kültürel gelişiminin yararına olur. Kitap
yayımcıları ister istemez dikkatlerini bilimsel nitelikteki eserlere çevirirler. Ayrıca
Müteferrika da din ile ilgili konulardan çok, kültürel ve sosyal içerikli kitaplar basma
taraftarıdır.195 Ayrıca fermanda basımevinin mukabeleciliğine" Müteferrikanın
önerisi ile eski İstanbul·kadısı İshak, Selanik kadılığından/ alınmış Pirizade Saib,
Galata kadılığından alınmış Yanyah Esad ve Kasımpaşa şeyhi Musa Efendilerin
atandığı belirtilmiştir. 197 Bu ferman ile ilgili söyteµebilecek.son söz fermanın hukuki
niteliğinin hala tartışılıyor olduğudur... Hukukçular arasında bunun bir imtiyaz
olduğunu öne sürenlerinyanmclalmparatorluğun büyük kentlerinde zanaat ve ticaret
tekeli kurulması sonucu ortaya çıkan gedik usulünün

198

basımcılıkta da uygulanması

şeklinde yorumlayanlar da vardır.199
Basımevinin kurulabilmesi için çıkarılan fetva ve fermanlarda tarihin
belirtilmemiş olması ve bazı kaynaklarda verilen tarihlerin de kanıtlanmamış
olmasından dolayı

basımevinin başlangıcı olarak basılan ilk kitabın tarihini

bildirmek en doğrusudur. Resmi izinlerin alınmasından önce basılan birkaç haritayı
193

Kitap Sempozyumu 15-17 Haziran 1981, s.91
Edvard Carleson, İbrahim Mütefrrika Basımevi ve Bastığı İlk Eserler, Yayına Haz. Mustafa
Akbulut, Ankara, Türk Kütüphaneciler Derneği, 1979, s.9
195 Jale Baysal, Müteferrikadan
Birinci Meşrutiyete Kadar Osmanlı Türklerinin Bastıkları
Kitaplar, s.15-17
196 Mukabelecilik:
İki şeyi karşılaştırma, basma nüshanın yazma nüsha ile karşılaştırılması (Mustafa
Nihat Özörı, a.g.e., s.558)
197 Hidayet Yavuz Nuhoğlu, "Müteferrika Matbaasının Kurulması İçi~ Verilen Fetva Üzerine," Türk
Kütüphaneciler Derneği Basım ve Yayımcılığımızın 250 Yılı Bilimsel Toplantısı: 10-1 I Aralık
1979 Ankara-Bildiriler, Ankara, Türk Kütüphaneciler Derneği, 1980, s.123-125
198. Gedik usulü: I Tinci yüzyıldan itibaren Osmanlı lonca düzeninde meydana gelen bozulmaların
sonucunda ortaya çıkan kalite düşüklüğü, ehliyetsiz kişilerin çeşitli mesleklerde çalışmaya başlaması,
zanaat çevrelerindeki birlikteliğin dağılmaya başlaması gibi olumsuz gelişmelere karşı 1727 yılında
getirilen hizmetin ya da zanaatın başkalarınca yapılmasının yasaklanması kararı. (Ana Britannica
Genel Kültür Ansiklopedisi, İstanbul, Ana Yayıncılık A.Ş., C.lX, 1989, s.340)
199
Alpay Kabacalı,Türk Kitap Tarihi!, sA3
194
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saymazsak bu tarih, basımevinin ilk bastığı kitap olan Vankulu Lügati'nin basıldığı
tarih olan 31 Ocak 1729 olarak kabul edilir.200 Basımevinin kurulduğu yer ise
Müteferrika'nın

Yavuz Selim semtindeki evidir. Bu kuruluş ve yerleşme döneminde

ona ortağı Sait Efendi ile Damat İbrahim Paşa destek olurlar. Ancak basımevinin
kurulduğu yer konusunda varılan ortak tavrı basımevinin kuruluşunda kullanılan
malzeme,

alet, edevat ve harflerin

nereden elde edildiği konularında

görmek

mümkün değildir.201

Müteferrika'nın

hastalandığı 1743 yılma kadar en verimli dönemini yaşayan

bu ilk basımevinin ilk 16 yılında Vankulu Lügati' da dahil 17 eser basılmıştır. Bu
eserleri şöyle sıralayabiliriz. (Tezin sınırları içinde kalan ve diğer basımevlerinden
çıkan diğer tüm kitaplarla birlikte bu eserler hakkında da III. Bölümde ayrıntılı bilgi
verilecektir.)
•

Vankulu Lügati

•

Tuhfetü'l-Kibar fi

•

Tarih-i Seyyah der

Sebeb-i İnhidarn-ı Devlet-i

Şahan-ı Safeviyan
•

Tarihü'l-Hindi'l-Garbi

eı:-MüsemmabiHaclis-i/Nev

•

Tarih-i Timür-i Gürkan li Nazmi-zade.

•

Tarih-i Mısri'l-Cedid ve Tarih-i.Mısri'l-,Kadm

•

Gülşen-i Hulefa

•

Grammaire Turgue

Osman Ersoy'un Türkiye'ye Matbaanın Girişi ve İlk Basılan Eserler adlı kitabında Türk basım
tarihinin başlangıcını 1728 olarak göstermesi ve. hatta bu tarihten öncede bir Türk Basırnevinin
kurulmuş olabileceğini söylemiş olınası ilginç ama dayanaktan yoksundur. Çünkü bunu kaynak
göstermeden söylemiştir. Ayrıca Müteferrika'nın basırnevinin gerekliliğini anlatmak için yazdığı
Vesiletüttıbaa adlı eseri de dahil olmak üzere konu ile ilgili hiçbir kaynakta böyle bir bilgi yoktur.
201 Bu konuda farklı görüşler ileri sürülmüştür;
Adnan Adıvar'a göre bu malzemeler Fransa'dan gelmiş bir kısmı da Ermenilerden alınmıştır,
Osmanlı Türklerinde İlim
Adil Şen'e göre bu malzemeler Hollanda'dan gelmiştir, İbrahim Müteferrika ve Usulü'IHikem Fi. Nizami'! Ümem
İsmet Binark ve Turgut Kur'a göre bu malzemeler Almanya'dan gelmiştir, Türkiye'ye
Matbaanın
Geç Girişinin Sosyal-Psikolojik
Sebepleri; Yazmadan Basmaya Müteferrika
Mühendishane Üsküdar
Alpay Kabacalı'ya göre ise malzemeler hiçbir Avrupa ülkesinden getirtilrnemiş Osmanlı'da
dökülmüştür, Türk Kitap Tarihi I

200
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•
•
•
•
•
•

Tarih-:i Raşid

•

Tarih-i Çelebi-zade

•
•

Ahval-i Gazavat der Diyar-ı Bosna

Usülü'l-Hikern fi Nizam'I Ümem
Füyüzat-ı Mıkrıatısiyye
Cihannüma
Takvimü't Tevarih
T'arih-i Na'ima

F er h ang-ı. Ş u , un~202

..,
I

J

Hastalığı iki yıl süren ve 1745 yılındavefat~.ıe11

~.üteferrika bu 17 kitabın

dışında yukarıda bir tanesinden kısaca söz edilen dört.adet.harita basmıştır. Bunların

J

ilki olan ve basımevi çalışmalarının daha öncebaşlElrrllŞ olduğu konusunda bize fikir
veren Marmara

J

haritasıdır.

1719 yılında basılan bu haritayı

Karadeniz ve 1729 yılında basılan İran harital~r{iz.ler.

1725 de basılan

Son harita 1729 yılında

basılan Mısır haritasıdır. Bazı kaynaklarda Var2Hı1a~ı~ı\söylenen203 bu eser aslında

J

yine

aynı

· ·
e11
< enmıştır.

tarihte

basılan

Tarih-i

Mısri'l-Cedid'in

bazı

nüshalarının

sonuna

204

Müteferrika'nın ölümüne kadar basılan23
sayısının 12700 olduğu samlmaktadır.i'"

ciltlik 17 kitabın toplam baskı

Ancak hattatların elinden çıkan binlerce

]

Kur'an-ı Kerinı'in. kopyası, diğer dini kitaplarla kütüphanelerde

]

tamamı İbrahim Müteferrika tarafından önem gereklilikleri araştırılarak basılmak

evlerinde biriken. diğer kitaplarla karşılaştırılırsa

ve özel kişilerin

bu sayı çok azdır. Bu yayınların

202

J

J

l

Bazı kaynaklarda eserlerin basım tarihlerinin farklı. verilmesinin ve sıralarının değişik olmasının
temel nedeni dönemin kullanılan takvimi ile günümüzdeki takvimin farklılığıdır. Çünkü hicri takvim
ile miladi takvimin bire bir örtüşmediği bazı ayların ve buna bağlı olarak yılların birbirine geçmiş
olması basılan kitaplarda verilen tarihleri çevirmede hatalar olabilmesine neden olmaktadır. Yukanda
verilen liste taranan tüm kaynaklardan alınan bilgilerin eklektiğinin yapılması ile oluşturulmuştur.
Aynı soruna daha sonra ele alınacak olan Mühendishane ve Üsküdar basımevlerinin bastıklankitaplar
ve basım tarihleri konusunda da rastlanılmış ve benzer bir çözüm yoluna başvurulmuştur.
203
Alpay Kabacalı, Başalngıcından Günümüze Türkiye'de Matbaa Basın ve Yayın, s. lJl-112
Adil Şen, a.g.e. , s.67
204
Turgut Kut, Yazmadan Basmaya Müteferrika Mühendishane Üsküdar, s.8
205
Hasan Refik Ertuğ, a.g.e. , s.116

J
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üzere seçilmiştir. Birçoğuna yine onun tarafından zeyller, açıklamalar eklenmiştir.
Bu kitaplar

Osmanlı'da

bilimsel

bilginin

yayılmasına

ve Osmanlı

kültürünün

yükselmesine yardımcı olmuşlardır. Fen ve sosyal alanlar içinde kalan eserleri bizzat
kendisi yazmıştır.206 O dönem Osmanh İmparatorluğu

için. pek yeni sayılacak

ilimlerin içeriği hakkında bilgi veren eserler, tezyiller " yazmış ve bu suretle
memlekete Avrupa'daki Rönesans'tan ilk haberleri vermiştir. Basılan eserlerin ortak
özelliği daha çok medrese öğrencilerine yönelik, olmaları yabancı tüccara hizmet
amacıyla hazırlanmaları biçiminde belirlenebilir. Yayınlana11 sözlükler dışında tüm
eserler bilimsel niteliktedir.

Bunların dışında sarayın tarih yazıcılarının

önemli

eserlerinin de basılması yoluna gidilmiştir. Dikkati çeken pir .diğer nokta ise, ilk on
kitap ile Osmanlı devletinin kuruluşundan başlayarak Qoğu ve Avrupa ilişkilerinin
tarihi incelenmeye çalışılmıştır. Müteferrika basımevini.izleyen

sonraki dönemlerde

de benzer politikada kitap .basma yoluna gidilnıiş .. olmasına rağmen aynı ölçüde
bilinçli ve .sistemli olamamıştır.208 Bu ilk yayırıl£trırı özelliğini Müteferrika'nın
kişiliği, bilgi seviyesi ve dünya görüşü ile aç1klanı£1.lc. ı.ıygun olabilir. Pozitif bilimlere
ve dünya için hem yeni hem de önemli olaylı:ı,ra-Anı~rika'nm keşfi tarih yayınları
arasındadır- duyulan ilgi ile beraber, seçilen lµg£tt.y.e (iil kitapları da Müteferrika'nın
sağduyusunun eserleridir. Medrese öğrencisi içirı.9lduğu.kadar o devrin aydınları için
çok değerli bir el kitabı olan Vankulu Lügati'rıirıJO yıl jçinde üç baskı yapabilmesi,
bu seçimin ne kadar yerinde olduğunu göstergesidir.209

Müteferrika'nın

ölümünden sonra sadece bir kitapla arası kesilen 3 8 yıllık bir

atıllık dönemine girilmiştir. Oysaki Müteferrika döneminde Patrona Halil İsyanı gibi
basımevine destek veren kişilerin hayatına mal olan ve İmparatorluğu her yönü ile
etkileyen bir olay dahi basımevinin kesintiye uğramasına sebep olamamış aksine o
yıl (1730)

kitap

basılmıştır.

Bu sebebi

bir türlü

açıklanamayan

basımevinin ve işleyişinin ana unsurunun Müteferrika'nın
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duraklama

bilgili, aydınlık gayretli

Jale Baysal, Müteferrika'dan
Birinci Meşrutiyete Kadar Osmanlı Türklerinin Bastıkları
Kitaplar, s.57
207
Tezyit Ekleme, altına devam etme (Mustafa Nihat Özön, a.g.e., s.866)
208
Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, s.63
?09
.
.
..
..
•
- .Jale Baysal, "Yazı Devrımınden Once ve Sonra Turk Yayın Hayatı," Harf İnkılabı Sempozyumu,
İstanbul, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 1983, s.27

varlığı olduğunun bir göstergesidir. Bu yaşananlar onun Türk kültür tarihi ıçın
önemini görmek adına çok iyi bir örnektir.

Müteferrika dönemi ile karşılaştırılamayacak

kadar pasif geçen basımevinin

ikinci döneminde yaşananlar kısaca şu şekilde gelişmiştir. Öncelikle basımevini
işletme hakkı padişah I. Mahmud'un. 1747 tarihli fermanıyla, ortak olmaları kaydıyla
Müteferrika'nın

yanında

yetişen

Rumeli

Kadısı

İbrahim

Efendi

ile Anadolu

kadılarından Ahmet Efendi 'ye verilir. İmtiyaz bu iki kişideyken hiç kitap basılmaz.
Bunun mantıklı bir sebebini bulmak gerçekten çok · zordur ve araştırma sırasında
hiçbir kaynakta da rastlanılmamıştır.

Ferman, III. Osman tarafından

1757 yılında

yenilendikten sonra .da sadece Vankulu Lügati'nin ikinci baskısı yapılır ve sessizlik
1783 yılına kadar sürer. Bu tarihte Fransız elçiliğinde birkaç kitap basan elçiliğe ait
basımevinin Müteferrika Basımevi'nintüm malzemelerine talip olması bazı aydınları
harekete geçirir. Çeşitli girişimlerin. sonunda devletin

de desteği alınarak birçok

zahmet ve masrafla kurulan ilk basımevini kullanma ·imtiyazı Ahmed Vasıf Efendi
ile Beylikçi Raşid Efendi 'ye verilir ve basıınevi biraz kendine gelir. Bu andan
itibaren basımevinin

kapanmasına kadar> basılan ·. altı kitap tespit edilmiştir.

Bu

konuda farklı görüş ileri süren ve kanıtlayan birçalışma olmadığı için sözü geçen
bilginin doğru olduğu kabul edilebilir.210 Bu eserler şunlardır:
•

Tarih-i Sami ve Şakir ve Subhi

•

Tarih-i İzzi

•

İ'rabü'l Kafiye .

•

Fenn-i Harb

•

Fenn-i Lağım

•

Fenn-i Muhasara

Kitap basımı için dört, harita basımı için iki matbaa makinası bulunan ilk
basımevinin ürünü olan kitapların tamamı satılamamıştır. Bunun nedenlerini ülkede
210

Jale. Baysal'ın Müteferrikadan Birinci Meşrutiyete Kadar Osmanlı Türklerinin .13astıklan
Kitaplar adlı eserinin 59.sayfasında "Bu devirde basılan kitapların altı tanesi askerlik konusundadır"
cümlesi basılan başka kitapların da var olduğunu ifade etse de yazarın bu kitaplar ve konulan
hakkında bilgi vermemiş olması ileri sürülen fikrin kesin doğruluğunu zedelemektedir. BU nedenle
dikkate alinmamıştır.
75

----yerleşmiş bir basımevi geleneğinin olmaması, basılı kitap okuma kültürünün henüz
yerleşmemiş

olması

ve

okur-yazar

oranının

çok

düşük

olması

biçiminde

sıralayabiliriz. Ayrıca ilk basılan kitaplar sıradan bir kimsenin değil, devlet katında
en iyi görevleri yapan kişilerin bile satın alamayacağı kadar pahalıdır. Ancak yazma
eserlerin bunlardan

daha pahalı olduğunu

düşünülürse

satışı olumsuz etkileme

konusunda bu durumun ne derece . etkili olduğu tartışmaya açıktır. Kitap satışının
yaygınlaşmasına engel olarak görülen sebeplerden birinin de buişin devlet tekelinde
olmasıdır.211 Müteferrika basımevinden

çıkan kitapların tamamı Jonah ben Jacob

Aşkenazi tarafından yapılan 12-16 puntoluk harflerle basılmıştır.

Basım evinden

çıktığı bilinen kitapların 13 tanesi tarih, 3 tanesi dil ve sözlük, 1 tanesi pozitif
bilimler, 1 tanesi coğrafya, 1 tanesi toplumsal eleştiri ve 4 tanesi askerlik konuludur.

Müteferrika basımevinin faaliyetine. ne zaman son verdiği konusunda mevcut
çalışmalarda ortak bir tarihe rastlanılımyor. Bazı çalışmalarda da hiç tarih verilmiyor.
Bu

nedenle

"basımevi

şu<tarihtei kapatılınıştır"

demenin

doğru

olmayacağı

kanaatindeyim. Bununla birlikte yapılan araştırmalarda basımevinden çıktığı kesin
olarak bilinen en yeni kitabın tarihi 1795 olarak verildiği için bu çalışmada söz
konusu tarih basımevinin kapandığı yıl hakkında bir. fikir olarak kullanılmıştır.

3. Mühendishane Basımevi
1734 yılında Üsküdar'da

Humbarahane

açılır ve bu okul zaman içinde adı dadeğişerek
1796 yılında da Mühendishane-i

ve Mühendishane

adıyla bir .okul

İstanbul 'un çeşitli semtlerine taşınır.

Berri-i · Hümayun

ve Mühendishane-i

Bahri-i

Hümayun olmak üzere ikiye ayrılır. Hasköy' de yeni yapılan · bir binada öğretim
vermeye başlayan bu iki okul kara ordusu ve donanma için çeşitli sınıflarda a.sker
yetiştirir. Okulun kurulmasından

kısa bir süre sonra okul içinde bir basımevine

ihtiyaç · duyulur ve o gün için kullanılmayan, imtiyaz hakkı Raşid Efendi' de olan
İbrahim Müteferrika'nın basımevi basmahane takımları ve basılmış 316 cilt kitabı ile
birlikte 7500 kuruşa satın alınıp okula taşınır. Böylece tarihteki ikinci Türk basırnevi
kurulmuş

211

olur.

Ancak . bu

basımevinin

Hasköy'e

taşınması

ve

basımevinin

Alpay Kabacah, Türk KitapTarihi I, s.116

76

Mühendishane' de çalışmaya başladığı tarih konusunda da fikir ayrılıkları vardır.

212

Bu çalışmada daha fazla araştırmacı tarafından verilen ve kaynaklarla ispatlanmaya
çalışılan 25 Şubat 1797 tarihi esas alınmıştır. · Basımevinin adı bastığı kitaplarda
"Darü't-Tıbaatü'l-Mamuretü's-Sultaniye''

ya·da· "Darü't-Tıbaatü'l-Mamure"

geçmesine rağmen· daha· çok Mühendishane basını evi. Olarak bilinir.

213

olarak

Basım evinin

yöneticiliğine çağın bilginlerinden, okulun hendese hôca.sıVe Başhoca Abdurrahman
Efendi getirilir. Ayrıca Abdurrahman Efendi 'ye yeni imaledilecek

rakam ve kalıplar

için 4000 kuruşlukbir

özelliği de basılan

devlet desteği verilir.214 Bu basımevininbir

kitaplarda resim ve şekillere yer verilmesidir.

Mühendishane'nin
basımevinin

zemin katında binanın en büyük odasında faaliyet gösteren

asıl amacı, . derslere destek olacak kitapları basmaktır ancak, bastığı

kitaplar içinde en önemlisi ve en çok bilineni Reisülküttab Mahmud Raif Efendi 'rıin
Fransızca olarak basılan "Tabeau des nouveaux reglemens de l'Empire Ottoman adlı
eseridir.

Türk dilini yabancılara

öğretmek

ve memleketi

yabancılara

tanıtmak

amacıyla yazılmış olan bu kitap bir Türk tarafından Batı dillerinde yazılmış ilk
kitaptır. Bu basımevi de tıpkı ilki gibi bilimsel yayınlara yönelmiştir.

Mühendishane

Basımevi adıyla

J2

kit~pi çık.a.ran: basımevinin daha sonraki

tarihi süreci konusunda da. ciddi fikir ayrılıldarrwardır.

Farklı. fikirler . arasında bu

çalışmayı doğrudan etkileyen en önemli nokta üçüncü Türk basımevi olan Üsküdar
Basımevi 'nin

bu

basımevinin

devam! olup/ olmadığıdır.

Bazı

araştırmacılar

basımevinin varlığını I. Dünya Savaşı'na kadar sürdürdüğünü savunurken
da Üsküdar
savunurlar.

Basımevi'nin

1801

yılında açıldığı

Bu çalışmanın oluşturulması

gözden geçirilen

anda ömrünü

15

bazıları

tamamladığını

için. yapılan kaynak taraması sırasında

eserlerde, gerek basımevlerinin

savunanlar.,' gerekse aynı tarihte iki basımevinin

birbirlerinin
de faaliyette

devamı olduğunu
olduğunu

ispata

21?1<.~ıı:ı.al

Beydilli, Turgut Kut, Adnan Adıvar. ve Server İskit konu ile ilgili çalışmalarında tarih
rak<J797 yılını verirken Alpay Kabacalrve Niyazi Berkes 1796, Jale Baysal ise 1795 tarihini
şJ~.fdir.
ı¥I<-ıbacalı, Türk Kitap Tarihi I, s.71
ernaL 'Beydilli, Türk Bilim ve Matbaacılık
Tarihinde
t#nesi(l776-1826),
İstanbul, Eren Yayıncılık, 1995, s.121
eBaysal,Kitap ve Kütüphane Tarihine Giriş, s.77

Mühendishane

Matbaası

ve

77

çalışanların gösterdikleri kaynaklar taranmış ve "basılan yayınların tarihleri ve basım
evlerinin adlarının ne olarak verildiği" dikkate alınarak bir ayrıma gidilmiştir. 1802
ye kadar Mühendishane 1802 ve daha sonra basılan kitapların kaydında da Üsküdar
Basımevi 'nin ismi verildiği için bu çalışmada basımevlerinin tarihi süreçteki var oluş
durumlarına bakılmamış, karşılaştırma yöntemi ile doğrulanarak basımevi kayıtlarına
göre bir sınırlama yapılmıştır. Yukarda bahsedilen konu daha önce sözü edilenler ve
ileride ele alınacaklar gibi araştırılması ve aydınlatılması gereken noktalardır.216

Fikir ayrılıklarına ve basımevinin tarihi süreç. içinde geçirdiği evrimlere bağlı
kalmaksızın

Mühendishane

Basımevi

adı altında . .• basılan

kitaplar

şu şekilde

sıralanabilir.
•

Mehahü'l-Miyah

•

Ensab-ıcib ve Zıl Cetveli (logaritma cetveli)

216

Bu çalışmanın sınırları içinde kalan tarihler içinde basılankitaplarda
hangi basımevinden çıktığı
belirsizliğine rastlanan bir eserle karşılaşılmadığı için ye. bazı araştırmacıların idda ettikleri gibi
Üsküdar Basımevi kurulduktan sonra da Mühendishane Basimevi adı ile çıkmış kitaplara araştırmanın
sınırları içinde kalan zaman diliminde rastlanılmadığı için.söz.konusu belirsizlik bağlayıcı olmamıştır.
Bu nedenle kitapların isimleri, basım yılları ve Basımevl.eri konusunda da bir tutarsızlıkla
karşılaşılmadığından
basımevleri adlarına göre bir sınıflandırma yapılmış ve çalışmanın ilgili
bölümlerindeki planlamada bu doğrultuda oluşturulm~ştur ..Bun?n yanı sıra kaynak taraması sırasında
araştırmacıların konuya ilişkin yaklaşımları şu şekilde tespit edilmiştir.
Kemal Beydilli: Üsküdar Basımevinin Mühendishane Basımevinin bir devamı olduğunu
savunur ve çalışmalarında bu doğrultuda deliller ortaya koyar.(Türk
Bilim ve Matbaacılık
Tarihinde Mühendishane Matbaası ve Kütüphanesi)
Jale Baysal:Üski.idar Basımevi tamamen bağımsız bir oluşumdur ve varlığını I. Dünya
Savaşına kadar sürdüren Mi.ihendishane Basımevinin yapısından farklı olarak yarı resmi bir
basımevidir. Üsküdar Basımevinin ömrü ise çok uzun olmamıştır. (Müteferrika'clan
Birinci
Meşrutiyete Kadar Osmanlı Türklerinin Bastıkları Kitaplar)
Turgut Kut: Beydilli gibi basımevlerinin birbirlerinin devamı olduğunu savunur ancak
kaynaklar ve iddası konusunda. onun kadar sertve keskin değildir.(Yazmadan Basmaya Müteferrika
Mühendishane Üsküdar)
Alpay Kabacalı: Jale Baysal gibi iki basımevinin birbirinden bağımsız olduğunu ve 1800 lü
yılların başında iki basımevinin de faaliyette olduğunu savunur.(Türk Kitap Tarihi I)
Osman Ersoy: İki basımevinin birbirinden bağımsız olduğunu aralarındaki tek ilişkinin her
ikisinde de aynı yöneticinin
görev aldığını
ama birbirlerinin
devamı olmadıklarını
savunur.(Türkiye'ye
Matbaanın Girişi ve İlk Basılan Eserler)
Sarver İskit: Üsküdar Basımevi kurulduğunda Mühendishane Basırnevi de faaliyettedir ama
kısa bir süre sonra zaten yer sorunu olan Mühendishane Basımevi de Üsküdar'a taşınır ve varlığını bu
şekilde devam ettirir ancak daha sonra Mühendishane ismini kullanıp kullanmadığı ya da varlığının ne
zaman sona erdiği konusunda bilgi vermez.(Türkiye'de
Neşriyat Hareketleri Tarihine Bir Bakış)
Yapı Kredi Yayınlarından çıkan "Yazmalar Kataloğu" nun "Osmanlı Yazma Kültürü" adlı
bölümünde Osmanlı basınıevi tarihinin ilk yüzyıllık döneminde hiçbir zaman aynı anda birden fazla
matbaa yoktu tespiti konu için ayrıca önemlidir.(Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi
Yazmalar Kataloğu, Hazırlayanlar; Yücel Dağlı, E. Nedret İşli, Cevdet Serbest, D. Fatma Türe,
İstanbul, Yapı Kredi, 200 I, s.v)
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•

Humbara Cetveli

•

Tul-ı Arz Cetveli

•

Usul-i Hendese

•

Tableau des Nouveaux Reglemens de l'Empire Ottoman

•

Tuhfe-i Vehbi

•

Evrak

•

Evrak

•

Kitab-ı Tıbyan-ı nafi der Terceme-i Burhan-iKati'

•

Tuhfetü'l-manzumetü'd-dürriye

•

Evrak

•

Telhisü'l-eşkal

•

Lehcetü'l-lugat

•

Sübha-i Sıbyan

•

Kitab-ı Öklides

•

Tarif de Douane. Que les Negociansde

fi lugati'l-Farsiyyetve'd-deriyye

les Russies doivent . payer).dsınsıes
Marchandises

d'importation

Sa. Majeste L'Empereur de toutes

.Etats de la Sublime. Porte sur les

et. d'exportation.

Traduit et mis en ordre

Alphabetique par Antoine Fenton. Jeune de Langue au service de Sa
Majeste Imperiale
•

İmtihanü'l-Mühendisin

•

Tercüme-i Sıhah-ı Cevheri (Vankulu Lügati)

Osmanlı İmparatorluğu'nun
uçurumunu kapatma yöntemlerinden

Avrupa devletleri

ile arasında oluşan kültür

biri olarak gördüğü Batı tarzında eğitim ve

öğretim veren okulları faaliyete geçirme isteğinin doğal bir sonucu olarak ihtiyaç
duyulan ve ortaya çıkan İmparatorluğun

bu ikinci basımevi,

varlığını

içinde

sürdürdüğü okulun öğrencilerine yönelik kitaplar basma gayreti içerisinde olmuştur.

Müteferrika Basımevi'nden farklı olarak resmi bir kimlik taşımayan basımevi
işleyiş .ve çalışma yoğunluğu

açısından

maalesef

aynı kaderi payl~şınıştıf. Bu

basımevinin verimli olması konusunda da Abdurrahman Efendi'riin' kişisel gayretleri

79

_,,,

önemli yer tutmuştur. Gerek Müteferrika Basımevi'nin
gerekse Müteferrika

Basımevi'nin

bir örnek olması

araç gereçlerini kullanması,
dolayısıyla

Mühendishane

Basımevi daha az kişisel tepki ve toplumsal şartların getirdiği olumsuz durumlarla
mücadele etmek durumunda kalmıştır. Ancak bana göre bu basımevinin şanssızlığı
kuruluşundan

kısa bir süre sonra taşınması gerekliliğinin

doğmuş olması ve bir

okulla sınırlı kitleyi hedef almış olmasıdır. Yukarıda da bahsedildiği gibi I. Dünya
Savaşı'na kadar varlığını sürdürdüğüne inanılan bir basımevi için şansızlıktan söz
edilemeyeceği de savunulabilir. Böyle bile olsa göz ardı edilemeyecek bir gerçek
vardır:

Mühendishane

Basımevi

ne sebeple · ve >şaıila ··olursa olsun bekleneni
217
karşılayamamış, Osmanlı İmparatorluğu' nun üçüncllTürk basımevi kurulmuştur.

4. Üsküdar Basımevi
Mühendishane Basımevi'nin
belirsizliklerine
Basımevi

devamı mlyôksa.\ayrı

rağmen tüm araştırmacılarca.

İmparatorluğun

bir basımevi .mi olduğu

cla.<kabul edildiği gibi Üsküdar

üçüncü Türk basırn~vidir.< Basımevi

Üsküdar

Harem

İskelesi Yokuşunda yeni yapılanBoyacı Han'ln bir odasında 1802 yılında faaliyete
geçer.218

Gerçek

ismi "Darü't-tıba'ati'l-Cedi.cl.~tit'fMa'mure"

idaresi Mühendishane

Basımevi'nin

olan basımevinin

yönetirri.inıide kendine verilen Abdurrahman

Efendi'dir. Bu basımevinin yayınları kendisindenörıceki

basımevlerinin baştan beri

süregelen genel özelliklerini devam ettirir..2!QA.skerlik, resmi yayınlar ve öğretimde
kullanılacak yardımcı kitaplar basılan eserttfrleridir.
basımevinin

devamı

olduğuna

kullanılan malzemelerin

inanan

Bu basımevinin Mühendishane

araştırmacılara

göre

(bkz.dipnot

216)

yanısıra basılan bir kısım eser de Üsküdar Basımevi' ne

taşınmıştır. Bunun aksini savunanlara göre ise basımevinde kullanılan harfler ünlü
hattatlardan Hafız Osman tarafından yapılmıştır.

217•

Bu aynı zamanda Tüklere ait basımevlerine duyulan ihtiyacın ve onları benimseyip özümseme
olgunluğunun toplumda yavaş yavaş oluşmaya başladığının bir göstergesidir.
218 Turgut Kut, Yazmadan Basmaya Müteferrika Mühendishane Üsküdar, s.10
219 Basmak için seçilen kitaplar din konusu dışında yazılmış olan, basımevinin yöneticilerinin
kişisel
tavırlarına bağh.tolarak seçilmiş, belirli bir kitleyi hedef alan ve aynı zamanda Osmanlı için önemli
olduğuna inanılan yapıtlardır.
80
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Basımevi, Mahmut Raif Efendi'nin büyük boy Cedid Atlas Tercümesi'ni
Seyyid Mustafa'nın

Diatribe de L'ingenieur

ve

adlı eserlerini basarak yayın hayatına

başlar. 1802 yılında ilk baskısını çıkaran basımevi Cumhuriyet Türkiye'sine kadar
farklı adlarla da olsa varlığını sürdürmüştür. Kısaca bu tarihi süreci vermek konu
bütünlüğü açısından yararlı olacaktır. Basımevinin karşılaştığı ilk zorluk Kabakçı
Mustafa isyanı olmuştur. Bu isyan sırasında basımevi de pekçok yer gibi zarar görür
ve çalışmaları da aksaklığa uğrar. Buna rağmen basımevi varlığını devam ettirir. Bu
sırada sayıları hızla artan azınlıklara ait basımevleri burada çalışan ustaları yanlarına
almak için uğraş verirler. Bunu engellemek isteyen devlette bir süreliğine Üsküdar
Basımevi dışında ülkede kitap basımını yasaklar.220

Basımevi 7 ŞµlJat.1824 yıluıda Beyazıd' a taşınır. Tuhfe-i Vehbi, Nizamü' j,
Cevahir ve Tercüme-i Şerh-i Şıyyri.'L:K.ypir.burada basılan ilk kitaplardandır. Bir süre
sonra basımevindeki iş yoğurılıığunun artması nedeni ile yeni yer arayışları başlar.
Bu sırada Topkapı Sarayı'nm içinde yeni yapılag:K.a.vaim-iNakdiyye

fabrikasının

basımevi için en uygun yer oldıığur1cı.Jccı.rnrveIHirxycB.aşıı11l:1yiJS52yılında buraya
taşınır. II. Meşrutiyet döneminde basımevi tMatbaa-i Milli" ve "Matbaa-i Devlet"
adlarım alır. Cumhuriyet döneminde ise adı.''Deylet Matbaası" olur.221 Üsküdar

Basımevinin önemi, Osmanlı İmparatorluğu'ndaJlk din kitabının bu basımevi
tarafından basılması ile ön plana çıka;.222 Sofi bölümde ayrıntılı olarak
tartışılacak; Osmanlı Türkleri'nin ilk bashğı kitap Vankulu Lugatı ile başlayan
beşikdevri, Üsküdar Basımevi'nin bastığı ilk din kitabı olan Risale-i Birgivi ile
sona erer.

Baskı işinde. harekeli

harflerin

kullanıldığı

ilk basımevi

olan Üsküdar

basımevi, işleyişi ve yönelik olduğu insan gurubu açısından Müteferrika basımevi ile
benzerlik gösterir. İlk iki Türk basımevinin

TurgutKut,

220

birikim ve tecrübelerinin

yanı sıra

Yazmadan Basmaya Müteferrika Müherıdishane Üsküdar, s. l O
A.e., s.12
222
Bu gelişmeyi sadece çalışmanın konusu dahilinde değil Türk Basımevi tarihi açısından da en
önemli basamaklardan biri olarak kabul etmek sanırım çok yanlış olmayacaktır. Osmanlıda ilk
basımevinin faaliyete geçmesi, ilk Türk basımevinin kurulması ne denli önemli kilometre taşlan ise
ilk din kitabının baskısının yapılması da o denli önemlidir inancındayım.

221

Osmanlı Devletinin de resmi desteğini almış olan basımevi çok sık yer değiştirmeler
olmasına rağmen varlığını koruyabilmiştir.

Basımevinin

tezin sınırları içersinde

kalan dönemde bastığı kitaplar;
•

Diatribe de l'Ingenieur

Seid Moustapha

sur l'Etat

Militaire Genie et des Sciences A Constantinople:

Actuel de l'Art
Dans la nouvelle

Typographie de Scudar fondee par le Sultan Selim III.
•

Atlas-ı Kebir Tercümesi

•

Risale-i Birgivi

Üsküdar Basımevi'nden
basımevi

kurulmuştur.

değinilmeyecektir.

sonra gerek resmi gerek bağımsız ve özel bir çok

Ancak

Çünkü

bu

çalışmada

bu çalışmanın

sonra

amacı

kurulan

Türk

basımevlerine

beşikdevri

basmalarını

kapsayan dönemi incelemektir. Türk beşikdevri döneminin de başlangıç ve bitişi bu
ilk üç basımevi ile tamamlanmıştır.

C. İlk Türk BasımevlcrindetBasrlan

Kitapların

Biçimsel

Özellikleri
Bu bölümde, Avrupa' da kullanılmaya başlamasının
aşkın bir süre geçtikten
basımevi

geleneğinin,

sonra Osmanlı Türkleri'nde

kitapların

üzerinden

iki yüzyılı

kabul görmeye başlayan

gerek. yazı• . biçimi gerekse içerik ve süsleme

konularında getirdiği farklılaşmalara değinilecektir. Bu konunun daha objektif ve
gerçekçi

olabilmesi

için hem yaznıa geleneğinin

hem de basma

geleneğinin

Osmanlı'daki yerini gelişim sürecini iyietüd etmiş olmak gerekir.

Kitap yazma geleneği İmparatorluğun kuruluş dönemlerinden başlayarak çok
geniş bir zaman diliminde, hatta basımevinin kullanılmasından

sonra da Osmanlı

sosyal ve kültürel tarihinde önemli bir yer tutmuş ve tecrübelerin biriktirilmesi ile
sürekli

bir gelişim .ve yenilenme

yaşamıştır.

Çalışmanın

birinci

bölümünde

Osmanlı'da Yazma Kitap ayrıntılı olarak verilmeye çalışıldı. Osmanlı
ve kitap basmacılığı yabancı ve kolay benimsenen bir teknik olmamıştır.
Osmanlı İmparatorluğu'ndaki

Bu nedenle

basımevinin kullanılışı başlangıçta Avrupa'yı

taklit

82
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biçimindedir. Osmanlı'nın kitap basmacılığında· ve bununla ilgili sanatlarda yazma
geleneğinde olduğu gibi dünya da etkin bir yerinin olduğu söylenemez. Günümüzde
modern teknolojilerle

desteklenerek

kullanılan

baskı tekniklerinin

dahi temelde

Osmanlı'nın

Batı'dan

getirdiği · basımevinden

çok farklı olmadığı

düşünülürse,

basımevinin

İstanbul' a girdiği anda Türklerin: bunun üzerine koyabileceklerinin

ne

kadar az olduğunu algılamak daha kolay olacaktır .. Söz'korıusu verilere, basma kitap
ile yazma kitap arasında farklılık yok anlamına" gelmez. · Elbette basma kitabı
yazmadan ayıran özellikler olacaktır. Fakat bunlar genelde çok sınırlı olan ve bazen
de Batı' daki

örneklerden

esinlenerek

taklit

denebilecek

formda

uygulamaya

konulmuş yöntemledir. Bu farklılıklar, yazma kitapla bir karşılaştırma yapabilmeye
de olanak vermesi için yazma kitabı incelerken

esas alınan kıstaslara göre ve

Osmanlı 'ya örnek olması dolayısıyla batıdaki uygulamalara da değinilerek verilmeye
çalışılacaktır.

1. Yazı ve Metin
Gerek Avrupa'da gerekse Osmanh'da basılan ilk kitaplar yazmalardan çok
farklı değildiler. Çünkü asırlar süren/bir. gelenekten birden kopmak o kadar kolay
olamaz. Ayrıca işin başında kitap basınacılığı ile ilgilenen . kişiler yazma kitap
formunun dışında çok farklı biçim ve yöntem de . bilmiyorlardı. Farklı biçim ve
yöntemlerin geliştirilmesi biraz zaman almıştır. Beşikdevri işte bu geçen döneme
verilen addır. Bu noktada Osmanlı'yı Batı'dan ayıran fark ilk örneklerin, buna bağlı
olarak de ilk zorlukların Batı'da yaşanmasından dolayı geçiş döneminin İmparatorluk
için daha kısa sürmüş olmasıdır. Karşılaşılan sorunlar da Avrupa'da olduğu gibi
teknik ve yöntem kargaşasından değil, · Türk toplumunun sosyal ve kültürel
yapısından kaynaklanan sorunlardır. Zira basımevi Osmanlı İmparatorluğu'nda
kullanılmaya başlayana kadar teknik ve yöntemle ilgili sorunların çoğuna çözümler
bulunmuştur.
Yazma kitaptan basma kitaba geçişte iki tür arasında bir süre devameden
etkileşim basma kitabın yazısı ve metni için de geçerlidir. Basmaların.yazısında/da
hem Avrupa'da hem de Qsmanlı'da yazma kitap harfleri biçim olarak aynen

frliililillllllllllllllllllllil

geçirilmiştir. Bir sanat koluna dönüşecek kadar çok şekil zenginliği olan yazılardaki
uyum ve görünüş güzelliği basma kitaplara da taşınmak istenmiştir. Öyle ki baskıda
kullanılacak harfler önce hattata çizdiriliyor, baskıda kullanılacak harf kalıpları da bu
çizimlere göre çıkartılıyordu.

223

Yazmada kitabın türü ve içeriğine, hattatın bireysel

tavrına göre değişen yazı karakterleri bir süre basma kitaplarda da kullanılmıştır.
Zamanla
kullanılan

Osmanlı' da sanata meraklı yöneticilerin
yazı karakterleri

ve harflerde

de desteği ile basma kitapta

çeşitlilik kazanmaya

başlar.

224

Ancak

özellikle Osmanlı'da,

kitap okurları çok uzun süre her kıvmmndan ve detayından

hattatın

çıkarttıkları,

karakterini

okurda

farklı

bir manevi ... doyum

sağlayan

elyazmasını aramışlardır.

İlk basma kitap örneklerinde
kazanmak

amacı

ile kullandıkları

yazmalarda • yazıcıların
birleştirme

zaman ve yerden

bağları. ve . . kısaltmalara

da yer

verilmiştir. Bir süre sonra bağlı harflerin yerden ta.şq11:ı,1f sağlamasına rağmen dizgide
kullanımının çok zor olduğu görülür ve bugün ktıllanı.la.nlıa.rflere uzanan birdeğişim
süreci. başlar.

Basma. kitapların Batı' daki ilk . örntkleri.rıde: ı:ııeti11in . harfleri, yazmalardaki
gibi çok sıktı. Süslü harflerle başlayan paragnıfla.r çok. uzundur. Metin genellikle iki
sütun olarak sayfada.yer alır. Yazn1c1.tardaki . gibiçol<..gc:rıiş tutulanmetin

kenarındaki

boşluklara metnin harfi.erinden dah.a küçtik olan harflerle açıklamalar yazılırdı. Bu
·

uygulama da tamameı; yazn1alarda.rı l;)ası:ııa.ya. . taşınmış bır alışkanlıktır.

22~ ·

•. Ilk basılan

kitapların sayfa kenar boşluklapnda en.kışa olan kısım iç. taraftır. Onu sırası ile baş
taraf, dış taraf ve alt taraf boşluklan.izler.. Satır aralarının açılması, sık sık satır başları
verilmesi,

çıkma denilen küçük notların sayfanın altına ya da kitabın sonuna

taşınmasından dolayı sayfanın yazı için kullanılan bölümünün büyümesi yazmadan

"Osmanlı Hükümeti Tarafından Kurulan İlk Matbaa ve Bunun Yayılması," Askeri Tarih Bülteni
.c. xxm, Sayı 45, 1976, s.61
224 M. Uğur Derman, "Yazı
Sanatımn Eski Matbaacılığımıza Akisleri," Türk Kütüphaneciler
Derneği Basım ve Yaymcılığımızm 250. Yılı Bilimsel Toplantısı: 11-12. Aralık 1979 Ankara
Bildiriler, s.99-1 O I
225
Albert Labarre, a.g.e. , s.65
223
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basmaya geçiş süreci içinde deneme ve doğruyu bulma yöntemi ile ulaşılmış
sonuçlardan bazılarıdır.

2. Yapı
Basma

kitaplarda

kağıt· kullanımı

ve

ona

verilen

biçim

konusunda

yazmalardan çok farklı bir yöntem tercih edilmemiştir. Basma kitap da her birine
forma denilen önce kesilip katlanan,

sonrada birleştirilen

kağıt yapraklarından

oluşuyordu. Farklı olan yanlar da daha çok bu formaların nerelerinden ve ne ile
birleştirileceği

gibi küçük

ve biçim

üzerinde

çok fazla

belirleyici

olmayan

ayrıntılarda idi. Formaların kaç yapraktan oluşacağını belirleme özgürlüğü olmakla
birlikte işlevsellik adına kullanımı uygun olan bazı sayılar daha çok tercih ediliyordu.
Bu durum Osmanlı ve. Batı basmalarında aynıdır.

İlk basılan kitaplarda yazmalarda olduğu gibi sayfa numarası bulunmuyor. Bu
alışkanlığın kazanılması ve yaygınlaşmasına kadar temelde sayfa numarası ile aynı
amaca hizmet eden bazı yöntemler denenmiştir. Her sayfanın ilk kelimesinin ya da
ilk hecesinin sıralandığı listelerle aranan.sayfayı bulmaya çalışmak bu yöntemlerden
biridir. Bir diğer yöntem ise her sayfanın altında, son satırın sonunda devam eden
sayfanın birinci kelimesi ya da kelimenin bir kısmı verilerek sayfaların sırasını takip
edebilmeyi

sağlamaktır.226

uygulamalarına

Bunların

dışında

zaman

zaman

günümüzde

de

rastlanan sadece formaları numaralama ve hizalama teknikleri de

aynı amaç için kullanılmıştır.

Kitap basımıni

da kolaylaştıracak

olan tüm bu

yöntemler yine de sayfa numarası vermek kadar. kullanışlı değildirler. Özellikle
Osmanlı

basmalarında

sayfa

numarası

verme

dışındaki

tekniklerle

sayfaları

sıralanmaya çalışılmış baskı kitap örnekleri çok yoktur. Bunun temel nedeni de
basımevinin

Osmanlı'ya

geldiği dönemlerde artık basma kitaplara sayfa numarası

verme geleneğinin yerleşmiş olmasıdır. Bu tespit basma kitaba ait bazı yeniliklere,
önünde bir örnek olmasından kaynaklanan

çabuk geçişi göstermesi bakımından

dikkat çekicidir.

226

Ronalt B. Mc Kerrow, An Introductıon
Oxford Clarendon Press, 1960, s.25

To Bibliography

For Lıterary Students, London,

85

İlk basma kitapların, yazmalar gibi, yazarın ve kitabın adını, basım yerini ve
yılını, basımevini gösteren bilgilerin olduğu bir sayfaları yoktur. Bazı beşik devri
basmalarına ait bilgilerin yanlış ya da eksik olmasının temel nedeni de böyle bir
sayfanın

olmamasıdır.

Genelde başlıkları

da olmayan bu kitaplar

Allah'a

ve

Peygamber' e hamd ü sena, bazen de ardından; Padişah' a dua ile başlar. bunun
ardından eserin yazılmasının sebebi anlatılırken yazann adı da verilebilirdi. Ancak
özellikle din ile ilgili kitaplarda yazarın a.clı yerilmeyebilir.

Böyle bir durumda

yazarın adını bulmak için tüm kitabı okumak gerelsepilir.Zamanla
bulunan

bilgilerin

bir kısmı

kitabın

sonunda

"hatime"

bugün iç kapakta

adı verilen

bölümde

toplanmaya başlar.227

Yukarıda bahsedilenlerin ışığında geçiş .clöneıpinqy.basma kitabın yapı olarak
da yazma kitaptan çok farklı olmadığı söylenybfür-iJ:?a.11.a. sonra yaşanan gelişmeler
ise tamamen Batı kaynaklıdır. Bu nedenle .. :Şa.tıi pa.smalannın ilk örneklerindeki
'

yapıdan bahsetmek konubütünlüğü

.·

.·•·

:._-c:

.·.:·:_-

açısından yararlıôlacaktır.

Batı basma kitabında

da bir süre sonra niteleme bilgileri kitabın sonıınclatpplanmaya

başlamıştır. Hatime

ile aynı amaca hizmet eden ve. benzer formla.rd.c1.)p.a.~1:rıA-11an. bu bölüme "colophon"228
denir. Metin ilk yaprağın ön yüzünde başlar. :Şgzripa.sJmevl.erimetni ilk sayfanın arka
yüzünden başlatmışlardır. Zamanla yaprağın.lcMUa.nılırıı:ıınış olan arka yüzüne kitabın
bir iki satıra indirilmiş olan adı basılır; BWJ.Hia.XTI+isayfaya yayıncının damgasının
basılmasının yaygınlaşması takip. eder. Kıscı.. s\irnqe. bu. damgalar yayının basıldığı
yeri, kitabı satan kitapçının adresini

ye. ya.yın111

pasıldığı tarihi gösteren sembollere

dönüşürler.

Gerek

Avrupa'da

İmparatorluğu'nda

gerekse

kendine.

Avrupa'yı

örnek

alan

Osmanlı

yazmadan basmaya geçiş dönemi sırasında yazma etkisinden

kurtulmanın vardığı son noktanın ardından basma kitabın yapısı günümüze kadar çok
fazla değişmemiştir.

Gördüğü batılı örnekleri özümsemeden

kopya etme yoluna

Jale Baysal, Müteferrikadan
Birinci Meşrutiyete Kadar Osmanlı Türklerinin Bastıkları
Kitaplar, s.17
228 Colophon:Eskiden
kitabın sonuna konan ve başlığı, basımcının adını ve tarihini gösteren kayıt.
(Nuray Yıldız, Eskiçağ Kütüphaneleri, s.31)

227
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gitmesi eleştirilebilir olsa da Osmanlı'nın

önünde belli tecrübeleri aşmış

örneğin bulunması Osmanlı basma kitap evrimini hızlandırmış ve kolaylaştırmıştır.

3. Süsleme
Elyazması kitapları değerli kılan unsurlardan biri de zaman zaman kitabın
diğer yanlarını unutturacak kadar önem verilen kitap süslemeleridir. Gerçekten de el
yazmalarının

sanatsal değerleri,

zaman zaman içeriklerinden

önde tutulmuştur.

Müzehhipler, minyatürcüler, hattatlar, ciltçiler ve diğerleri birer sanatçı, yaptıkları
işler de birer sanat eseri olarak kabul görmüştür. Osmanlı'da

bu durum Batıdaki

yazıcı ve süslemeci keşişlerden biraz daha farklıdır. Onlara verilen değer ve önem
Batı'dakinden
değerden

daha fazladır. Bunun nedeni

toplumda sanata ve sanatçıya verilen

çok, yazılan kitapların .: genelde din ile ilgili olması ve yazıcılar ile

süslemecilerin

eline hizmet ettiklerine

olan inançtanclır. İmparatorluk

ve Türk

toplumu için dinin o dönemdeki önemini göz. önüncle puJu11durulacak olursa konuyu
anlamak daha kolay olacaktır.

Kitap yazma ve çoğaltmadabaskı makinesinin kullanılmaya başlanması ilk
önceleri

bu zanaatkarların

çalışma

alanlarınr / daraltmıştır.

Zaten

Osmanlı' da

basunevine karşı olan tavrın arkasındaki nedenlerden biri de kitap yazına ve süsleme
işinden para kazanan sınıfın işinden olma korkusudur .. Ancak kitap süslemeciliğinde
yazma

kitapta

kitaplarda
müzehhipin

yapılanlar

birden

da kullanılmaya
süsleme

yapması

terk edilmemiş

başlamıştır.

Örneğin

küçük

değişikliklerle

basılı

sayfalar

için boş alanlar bırakılıyor,

basma

üzerinde

elyazması

de

sayfanın

görünümü elden geldiğince korunmaya çalışılıyordu. Kullanılan harfler de daha önce
bahsedildiği gibi hattatlara yazdırılıyor ve bunlara göre dökümleri alınıyordu. Hatta
elyazrnasına benzeyebilmesi için birbirine bağlı harf grupları kullanılıyor, böylelikle
kalemin harfler arasında doğalolarak çizdiği çizgiler korunmaya çalışılıyordu.229

Basma. kitapta

süslemeler

genelde

şu

şekilde

yapılıyordu; . !(itap . el

yazmalarında kullanılan harflere göre dökülen harflerle bastırılıyor, biçimde yazma
129

Georges Jean, a.g.e. , s.93-94

kitabın aynısı olarak alınıyordu. Daha sonra minyatür, köşebent hatta hat gibi
süslemeler

basılan

tecrübelerden
unsurlarının

kitap üzerinde

ve basma

çalışılıyordu.

tekniğindeki

baskı. sırasında

Zamanla

yeniliklerden

yapılabilir

olmasına

Avrupa 'da yaşanmış

faydalanarak
ulaşılmıştır.

süslemeciliğinde · basma .kitap ile. birlikte kullanılmaya

tüm süsleme
Osmanlı

kitap

başlayan bir yöntem de

Batı' dan taklit edilen paragrafın ilk harfini. daha büyük ve süslü yapmaktır. Ancak bu
teknik sadece Avrupa'dan

alınmış ve Latin harfleri ile baskısı yapılmış kitaplarda

kullanılmıştır. Bu nedenle de Osmanlı' da çok kabul gördüğünü söylemek mümkün
değildir. Bu büyük ve süslü harflerin Batı' daki adı "ornamental initals" dır.

230

Avrupa'da . ve . Osmanlı'da baskı kitabın ilk örneklerinde kitap süslemeciliği
konusunda yazma kitaplardaki örneklere bağlı kalmanın iki temel nedeni vardır. Bu
nedenlerin ilki Osmanlı' da. toplumun. yazma kitaba karşı olan bağlılığı uzun süre
basma kitabı benimsemek

istememeleridir.

Çünkü yazma kitabın her bakımdan

basmadan üstün olduğu inancı ve yazma kitapla okuru arasında manevi bir bağ
vardır. Diğer neden· de yeni bir yöntem olan kitap basmacılığında

henüz baskı

makinesine has süsleme yöntemve tekniklerinin bilinmiyor olması bilinenlerle bu işi
devam ettirmenin bir dönem tek alternatifolarak

görülmesidir.

4. Cilt
Yazma kitaplarda cilt kullanmanın iki temel nedeni vardı. Bunlar kitabın
eskiyip yıpranmasını mümkün olduğu kadar geciktirmek, sayfaları bir arada tutmak
ve cilt üzerine yapılan diğer süslemelerin

de etkisiyle kitabı daha estetik hale

getirmektir. Basma kitapların ciltlenmesinin ardında .da temel olarak bu iki neden
vardır. Elbette yapılış ve biçim açısından bazı küçük farklılıklar vardır fakat bu
· küçük ayrıntılar basma kitapların ciltlenmesi işini yeni kullanılmaya başlayan bir
teknik· olarak görmeyi gerektirmez.

Basma geleneğinin kitap kültürü içinde yerini almasından kısa bir süre sonra
basılan kitapların ciltlenmesi de yaygın bir yöntem haline dönüşmüştür. 'Özellikle

230

Ronalt B. Mc Kerrow, a.g.e., s.25

88

batı basmalarında

ilk baskı kitaplardan başlayarak uzunca bir dönem, kitapların

tamamı ciltlenmiştir.231 Hatta bu dönemde basılan kitapların sayfa düzenlerinin son
kontrolü ve sayfaların doğru sıralanıp-sıralanmadığının

tespiti ciltcide yapılırdı.

Çünkü basılacak olan her kitap mutlaka ciltlenirdi. Bu nedenle kitabın sonunda yer
alan bir rehber görevini gören ve yaprakların imza bilgilerinin yer aldığı "register"
adı verilen bölüm ciltleme sırasında kitaba eklenirdi.232 Osmanlı İmparatorluğu için
basılan tüm kitapların ciltlendiği böyle bir dönemden söz edilemese de çok yaygın ve
gelişmiş bir ciltçilik geleneğinden bahsedilebilir. Yazma geleneğinden basma kitaba
geçiş ile birlikte Osmanlı kitap ciltçiliği konusunda dikkati çeken ilk şey çok yaygın
olan deri ciltler kadar mukavva ciltlerin de kullanılmaya başlamasıdır. Deri ciltlerden
daha ucuz olan bu mukavva ciltler. sayesinde üsıı;ıanlı İmparatorluğu'ndaki

ciltli

kitap sayısı da artmıştır. Kitabın cildi tıpkı yazmalarda olduğu gibi kitap ve basıldığı
dönem hakkında bize bilgiler verebilir.' Ancak bu bilgilerden faydalanabilmek için
hangi dönemde ne tür ciltlerin. yapıldığı konusunda bir ön bilgiye sahip olmak
gerekir.

Türk

cilt

ustaları

yaptıkları

ciltler

üzerine

kesinlikle

.isim ve tarih

koymazlardı. Bu tamamen inanç ve geleneklerle ilgili bir uygulamadır. Oysa Batı
ciltleri için aynı şey söylenemez. Osmanlı'nın

ilk dönemlerinde

daha sade iken

zaman içinde daha süslü ve birbirinden farklı motifli süslemelerle yapılan Osmanlı
ciltlerini

Avrupa' daki benzerlerinden

ayıran tele özellik ciltte isim ve tarihin

olmaması değildir.. Çoğu yazma kitap ciltlemeciliği
farklılıklar

döneminden kalma olan bu

ciltlerin sırtlarında, kitap boyutu ile cilt boyutlarının

oranında hatta

ciltlerin bölümlerinde kendini gösterir.

Gerek .Osmanlı'da
dönemlerde,

gerekse

Batıda

basma

kitap

geleneğinin

başladığı

günümüzde olduğu gibi kitap boyutları için genelde bunlar tercih

ediliyordu denilebilecek bir kıstas yoktu. Kitaplarda tıpkı yazmalar gibi küçüklü
büyüklü .çok farklı ebatlarda basılıyordu. Basılan kitapların büyük çoğunluğu aynı

Mirjarn M. Foot, The Historiy Of Bookbinding As A Mirror Of A Society, London. The British
Library, 1998, s.109-111
232
Rorıalt B. Mc Kerrow, a.g.e. , s.26-27
231
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zamanda ciltlendiği için günümüzde pek yaygın olmayan boyutlarda kitap cildi
örnekleri ortaya çıkmıştır. Bu veri de yazmadan basma kitaba geçiş sürecinde
ciltleme konusunda

da birden bite · derin farklılıklann

oluşmadığını

göstermesi

bakımından son derece çarpıcıdır.
Buraya kadar Türkler' de basımevi ve· bçşikqe.vri • basma kitap özellikleri, iç
kapaktaki gelişmeler dışında ele alınmıştır. Bir
basmalarında iç kapak, kitap, okur, kütüphane
olarak irdelenecektir.

şo11rn,ki

bölümde ise beşikdevri

kütüphııneci açısından ayrıntılı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BEŞİKDEVRİ

BASMALARINDA

İÇ KAPAK

Gerek basımevinin kullanılmaya başlanmasından önce elle yazılarak üretilen
kitaplarda,

gerekse basımevinin

kullanıldığı

ilk dönemlerde

üretilen kitaplarda

karşılaşılan en önemli sorun,kitaba ait bilgilere ulaşma konusunda yaşanan güçlükler
olmuştur. Bir kitabı en kısa sürede tanımanın ve o kitap hakkında bilgi edinmenin ilk
adımı bugün "niteleme bilgileri" diye de adlandırılan bu bilgilere ulaşmaktır. Eski
çağlara

ait

bazı

kitapların

yazıldığı

tarihlerden

yazarlarına,

içeriklerinin

ne

olduğundan hangi kültüre ait olduklarına kadar geniş bir alan içinde tutulabilecek
bilimnezliklerinin

gerisindeki en büyük nedenlerden biri de bu bilgilere ulaşılamamış

olması ya da ulaşılabilen kısımlarının yanlış anlaşı1ınasıdır:

Daha .. genel ve basit bir yaklaşımla; nasıl/kiiiki

kişi.·arasında yaşanacak

iletişimin ilk adımı tarafların birbirini tanıması. ise; kitaplar içim de bu böyledir.
İnsanların

kitapları

tanımaya.', başladıkları

noktada

· bugün

iç

kapak

diye

adlandırdığımız özel sayfa devreye girer ve bunun bir kitap için vazgeçilmez olduğu
tartışılamaz. İç kapak, kitaba. ait yazar adı, çeviren, kitap adı, yayınevi, basımevi,
basım tarihi, baskı ve cilt kaydı, seri kaydı ve benzeri tüm bilgilerin eksiksiz olarak
bulunduğu sayfadır.233 Her hangi bir kitap hakkında tam ve doğru bilgileri almanın
en iyi yolu bu bilgilerin belli bir kural ve . sıra dahilinde bulundurulduğu iç kapağa
gitmektir.

m Adnan C. Ötüken, Bibliyotek

Bilgisi ve Bibliyografi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi, 1940, s.125; H. Fehmi Karatay, Alfabetik Katalog Kaideleri, İstanbul, İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1941, s.9;. Basma Eserler Alfabetik Katalog Kaideleri:
(Enstrüksiyon), Ankara, Türk Kütüphaneciler Derneği, 1957, s.3; Meral Alpay, Kütüphanecilik
terimleri,
s.47-48; Kataloglama
Kuralları,
Ankara, .Tübitak, 1980, s.436; Özleştirilmiş
Kataloglama Kuralları, Haz. Necmeddin Sefercioğlu, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1988,
s.98; Anglo-American. Cataloguing Rules, 2.Ed., Ottawa, Canadian Library Association, ı 989,
s.624; Marty Bloomberg, G. Edward Evans, Kütüphane Teknisyenleri İçin Teknik Hizmetlere
Giriş, Çev. Nilüfer Tuncer, Ankara, Türk Kütüphaneciler Derneği, I 989, s.382.; Hasan S. Keseroğlu,
Kataloglama Kuralları: Örnekleriyle Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları 2, Genş.2.bs,
İstanbul, Yapı Tasarım-Üretim, 1994; Orhan Öcal, a.g.e., sJ63
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İçkapak;
•

Cilt ara kapağından gelen sayfadır234

•

Kitabın genellikle ilk sayfasıdır235

•

Niteleme bilgilerini içerir236

•

Kütüphaneci için en önemli ögesidir237

İçkapağın değişik kaynaklardaki ortak özellikleri .ynkarıda belirtildiği gibi
niteleme için genellikle eksiksiz bilgi taşıması üstüne kurulmuştur.
kapak yerine unvan sahifesi

238

940' larda iç

denildiğini görürüz. Avrupa'da l500'lerde oluşmaya

başlayan239 bu sayfa, günümüzde

niteleme bilgileri dışında artık .standart kimi

bilgileri taşır duruma gelmiştir: ISBN (International Standard Book Number), CiP
(Cataloging in Publication) gibi.

Kitap tarihine basımevinin kullanılmaya başlanmasından

sonra giren, arka

yüzünde de genellikle seri, baskı-ve telif hakkı kayıtlarının yer aldığı iç kapağın ilk
kullanılış biçimi ve kitapta kullanılmasınııfamacı

bugünkünden çok farklıdır. Hem

yazma kitaplarda hem de iç kapak konusunda yerleşmiş bir düzenin olduğu döneme
kadar basılan kitaplarda

elbette kitaba ait bilgilere yer veriliyordu.

Ancak bu

bilgilerin verilmesi konusunda oluşturulmuş gertelgeçer standartlar yoktu ve kişisel
tavırlar belirleyici oluyordu. Ya da Osmanlı kitaplarında

olduğu gibi var olan

biçimsel tavır bu bilgilerin sadece bir · kısmını· bulmaya yetiyor ve. . bu bilgilere
ulaşırken de hataya düşme riski sürekli canlı kalıyordu. Örneğin kitap ve yazar adının
genelde yazmanın ilk ve son sayfasında geçiyor olması gibi.

234

M. Alpay, Kütüphanecilik Terimleri, s.47-48.
A.C. Ötüken, Bibliyıtek Bilgisi ve Bibliyografi, s.125; F.E. Karatay, a.g.e., s.9.
236
M. Alpay, Kütüphanecilik Terimleri, s.47-48; Kataloglama
Kuralları, s.436; Özleştirilmiş
Kataloglama Kuralları, s.98; Anglo-American
Cataloging Rules, s.624; Marty Bloomberg, G.
Edward Evans, Kütüphane Teknisyenleri
İçin Teknik Hizmetlere Giriş,
s.382.; Hasan S.
Keseroğlu, Kataloglama Kuralları, s.13
237
Basma Eserler Alfabetik Alfabetik Katalog Kaideleri: (Enstrüksiyon), s.3
23s H
, s. 9 ;
. F. Karatay, a.g.e.,
239
H. F. Karatay, a.g.e., s.9; M. Alpay, Kütiiphanecilik Terimleri, 47-48
235
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Kitaba ait bilgilerin verilmesi konusunda bir standardın sağlanamamış olması
ve var olan bir iki temel tutumun da zaman zaman ciddiye alınmayıp kişisel tavrın
bunların önüne geçmesi durumu basımevinin kullanılmaya başlamasına kadar devam
etmiştir. İlk basılan kitaplar da her yönü ile yazmalara sadık kalınarak hazırlandıkları
için, yani bir bakıma yazma kitabın baskı tekniği ile çoğaltılmış şekilleri oldukları
için bu kitaplarda da bir iç kapak oluşumundan söz edilemez. Ancak basımevinin
kullanılmaya

başlamasının

ardından, sayısı artan kitapları daha iyi pazarlamayı

·,

amaçlayan ve bunun için de kitap almak isteyen kişiye kitabın daha çok tanıtılması
gerektiğini düşünen yayınevleri, bastıkları kitapları tanıtmak amacı ile. oluşturdukları
kataloglara kaynak olacak, bastıkları kitaba ilişkiµ kitap adl,. yazar adı ve benzeri
bilgilerin olduğu bir sayfa hazırlarlar. Bu sayfanın(sağlachğl?kolaylıklarıçok çabuk
farkeden yayınevleri, sayfayı kitabın başına da yapıştırmaya başlamışJardır..•. İşte bu
uygulama o dönemde Avrupa'da hızlı bir tırmanış içinde olan kitap basmacılığı
kültüründe 20-30 yıl gibi kısa bir sürede yaygınlık kazanmış ve kitabın
vazgeçilmezlerinden biri haline gelmiştir. Zaman içinde ticari. kaygıların yanı sıra
kitaba ilişkin farklı alanlarda da yararlarının olduğu anlaşılan iç kapak kullanım
kolaylığının olması ve daha çok insana hitap edebilmesi için standartlaşmaya doğru
götürülmüş ve bugüne . gelinmiştir. Bugün artık kitap, okur, kütüphane ve
kütüphaneci için birincil önceliğe sahip bir bölüm durumundadır.

Tarihi gelişime geri dönülecek olursa, yukarıda belirtilen sebepten dolayı
kitaba kapak geçirme ve buna kitap adı, yazar adı basımevi ve baskı tarihi koyma
geleneğinin başladığı yer aynı zamanda basımevinin de çıkış noktası olan Almanya,
ilk kez kullanıldığı yer l500'de Leipzig240, bir başka kaynağa göre de Köln'dür.241
Bu uygulama 1470-1480 yılları arasında kullanılmaya başlamış ve 1500'lerin ilk

240·

Meral Alpay, "Türkçe Basına Kitapların Beşik (İnkunabel) Devri", İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Yıllığı,. İstanbul, İstanbuLÜniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1973,
s.588
241
Alpay Kabacalı, Türk Kitap Tarihi l, s. 12 l
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yıllarında

basılan

hemen

her kitapta

iç kapağa

yer verilmeye

başlanmıştır.242

Bu

tarihten sonra basımevi ve basma kitapla tanışan kültürler iç kapağı da diğerleri ile
birlikte

bünyelerine

sorumlulukları
tamamen

katmışlar

ve

yaygınlaştırma

almışlardır .. İlk önceleri

basımevinin

inisiyatifinde

adına

kitabın .... yazarını

üzerlerine
hiç

olan bu uygulamanın

düşen

ilgilendirmeyen,

ticari kaygıdan

çok

bugünkü anlamı ile kullanıldığı ilk örneği Wolfgang. Stöckel. tarafından 15 00 yılında
Almanya'nın Leipzig kentinde basılan kitaptır.243 Yazı ve ..kitap tarihine dönülüp
bakıldığında

son derece kısa bir· zaman dilimi içinde bu. kültür içinde yaygınlık

kazanıp yerleşen ve önemi kavranan . bu uygulanıanm Osmanlı'daki tarihi daha
değişik bir seyir izler. Biraz ileride de değinileceği gibi, Osmanlı'da ne Avrupa'da
olduğu gibi farklı amaçlarla da olsa iç kapak içirn.l<tiçük adımlar yaşanmış ne de
uygulamanın

benimsenmesi

bu: denli kolay olrnuştı..ı[.<i.Osmanlıkitap basmacılığı,

uzun bir süre görmezden geldiği Batı iç kapak örrıel<l~ri11i, zamanla hiçbir açıdan
sorgulamayıp birebir taklit yoluna gitmiştir.

A. Basmalarda İç kapak GeHşimi
Latince "incunabulum"

kelimesinin . çoğuJu\ olan. "ınkunabel"

kelimesinin

karşılığı
olarak.
dilimize
geçen. sözcük,.._.:. b'.·, . e·.:..:.·ş•..·•..ı· .•··.-•·1(· · ·-<i--·.· · · .·a . •. _. ,·n._;. · .· •. 1.· .· ·.a· · · m· · •· . · · .•· . ı•.·. 1•.a· · · .• gele·-.n "cunae" kelimesinden
,·.·
.
. .. ·,
.
ı_ .•

i·:··

türetilmiştir.
emekleme
İngilizce;

244

Özellikle

bibliyografyacılann

---•:·-. -.·

kit;;

.·_ -·-:

._··

basmacılığının

devresi ürünlerine verdikleri ort;ıiJ ~ddır. Leman
incunable:incunabulum

inkunabel:wiengen

ve

Şenalp'in kitabında

•. (early printed book beforre

druk (druck bis .1500) ve Fransızca;

çocukluk

1500), Almanca;

incunable

(impression

anterieure a 1500)245 biçiminde gösterilir. H. Fehmi Karatay ise basımevinin ilk icat
edildiği zamana ait olan va 1500 yılı ile sınırlandırılan kitapları beşik.devri basmaları
242

Fahriye Gündoğdu'nun Batı'da ilk iç kapak l 7'inci yüzyılda Almanya'da görülmüştür. Osmanlı'da
ise .l 5'inci yüzyıl yazmalarından itibaren iç kapak vardır tepitinin tartışmaya açık olduğu
inancindayım.: Herşeyden önce Batı'da 15'inci yüzyılda artık yaygın hale gelmiş bir iç kapak
kültürünün var olduğu bilinmektedir. Osmanlı el yazmalarındaysa kullanılan iç kapak değil, iç kapak
bilgilerinin bir kısmına ulaşılabilecek (bazen bu da mümkün olmayabilir) yazma nüshaya özgü olan
bölümlerdir. (Fahriye Gündoğdu, "Ebüzziya Tevfık'in Türk Basmacılığına Getirdiği Yenilikler ve
Ti.irk Kütüphaneciliğine Katkılan," Ankara, Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölüınü, 1982
[Basılmamış Yükseklisans Tezi]
243 Meral Alpay, "Türkçe Basma Kitapların Beşik (İnkunabel) Devri", s.588
244
Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Nadir Eserler Kataloğu, Haz. Kasım Çelik,
İstanbul, Yapı Kredi, 2002, s.vıı
245
LemanŞenalp, a.g.e. , s.162-167

olarak tanımlar.246 Beşikdevri basmalarının en çarpıcı özelliğini, yazma nüshadaki
her bilginin olduğu gibi kopya edilmesi olarak belirleyen ve iç kapak kavramının
olmadığını söyleyen M. Alpay'a göre Türk basım tarihi için beşikdevrinin hangi
dönemde tamamlandığı konusu henüz açıklığa kavuşmuş değildir.247 Beşikdevrini
Avrupa'da kitap basmacılığının başladığı dönem olarak T. Kut ise bu dönemin ve
basılan kitaplarının

özelliklerinden bahsetmez.248 S. Dahl'a göre inkunabel kelimesi

bsılı kitapların en eskisi anlamına gelir çünkü bu kitaplar tamamı ile basmacılığın ilk
dönemine

girmektedirler.

"Arkaik

Baskı"

anlamına

gelen paleotype

terimi de

Avrupa' da bir süre aynı anlam için kullanılmış ancak bu sözcük tüm eski baskı
kitapları içine aldığı için beşikdevri ile belirtilen 1500 yılını vurgulamadığından
kullanımda yaygınlık. kazanamamıştır.249 Verilen tanımlar ve yapılan açıklamaların
ışığında beşikdevri

uaoına..ıa.ı

aı.uaurn ıaıc

istenenin; basımevinin ilk kullanılmaya

başladığı

kitaplar

olduğu söylenebilir.

Incunabel'in
kullanılmaya

kelime

başlanmasından

anlamlarında

da

görüldüğü

gibi

basımevinin

1500 yılına kadar olan dönemde basılan ve aynı

zamanda sayıca az olan, nadir bulunan kitaplar için kullanılan bir deyimdir. Ancak
üzerinde dikkatle durulması gerekir ki bu tarih özellikle Avrupa için verilmiş bir
tarihtir. Hatta 1500 yılı inkunabeller için kırılma noktasmı temsil ediyor olsa da
Avrupa' da dahi bu tarih 1480-1530 aralığında değişebilir.

Basımevini kullanmaya bu tarihten sonra kullanmaya başlayan hatta Osmanlı
gibi bu yöntemi 200 yılı aşkın bir süre sonra uygulayan toplumlar için bu tanım
gerçeklikten

uzak olacaktır. Bu nedenle beşikdevri ya da ınkunabel adı altında

söylenilmek istenen dönem, bir toplumda basımevinin kullanılmaya başlamasından o
toplumda basımevi kültürünün yerleştiği kanaatinin oluştuğu ana kadar olan dönemi
246

H. Fehmi Karatay.," Ünvanın istinsahına ve fer'i bibliyoğgrafya kayıtlarına ait kaideler ne
"irıculabel?e denilen matbaanın ilk icat edildiği zamana ait kitaplara ne de 16. asrın baş taraflarında
basılan kitaplara tatbik olunabilir. Bunlar yazma kitaplara benzediğinden onların yazılması için
Leopold Delisle'in yazmalar hakkındaki talimatına 'müracaat' edilmek lazımdır", a.g.e .... s.9
247
Meral Alpay, "Türkçe Basma Kitapların Beşik (İnkunabel) Devri", s.587
248
Turgut Kut, Yazmadan Basmaya Müteferrika Mühendishane Üsküdar, s.3
249d.
· Sven Dhal.a.g.e., s. I L?
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kapsar. Doğal olarak bu yeniliğin toplumda benimsendiğinin göstergesi de tanımda
yapıldığı gibi sadece bu sürede geçen tarih değildir. Zaman zaman böyle bir
yanılgının içine düşüldüğü örnekler250 olsa da bu dönemin belirleyicisi olan faktörler
her topluma göre değişebilen çok geniş yelpazeye yayılmıştır. Ancak genel eğilim
tüm dünya tarafından örnek olarak kabul edilen Avrupa'da

olduğu gibi bu ilişkiyi

tarih dilimleri ile ortaya koymaktır.

Tüm bu çeşitlilik içinde yaygın olanlar, kullanılanların

arasında

şunlar

sayılabilir: Basımevleri sayısında sınır kabul edilen rakama ulaşılması, basımevinin
kullanılmaya başlanmasının ardından aynı zamanda/ötoplum

için özel bir yeri olan

tarihe kadar olan geçirilmiş makul bir süre, basılah\kitapların

sayısında yeter kabul

edilen oranda artış ve yaygınlaşma kıstası olarakgörtllensayıda basılan kitaplardaki
konuların çeşitlenmesi. Bu yöntemlerin· hiç biri içim diğerlerinden daha gerçekçidir
demek mümkün değildir çünkü dünyanın heLGOğr!frı:ısındaki kültürlerin kendilerine
has özellikleri vardır ve bu özellikler beşikdeyri.rıçleype1irleyici bir .rol oynayacaktır.
Yani sorun bu dönemin hangi tarihte başladığı cleği1J1a11gi tarihte sona erdiğine karar
vermektedir.

Orhan Öcal bu deyimin kitap basrnacıllğında
Papazı

Bernard

typographicae"

Von

ilk kez Münster Katedrali

Mallinckront: .·• tarafından./<'.'De

ortu • et

progressu

antis

adlı eserde kullanildığını: söylerken,.251 Meral Alpay' a göre ise

Fransız bibliyografyacı Philippe Labbe .tarafindan kitapları belirtmek için değil de
baskı

sanatının

başlangıçtaki

gelişimini

göstermek

için

kullanılmıştlr.252

Gutenberg' le birlikte. üretilmeye başlanan ille baskı. kitaplar · için yazmalardan farklı
bir kurgunun olacağım. beklemek olanaksızdı. Zaten

basımevinin

kullanılmaya

250

Orhan Öcal'a göre İbrahim Müteferrika Basımeviriden çıkmış ilk 17 kitap Osmanlı kültürünün
beşikdevrini oluştururken Jale Baysal'a ve Yapı Kredi Serrnet Çifter Araştırma Kütüphanesi
Nadir Eserler Kataloğu'na göre ilk 11 O yılda basılmış olan kitaplar basımevi ya da konu ayrırnı
gözetilmeksizin Osmanlı beşikdevri basmalarını oluştururlar. Bu 11 O yıl Müteferrika Basııneyi'nin
kurulması ile başlar ve Tanziınat'ın ilanı ile sona erer. Meral Alpay ise Müteferrika'dan
Cumhuriyet'in ilanına kadar basılan kitaplarda yazma kitap izlerini görmenin mümkün olduğunu,
kitaplarda tam bir iç kapak kavramının henüz standartlaşmadrğmı ve bu nedenle Türk beşik devrini
Cumhuriyrt' in ilanına kadar getirenlerin olduğunu belirtir.
251
Orhan Öcal, a.g.e. , s. I 43
252
Meral Alpay, "Türkçe Basına Kitapların Beşik (İnkunabel) Devri'', s.587
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başlanmasının

amacıda

inkunabellerin

büyük

kitabı

daha

çoğunluğu

kitap

kısa

sürede

tekniği

üretebilmekti.

yönünden

Bu

elyazması

nedenle
kitapların

etkisinden kurtulamamışlardır. Teknolojik gelişmelerin de kullanılmaya başlaması ile
basma kitap yazma nüshasından farklılaşmaya başlamıştır.

Elyazrnasr.kitaplanrı

bir devamı olan beşikdevri basmaları, yazma kitabın

olumsuz yanlarını da devam ettirmiştir. Bu kitapların

baskı tarihlerini saptamak

oldukça güçtür. Kitap adı, yazarı, basım yeri, basım yılı ve .yaymeyinin adı gibi
bilgilerin yer aldığı, bugün kullandığımız . anlamda bir iç kapağın olmamasından
dolayı bu bilgiler genelde yazmalardaki biçimleri ile veriliyor, bazen de bilgilere
ulaşmak için tüm kitabı gözden geçirmek gerekiyordu.

Bu zorlayıcı durumlara

rağmen basma kitaplarda iç kapağa ihtiyaç duyulmasının nedeni daha farklı bir şey
olmuştur. Kitap satışını. arttırmak için kitapları .okura tanıtmak gerektiğini düşünen
basımevleri bu amaçla bir takım kataloglar hazırlamışlar ve zamanla bunları ayn bir
sayfada toplayarak iç kapağın ilk tohumlarım atmışlardır.253

Bu ilk kitaplarda kullanılan kağıtlar ge.nelde iki boydur. İlki büyük (royal
folio) "kıral boy" diğeri küçük (mediumfolio) olarak tanımlamyordu.254 Genellikle
büyük boy kağıdın bir defa katlanması ile. iki yapraklık, iki defa katlanması ile dört
yapraklık,

üç defa katlanması

ile de sekiz>yapraklık

formalar oluşturuluyordu.

Beşikdevri basmalarının ilk dönemlerinde yazmalardan farklı olarak sayfa numarası
verilmiyordu.

Bunun basma kitap tekniği konusunda çok donanımlı olmamaktan

kaynaklandığı düşünülebilir. Nitekim daha sonra basılan kitaplarda numara veriliyor
olması

bu düşünceyi

doğrular

niteliktedir.

Beşikdevri

basmalarında

bugünün

kitabının içindekiler kısmına karşılık gelen bir fihrist bulunurdu.

251

Abdülkadir Salgır, "Matbaacılığın
Bülteni, C. V, Sayı 3, 1956, s.195
254
Orhan Öcal, a.g.e. , s.144

İlk Ürünleri İnkunabeller",

Türk Kiitiiphaneciler

Derneği
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Avrupa'da beşik.devri kabul edilen dönemde 30-35 bin kitap basılırken255 bu
çalışma için Osmanlı beşik.devri olarak kabul edilen dönemde basılan kitap sayısı 50'
yi geçmez.

Oysa Osmanlı' da basılan

kitapların

sayısı 200' lerle gösterilirken

Avrupa' da Türkler ve Osmanlı konulu basılan kitapların sayısı 2500 civarındadır.256
Beşikdevri basmalarının kitapların büyük kısmının başlıkları yoktur. Kitap Batı' da
"irısipit" diye bilinen metnin ilk sözcüğü ile tanımlanır.257 Bu Osmanlı'da genellikle
"besmele"dir.
Gutenberg

Ayrıca bu kitapların baskı sayılan da son derece azdır. Örneğin
İncili' nin

baskı

sayısı

3 00 ve

Gerek

Avrupa

gerekse

Osmanlı

basmalarında bu sayı 2000 i geçmez.

Gerek Osmanlı gerekse diğer uluslar için birbirinden ayrı sınırlarını belirleme
kıstasları ve

beşik.devri basmalarını

evrensel

zamanlar ve
olacaktır.
beşikdevri basmaları için
bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Basılış şekillerinde yazma gelc:neğii9cYYam . eder
Basımevleri ya da yayınevleri içJcapal{yaprna:z:
Eser adı. kitabın ilk sayfasında baz,t::11 ya:z:ar adı ile birlikte ya da bir sayfa
halinde. veya birkaç satır halinde verilir
Aynı yaprağın arka yüzünde metin paşiar
Metnin ön yüzde hemen kitap adından sonra başladığı dagörülür
Çoğu zaman eser hakkındaki bilgiler kitabın sonunda yer alan "hatime"
diye bilinen kısımda verilir258

255

Cornebius
Beugherna tarafından
hazırlanan
"Inceunabula
Typographique"
(İnkuııabel
Bibliyografyası) adlı eserde 1502 yılından önce baskısı yapılmış 40.000 e yakın farklı konularda kitap
listelenmiştir. (Orhan Öcal, a.g.e., s.148-149) Günümüzde de sıkça kullanılan ve basılan .inkunabel
kitap sayısını 3S bin olarak veren bir diğer İrıkunabel Bibliyografyası ise George Wolfgang Panzer
tarafından 1793-1803 yılları arasında hazırlanmıştır. (Sverıd Dahl, a.g.e., s 112
256
Alpay Kabacalı, Türk Kitap Tarihi I, s.106
257
Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Nadir Eserler Kataloğu, s.vııı
258
Meral Alpay, "Türkçe Basına Kitapların Beşik (İnkunabel) Devri", s.589-590
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1. Kitap Açısından İç Kapak
İç kapağın tarihine ve bu süreçteki gelişimine dışardan bir gözle bakılacak·
olursa, ilk dikkati çekecek şeyin iç kapağın kitap için diğer unsurlardan daha farklı
bir şekilde ve yoğunlukta vazgeçilmezi olduğudur. Basit bir yaklaşımla iç kapak, ait
olduğu kitabın kimlik kartı gibidir. Tıpkı insanlara ait birincil derecedeki bilgilerin
kimlik kartlarında bir düzen dahilinde verilmesi gibi, kitaba ait temel bilgilerin bir
düzen dahilinde bulunduğu yerdir.

Bir kitabın var olma nedeni okuyucu ile paylaşılmak istenenlere aracılık
etmesidir. Bu durumda. mümkün olan. en kısa yolçlan okuyucunun kitap hakkında
bilgilendirilmesi gerekir. Çünkü özellikle hızlı bir değişim içinde sürüklendiğimiz ve
zamanın çok değerli hale geldiği günüınüzde okurun. beklediği şey kitap hakkındaki
genel bilgiye en.kısa; vekolaybifpiçiırıde:
tanımlamasının

yapılabilmesine

..ulaşabilınel<#Liİ.ç k:apak,. .ait olduğı.tkitabın

imkan sağlayan. .kjtap . adı, . koşut · yapıt./ adk. başka

yapıt adı, yazan, basımevi, yayınevi, basım tarihi ve basıldığı yere ilişkin bilgilerle o

kitabın en kısa tanıtım yeri . konumundadır. İç kapağın tarih içindedeki gelişimi
hatırlanacak olursa ilk dönemlerdeki kullanılış amacı kitabın kimliği olmaktan daha
çok okurla kitabı birbirine yakın tutmayı sağlamaktır. Elbette. bu amaç bugün de
devam ettirilmektedir ancak bir bakıma kitabın var olduğunun ispatı anlamına gelen
kitabın kimliği olma özelliği de diğer amaçla birlikte dile getirilir hale gelmiştir.
Çünkü bu özellik iç kapak ile ilişkilı olan diğer bölümlerde de dile. getirileceği gibi
bir kitabın

varlığının

bilinmesi

ve kullanılma

yoğunluğunda

belirleyici

olan

faktörlerin ilk sırasında yer alır durma gelmiştir.

500 yılı. aşkın bir süredir kitap ve kitap tarihinin içinde yer alan iç kapak,
geçirdiği biçimsel ve içeriksel değişikliklerden sonra ulaştığı bugünkü hali ile kitaba
doğru atılan.ilk adım gibidir. Tabiki okuyucu bir kitabı ilk eline aldığında eğer daha
önceden kitap hakkında bilgiye sahip değilse, onun ilk dikkatini çeken şey kitabın adı
olacaktır.

Ama bu, hiç tarıışmayan iki kişinin ilk tamasımn,

görünüşlerini

birbirlerinin

dış

tanımaya çalışmaları gibidir. Gerçek anlamda tanışmanın. kişilerin

birbirleri ile. konuşması ve bir şeyler paylaşması ile olması gibi okuruı; kitapla
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gerçekten tanışması kitabm iç kapağını okuması ile olacaktır. Evet, bu kitaba doğru
atılmış ilk adımdır ama anlamlı ve bilinçli atılmış bir ilk adım.

İç kapak katalog ve bibliyografya hazırlama açısından; 1961 yılmda Pariste
yapılan Uluslararası Kataloglama İlkeleri Konferansı ardından kitabın

temel ve en

önemli sayfası olma özelliğini kazanmıştır.

2. Okur Açısından İç kapak
İç kapağın kitap için ne anlama geldiğinin verilmeye çalışıldığı bölümde sözü
edilenler

düşünülecek

olursa, iç. kapak

okurun

kitapla

ayrıntılı

tanışmasmın

gerçekleştiği ilk temas noktasıdır.

Okur karşılaştığı kitap/ hakkında ilk elde öğrenmek isteyeceği bilgilere iç
kapak aracılığı ile ulaşabilecektir. Kitabın kapağında yazar adının dışında başka
adlarının olup-olmadığını,

yazarının

kim olduğunu

ve tam adının ne olduğunu

görmenin en kısa yolu okurun iç kapağa göz atmasıdır. Okur aynı zamanda iç
kapakta sorumlu(lar) yanında resimleyen, çeviren, derleyen gibi emeği geçenleri ele
görecektir. Söz konusu kitabın hangi tarihte ve l1erede basıldığının bilinmesi belki de
okur için belirleyici olan ilk kriter olabilir. Eğer oküyucu bir konu hakkında yazılmış
en yeni bilgiye ulaşmış olmayı amaçlıyor ve daha önce yazılmış olanlarla vakit
harcamak istemiyorsa bu bilgiyi ona iç kapak verecektir. Okumak istediği kitapların
belirlenmiş bir tarihten sonra basılmış olanlar olması durumunda da baş vuracağı yer
iç

kapaktır.

Bunların

yanı

sıra

kitabın

daha

önceden

baskısının

yapılıp

yapılmadığının, kitabın hangi basımevinden ya da yayınevinden çıktığının bir diziye
dahil olup-olmadığının bilgilerini de okur iç kapaktan öğrenecektir.

Okur açısından iç kapak kitabın tam. olarak· analiz edilmesi ve başmdan.
sonuna nelerden bahsedildiği imkanını veremese de mümkün olan en kısa; süred~
kitap hakkında temel olan,ğbilgilerin edinilmesinin

yoludur. Bir bakıma J<itabın.

kendini tanıtma, okurun da kitapla tanışma noktasıdır.
görülmeye başladığı dönemlerde, günümüzdekinden

İlk iç kapakiöriıekleril1

çok farklı bir bakış açısı ve

!00

!11!!1!1111111111111111111111!1

yaklaşım söz konusudur. Elbette ki Leipzig'de iç kapak konulan ilk kitapta da okurun
kitap hakkında bilgi sahibi olabilmesi amaçlanmıştı ama hem verilen bilgiler bugün
olduğu kadar detaylı değildi hem de ilk hedef kitap-okur iletişimini arttırmaktan çok
basımevinin kitaplarını satabilmesini sağlamaktı.259 Bu amaç bugün de iç kapağın var
olma sebepleri arasındadır ama ilk önceliği kitap-okur ilişkisinin en kısa ve verimli
şekilde sağlanmasına bırakmış durumdadır.

3. Kütüphane ve Kütüphaneci Açısından İç Kapak
Kitap açısından iç kapak kitapçı, yayıncının sorunsalı, okur açısından daha
çok bilgi elde edebileceği

bir alan; kütüphaneci

açısından

ise "teknik"

olarak

okunacak ve değerlendirilecek bir sayfadır. İç kapak, kütüphanecinin elindeki kitabı
dermeye katmak için teknik okumasının
bibliyografik

başlangıç

sayfasıdır.

İç kapak, diğer

bilgi alanlarının önünde öncelikle Yer alır. Kütüphanecinin

mecazi

anlamda kutsal sayfasıdır. Çünkü öncelikli ve gerekli bilgilerin ağırlıklı olarak yer
aldığı sayfadır iç kapak. İç kapaktan

alınari" bilgilerle kütüphaneci

okur-kitap

iletişimini kurar.

Türü ne olursa olsun tüm kütüphanelerin esas.ve en önemli amaçlarından biri
kitap ile okur arasındaki bağın sağlamlığını ar.ttırınalcve bu bağın daha etkin hale
gelebilmesi için gerekli uygulamalara ve yöntemlere açık olmaktır. Yani kitap ve
okur için iç kapağın taşıdığı anlam ve . amaç kütüphane
etmektedir.

işleyişine de hizmet

Her kütüphanede· kitaplar raflara ya da depoya . bir sistem dahilinde

yerleştirilir ve sistem seçimi yapılırken kütüphanenin türüne ve kullanıcı profiline en
uygun olan sistem seçilmeye çalışılır. Hangi sistem kullanılırsa kullanılsın amaç.
kitapları en düzenli şekilde bir arada tutmaya çalışmak ve ulaşılabilirliğinin en basite
indirgemektir. Ancak her sistemin çeşitli. kullanım zorluklarının olduğu ya da bir
sistemde avantaj iken diğer bir .sistemde dezavantaja dönüşen durumların olması
kaçınılmazdır. İşte bu noktada iç kapaklar devreye girecektir. Çünkü iç kapak hem
bir kitabın .• mümkün

olan en . eksiksiz

hali ile nitelenmesini

kütüphanede oluşturulacak kitaba farklı. erişim. uçlarındanulaşma

259

sağlaya,cağı
yollarına

Meral Alpay, "Türkçe Basına Kitapların Beşik (İnkunabel) Devri", s.588
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tutacak ve ciddi belirleyici roller üstlenecektir.

Yani, bir kitabın kataloglama diye

adlandırılan ve aynı zamanda yerleştirme sistemi içindeki yerini belirleyecek olan
bilgilerinin

hemen

tamamı,

kitabın

iç kapağında

vardır. Bu anlamda

kitabın

kütüphaneye geldiği andan itibaren atacağı ilk adımın ya da diğer bir değişle okura
kadar uzanan sürecin ilk hareketinin iç kapak kaynaklı olduğu söylenebilir.

Kütüphane, okur ye kitap ile iç kapak arasındaki ilişkiden bakılmaya devam
edilecek olursa iç .kapağın kütüphaneci için ne anlama geldiğini kavramak çok daha
kolay olacaktır. Kütüphaneye mal edilen bir kitabın gerek kataloglama işlemini gerek
sınıflanıp yerleştirilmesini gerekse de diğer işlemlerini yapacak olan kütüphanecidir.

O halde en netveJqsa bir yaklaşımla iç kapak; kütüphanecinin kitap ile olan hemen
her türlü etkileşiminde. bir anahtar görevi üstlenecektir. Nasıl ki ok.urun kütüphane
dışında karşılaştığı bir kitabı tanımasının en etkin ve kısa yolunun iç kapağa bakmak
olduğu ifade olundu, bu tanıma ve tanıtma işini okur adına üstlenmiş olan ve kitabı
okur tarafından.alınmaya hazır hale getirmeyi amaç. edinmiş olan kütüphanecinin ele
bir kitapta ilk eld~ bakması gereken yer iç kapaktır.

Kitabın kendini en iyi şekilde tanıtabildiği, okurun bir kitabı en iyi şekilde ve
kısa sürede tanıyabildiği yer olan iç kapak kütüphane ve kütüphaneci içinde aynı
anlama gelir ve bu sayede hem kütüphanenin hem de kütüphanecinin işlerini daha
kısa sürede ve verimli yapabilmelerini sağlar, Kütüphanenin ve kütüphanecinin

ilk

öncelikli •· olarak görülen görevleri için kitabın iç kapağında yer alan bilgiler de
birincil önceliklidir.

B. Türk Beşikdevr Basmalarında İç Kapak
Müteferrika ile beraber Osmanlı' da basımevinin kullanılmaya başlamasından
itibaren, Türk Basımevi tarihinde "beşik devri" olarak da adlandırılabilecek yaklaşık
yüz yıllık bir dilimde basılan kitaplar konusunda yapılan çalışmalarda

bir fikir

birliğine varıldığını söylemek mümkün değildir. Gerek doğrudan gerekse dolaylı bir
biçimde bu konuyu ele alan araştırmalarda, kitabın basım yılından basıldığı yere,
yazarından

fiyatına kadar

pek çok . noktada .: bu görüş. ayrılıklarına

rastlamak
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mümkündür. Bu çalışmanın asıl konusu olan iç kapak ile ilişkili verilen bilgiler ve
varılmaya çalışılan sonuçlar konusunda da maalesef bu fikir ayrılıkları ve çok sık
çelişkiler içine düşme durumu kendini gösterir. Bir kitap için iç kapağın ne anlama
geldiği düşünülecek

olursa, zaman zaman gerçekleri yansıtmayan

bu bilgilerin

aslında ne denli önemli olduğunu anlamak çok daha kolay olacaktır.

Her araştırmacının kendi verdiği bilgilerin doğru olduğunu savunduğu bu
kadar farklı verinin içinden, gerçekten doğru olanının bulup çıkarmak ancak ciddi bir
analiz ve araştırma ile mümkün olabilecektir. Bu nedenle basılan kitaplar hakkında
bilgiler verilirken ulaşılan tüm kaynaklara.değiniTnıeye çalışılmış, doğru kabul edilen
verilirken, diğerleri de karşılaştırma yapılabilmesi için bir.arada sunulıntjştur.

Bu noktada konunun hareket alanını belirleyen iki husus vardır. İlki; bu
çalışmada basımevlerine

göre bir sınıflama yapılmaya çalışıldığı için, elde edilen

verilerde öncelikle basımevine ait bilgilere bakılmış, en doğru olanı bulunmaya
çalışılmıştır. İkincisi ise; Kemal Beydilli,260 hem daha once kendi yaptığı çalışmanın,
hem ele bu konuda iddalı bir şekilde hazırlanmış diğer çalışmaların hatalı ve. eksik
yanlarını zaman zaman belgelerle, zaman zaman da akla ve tarihe uygun gerekçelerle
ortaya koyduğu için, basılan kitapların sıralaması ve sımflandırılmasıBeydilli
eserine bağlı olarak oluşturulmuştur.

Aynı alanda· çalışmış araştırmacıların,

'nin
zaman

zaman bilimsel eleştiri. sınırlarını aşan-sert üsluplarla kaleme aldıkları yazılarında da
görüldüğü gibi, her araştırmacının kendince. bir doğrusunun olması ve bu doğruyu
sonuna kadar savunma gayreti, bu alanda yapılacak çalışmaları zorlaştırmaktadır.

Bu bölümde

Osmanlı'nın

basılan ilk kitapları

ilk üç basımevine

göre

sınıflanmış, bilgilerde çelişkileri olan eserler, farklı olan tüm yaklaşımlarla verilmeye
çalışılmıştır. Bu sayede bütüncül bir yaklaşımın ve karşılaştırmanın

yapılabilmesi

hedeflemniştir. Basılan kitaplar konusundaki belirsizlikler yumağı, doğal olarak Türk
beşik devrinin hangi tarihler ile sınırlandırılacağı konusuna da yansımıştır. Çünkü bir

°

Kemal Beydilli, Müherıdishane ve Üsküdar Matbaalarında Basılan Kitapların
Katalog, İstanbul, Eren Yayıncılık, 1997
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kültüre

ait beşik devri basmalarının

basılan kitapların

özelliklerinden

Bu çalışmada
Osmanlı '11111 bastığı
edilmiştir.

sınırı

olarak

ilk din kitabı olan "Risale-i

anlamına

coğrafyalarında

belirleyecek

bir kültüre

da karşılık

örnekleri

Üsküdar
Birgivi"

gibi basımevinin

hale geldiğine

bakılmaksızın

Basımevi'nde

gelen

bu tespiti

basılan,

ve onun basım yılı kabul

ait kitap basma. geleneğinin
yapmak

oları pek çok kriter bulunabilir.

kabul edildiği

olan veriler bu devirde

çıkartılacaktır.

beşikdevrinin

Aynı zamanda.

belirlemek

sınırlarını

için,

"beşik

devrini"

dünyanın

farklı

Avrupa'nın hemen tamıncla

hangi ülkede hangi tarihte

kullanılmaya

ve yaygın

1500' lü yılların ilk çeyreği bu sınırı oluşturmuştur.

Yani belirleyici olan tarihtir. Diğer bir sınırı koyma ölçütü ele daha çok Doğu Avrupa

ülkelerinde olduğ11 gibi,:. şefıirJ(:")rcie. ve ülke genelinde faaliye; gösteren basımevi

r,.!lf ;ct~··· ~irft~ıi';,i~j!~i\.9J\1~G{;~i~Y!jt()/'1 ·•· füretJyr~en

sayısıdır,, AncakC.
tutulmalıdır.

ayrı

Çünkü devlet destekli kitap bas111a;ya l,aşla11ılı11.asınclançok - .önce,

egemenli_ği _ altında yaşayan fark}l\dı_A_ }_¥_Y_ /i_m_i3 fh_iep_it_ e11 91_._•·_a_Jl_ p_yın_/ aatler(:")_._k:itap._basma
_.r_•-.

,'

'

' .· . · ·.·' _. ,' . ·: . : i'' :·

.

-'.'

-_--'' '

'

'

iznini veren Osmanlı; şart . olarak_İsl_am.cii.Qi ily\ilgili.)<itap '. basmamayı koymuştur.
Osmanlı İmparatorluğu gibi. dine ve_ din.

He il~üli.

gele11eklere sıkı sıkıya bağlı bir

toplumda basımevinin .ilk yıllarında kesin. bir _ta_vırla reddedilen elin kitaplarının
basılmaya başlanması o toplumda artık bir ba_sımevi kült.üründen söz edilebileceğinin
bir göstergesidir.

Tezin konusunu ve amaçlarını .belirleyen de tamamen bu tespit

olmuştur. 1729 tarihinde

ilk kitap basılana kadar _ elle yazarak üretimi yapılan

kitapların çok büyük bir bölümü dolaylı ya ela dolaysız olarak elin konulu olmasına
rağmen, basımevincle. buna engel olunması dikkat çekicidir. Bu tutumun ardındaki
temel sebebinin Osmanlı' da elyazması . ile kitap üretimini yönlendiren insanların,
basımevinin

yaygınlaşamayacağı

beklentisinin

olduğu

inancındayım.

Başını

hattatların çektiği ve halkın kültür hayatında çok önemli yerleri olan bu hayli
kalabalık

sınıf,

bulabilecek

basımevinin

sınırlarının

kitabı geçmeyeceğini

birkaç konu ve onlu sayıları ancak

düşünmüşlerdir.

Bu insanlara göre bir bakıma

İslam dini ile birlikte anılır hale gelmiş oları kitap yazmacılığı ve elyazması kitap
süslemeciliği

düşünülecek

olursa, bir elin kitabının - baskı tekniği ile çoğaltılması

mümkün değildir ve hatta böyle bir şeye kalkışmak dine karşı gelmek gibi bir şeydir
Kitap baskısıı1myapılması

ile_ elin ve elin kitapları zaman zaman Avrupa'cla ela karşı
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karşıya getirilmiştir ama bunun boyutları hiçbir zaman Osmanlı'daki kadar aşılmaz
olmamıştır. "Dünyanın sonu geldi", "Şeytan icadı" gibi katı tutumlar Avrupa'da da
yaşanmış fakat bunları aşmak zamanla basımevinde

din kitaplarının basılmasını

destekler duruma gelmiş olan kilisenin de etkisi ile daha kolay olmuştur. Oysa böyle
bir desteğin Osmanlı din adamları tarafından verildiği söylenemez. Hatta dönem
dönem karşı duruşlar olmuştur.

Yukarıda verileye çalışılan sebeplerden

dolayı

İmparatorluktaki kitap basmacılığının beşik devrine belirleyici olarak ilk basımevinin
kullanılmaya

başlanmasının

üzerinden geçen zaman, basılan kitap sayısında sınır

kabul edilen her hangi bir sayıya ulaşmak ya da basırnevi sayısındaki artışlar değil de
bir anlamda tabu olarak kabul edilen bir din kitabının ya ela elin konulu bir kitabın
basıldığı tarih kabul edilmiştir. Risale-i Birgivi de dahil o ana kadar basılan kitaplar
farklı üç basımevinden.çıktığr.içsn,

bu basımevleri üç ana bölüm .olarak kabul edilmiş

ve buna göre sıralama yapılmıştır.

1. Müteferrika·BasımeYincle~aiıla~titjPiaryeİçiKapakları
Basılan kitaplar ve bu kitaplara ait bilgiler konqsunda en az görüş ayrılıkları
olan basımevidir. Müteferrika' nm ölümüne 'kadar' olan dönemde basımevi 17 farklı
kitabın baskısını yapmıştır. Mütefrrika'nın

ölümünden 'sonra basımevinin idaresini

alan İbrahim · ve Ahmed Efendiler döneminde daha. önceden basılmış bir kitabın
(Vankulu Lügati) ikinci baskısı yapılmış, son olaralCVasıf ve Raşid Efendiler
yönetiminde de 6 kitap basılmıştır. Yani bu basıınevinde basılan toplam kitap sayısı
24 dür. Bu kitapların tamamı Jonah ben Aşkenazi tarafından dökümü yapılan 12-16
puntoluk harflerle basılmıştır.

261

a. Tercüme-i Sihah-ı Cevheri (Vankulu Lügati)
Kitaba Ait Bilgiler
Gurre-i Recep 1141 (31 Ocak 1729) tarihinde basılan kitabın yazarı İmam
Ebu Nasr İsma'il bin Hammed El-Cevheri, Arapça'dan
Medine müftülüğü

261

çeviren ise müderrislik,

ve Medine kadılığı yapan, Vankulu diye anılan, kitabın basıldığı

Turgut Kut, Yazmadan Basmaya Müteferrika Mühendishane Üsküdar, s.9
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tarihte hayatta olmayan Muhammed bin Mustafa el-Yani' dir. Kitap çok değerli, iki
ciltlik Arapça-Türkçe bir sözlüktür. 33x22.5 cm. boyutlarındaki kitabın basılı alanı
26x 15 cm.' dir. Ciltlerin kaçar sayfa olduğu konusunda farklı görüşler vardır. T. Kut
ilk cildin 18 yaprak+666, ikinci cildin 757 sayfa olduğunu söyler.262 A. Şen ve E.
Carleson'a

göre ilk cilt 24+666, ikinci cilt 12+756 sayfadır.263 A Kabacalı ise

rakamların 19+666 ve 2+756 olduğunu savunur.264 Kitap mihrabiyesiz,265 çerçeveli
ve reddadelidir.

266

Filigranlı267 Avrupa kağıda 1 OOO adet basılmış olan bu kitap 3 3

satırdır. Çok hacimli olduğu için yazılması uzun zaman. aldığı gibi, kopyalama
sırasında çok fazla hata olduğu için Müteferrika tarafından basılacak ilk eser olarak
seçilmiştir. Bu sözlük oluşturulurken kullanılan yöntem oldukça dikkat çekicidir.
Yazar, önce tüm eseri Türkçe alfabedeki 28 bölüme ayırmıştır. Daha sonra alfabenin
ilk harfi ile biten bütün kelimeleri birinci bölümde toplamıştır. İkinci bölümde de
sonu alfabenin ikinci harfi ile biten.kelimeler toplanır. Daha sonra her bölüm .kendi
içinde 28 alt bölüme ayrılır. ki btırada da alfabenin ilk harfi ile başlayan bütün
kelimeleri. ilk alt bölümde, ikinci.harfiilc:\başlayan

harfleri de ikinci alt bölümde bir

araya getirildiği görülür ve devaill.\eder.>i13ı.ındansonra bu alt bölümler de bir kez
daha iki bölüme ayrılır ve daha önceki qölti.mlerde ilk harfle uygulanmış işlem bu
kez ikinci harfle uygulanır.268 İki. ciltlik' bu)kitap, medrese öğrencilerinin kolayca
alabilmesi için ciltsiz 3 5 kuruşa269 ya da 12 franga satıhnış daha sonra fiyatı 40 kuruş
olmuştur.. Her iki rakam da kitabın elyazmasr.fiyatının

yanında çok aşağılarda

kalmıştır. Sözlük Galius tarafından Latince'ye de çevrilmiştir.270 Hemen herkesin
basılan ilk Türkçe kitap olduğu konusunda fikir birliği içinde olduğu bu eserin Kültür
262

A.e., s.36
Adil Şen, a.g.e. ,s.63
Edvard Carleson, a.g.e. , s. I O
264
Alpay Kabacalı, Türk Kitap Tarihi I, s.47
265
Mihrabiye: Ucu ince tığlarla biten, mihrap şeklinde kitap başlığı. (Mine Esiner Özen, Yazma
Kitap Sanatları Sözliiğü, s.46)
266
Reddade: Yazmalarda sayfa sırasını belirtmek amacıyla, bir sonraki sayfanın- ilk harf veya
kelimesi, bir önceki sayfanın alt köşesine yazılmıştır. Bu yazıya reddade ya da ayak adı verilir. (Mine
Esiner Özen, Yazma Kitap Sanatları Sözlüğü, s.5)
267
Filigran: Kağıt yapımında kağıt yaprağı ıslakken liflerin kalınlığını değiştirerek oluşturulan desen
ya da işaret. Böyle bir kağıt ışığa tutulduğunda desen beligin olarak görülür. (Ana Britannica Genel
Kültür Ansiklopedisi, İstanbul, Güzel Sanatlar Matbaası A.Ş., C.VIII, 1987, s.573)
268
Edvard Carleson, a.g.e. , s. I O
269
Osman Ersoy, "İlk Türk Basıınevinde Basılan Kitapların Fiyatları", Kütiiphaneciliğimizde 40 Yıl,
Yay. Haz. Doğan Atılgan, Ankara, Türk Kütüphaneciler Derneği, 1998, s.424
·
270
Alpay Kabacalı, Türk Kitap Tarihi I, s.47
263
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Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Müteferrika Basımevinden, Cumhuriyetin ilanına
kadar olan dönemde basılan eserlerin toplandığı, aynı zamanda bu konuda daha önce
hazırlanan katalogları da içeren listede271 yer almaması dikkat çekicidir.

İçkapak Özellikler
Kitapta genel olarak bugünkü anlamda bir iç kapak oluşumunun varlığından
söz edilemez. Buna rağmen eserin ilk sayfasında iç kapakta yer alan bilgilerin bir
kısmının beraber verildiği görülebilir. Ancak dikkati çeken asıl nokta, Osmanlı
Türkleri'nin

bastıkları bu ilk kitap biçim ve kitaba ait bilgilerin yerleştirilmesi

açısından yazma nüshaların kopyası gibidir. Yine de ilk ve son sayfada yer alan ve
nitelemede

ihtiyaç •. duyulan

bilgilerin

bir

kısmının

karşılandığı

bilgiler

değerlendirmeye değerdir.

Kitap, yazma kitap geleneğinde olduğj; gibi besmele ile başlar ve "amma
ba'd" ibaresinden sonra kitap ve çevireni hakkmdaJ:>ilgilerin yer aldığı bölüm yer
alır. Kitabın sonunda kolofan vardır ve burada ciltkaydı,çeviren, kitabın adı, yazar,
basımevi, Arapça ve yazı ile yazılmış.tarih veı-iJ111iştjr. Ancak bu bilgiler iç kapak
biçiminde değil, mukaddime ve kolofonda düz.yazLbiçiminde verilmiştir. İlk sayfada
süsleme yoktur. Çerçeveli olan sayfalarda hem.recJ.çl.ade hem de sayfa numarası
vardır. İkinci ciltte de benzer yapı ve bilgiler bulunur.

b. Tuhfetü'I-Kibar fi Esfarf'I-Bihar
Kitaba Ait Bilgiler
Gurre-i Zilkade 1141 (29 Mayıs 1729) yılında basılan kitap tarih ve deniz
coğrafyası konusunda yazılmıştır. Yazarı, Katip Çelebi olarak da bilinen, elçiliklerin
birinde birinci katip olan Mustafa bin Abdullah'dır.

Eser, Türkler'in

Adriyatik

Denizi, Karadeniz, Arap Körfezi ve Fırat nehri üzerindeki önemli deniz hareketleri
hakkında

bilgiler verir. Denizlerdeki

yol ve güzergahları

gösterir, bazı kıyılar

hakkında bilgiler verir. Aynca birkaç geminin tanimlan yapılmış, yararlan ve nasıl

271

Milli Kütüphane.Milli Kütüphane
RO MI, Ankara, Kütüphane, 2001.
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kullanıldıkları açıklanmıştır. Kitabın sonunda da Türk amirallerinin alfabetik listesi
vardır. Filigranlı Avrupa kağıda 1 OOO adet basılmış olan bu eser 25 satır olup,
mihrabiyesiz,

çerçeveli ve reddadelidir.

Hangi tarihte basıldığı konusunda farklı

görüşler yoktur ama boyut ve sayfa konusunda durum farklıdır. H. Necatioğlu ve A.
Şerı'e

göre

eser

5+75+2

yaprak

ve

5 haritadan

boyutlanndadır.i'" Kabacalı, 9+75 yaprak+2+3
haritanın Mütefrrika'nın

oluşur

ve 24,5xl7

sayfa olan eserin sonundaki

elinden çıkmış olabileceğini

savunur. Hazırladığı

katalogda bu bilgileri doğrulayan Özege

5

toplu

Kitabın

boyutu 25x17, yazılı alan 19,5x12
yılında yazıldığını belirten T. Kut'ag9re

cm.

1656)
is~ 8iJ5+2 yaprak,3 ha.rita,l şekilden

oluşan eser, basılı alan .olarak l9,5x 12,5 , gene]I o 1 arak. 26x 18 cın. boyu] 1 arıpda.dır. rısDiğer araştırmacılar. gibi kita9ırı fiyatı11ın 3 kuruş olduğunu söyleyen Carleson, 5
adet bakır kabartma ile yapı1ı1nş basma süsü olan bu kitabın 75 sayfa olduğunu
bildirir. 276

İç Kapak Özellikleri
Listenin ilk kitabında olduğu gibi bu eserde de genel anlamda bir iç kapağın
olduğunu söylemek ve yazma nüshadan ayrılan farklı yanlarının olduğunu söylemek
mümkün değildir. Nitelemede kullanılabilecek ve bugün iç kapakta yer alan bilgiler
kitap içinde bir sayfada toplanmış değildir. Yine de tıpkı Vankul u.Lügati 'nde olduğu
gibi kitabın ilk sayfası bu bilgilerin bir kısmını içermektedir.

Besmele

ile

başlayan

kitabın

sayfaları

çerçevelidir.

Eserde

reddade

kullanılmıştır. Kolofon kısmında basım yeri ve kitabın basıldığı tarihe ilişkin bilgiler
vardır. Tarih yine Arapça ve yazı ile verilmiştir. Fihristli olan kitabın bu ilk sayfası
süslemesizdir.

272

273
274
275
'76

-

Hali I Necatioğlu, Matbaacı İbrahim M iitefrrika, Ankara, Elif Matbaacılık, 1982,s..63
Adil Şen, a.g.e. , s.63
Milli Kütüphane, Milli Kütüphane Eski HarfliTürkçe Basma Eserler Bibliyograf)'ası
Alpay Kabacalı, Başlangıcından Günümüze Tiirkiye'de Matbaa Basın ve Yayın, s.93
Turgut Kut, Yazmadan Basmaya Miiteferrika Mühendishane Üsküdar, s.38
Edvard Carleson, a.g.e., s. I O

c. Tarih-i Seyyah der Beyan-I Zuhur-I Ağvüniyan ve Sebeb-i
İnhidam-I Bina '] Devlet-i Şahan-I Safeviyan
Kitaba Ait Bilgiler
Latince'den

tercümesini

bizzat

Müteferrika'nın

yaptığı

kitabın

yazarı,

Polonyalı Levanten bir Cizvit olan Judas Thaddaeus Krusinsky'dir. Milli Kütüphane
Muvakkat Kataloğunda ve Özege'nin kendi adı ile bilinen kataloğunda 19897. sırada
verilen

eserin

rastlanılmayan

yazarı

belirtilmemiştir.

277

A.

Kabacalı

diğer

araştırmacılarda

bir tesbitte bulunur ve kitabın asıl adının "Polonya Cizvitlerinin

Kökeni" olduğunu söyler.278 Ancak bu tespitin kaynağını gösterme gereğini duymaz.
Bu eser genel olarak Afganların kökenlerini, bazı Afgan beylikleri ile İran arasında
yaşananları,

bu etkileşimde

Safevilerin yaşadıklannf

ve onların ülkesinin tahrip

edilmesini konu edinmiştir. Kitabın basım 'tarihiniri.Gurse-] Safer 1142 (26 Ağustos
1729) olduğu
hükümdarı

konusunda

araştırmacılar

Afgani Eşref Şah'ın

hejfıkirdir.

İstanbul'a

Kitabın

gelişi i dolayısı

basıldığı

yıl İran

ile konu güncellik

kazanmış, bu nedenle kitap 1200 adet olarak bası.lı:rııştır. Bu kitap da filigranlı
Avrupa kağıda basılmıştır. Mihrabiyesi ve çerçevesiyoktur.
Carleson

ve Şen kitabın

savunurlarken,
Kabacalı281

279

Kut280

Reddade kullanılmıştır.

97 yaprak ve 2f,5x14,5 cm. boyutlarında
7+97 yaprak 22xl 5,5 kitap,

ise 5+8 sayfa+ 97 yaprak ve 23x 15

cm

olduğunu

l 6x 1 O cm. basılı alan.

doyutlarında olduğunu idda

ederler. Carleson kitabın 2 kuruş 20 paraya satıldığım söylerken diğer araştırmacılar
fiyatının 3 kuruş olduğunu belirtirler.

İçkapak Özellikleri
Günümüzde kullanılan şekline bire bir karşılık gelen bir iç kapağı olmayan
eserin ilk sayfası yine besmele ile başlar ve bu sayfada bulunan bilgilerden dolayı iç
kapağın işlevini görmeye en yakın bölüm eserde bu sayfadır. Diğer iki kitapta olduğu·
gibi bu eser de yazma nüshasının bir kopyası gibidir.

277

Milli Kütüphane, Milli Kütüphane Eski Harfli Türkçe Basma Eserler Bibliyografyası
Alpay Kabacalı, Türk Kitap Tarihi I, s.48
?79
- Edvard Carleson, a.g.e. , s. I O
Adil Şen, a.g.e. , s.63
280
Turgut Kut, Yazmadan Basmaya Müteferrika Mühendishane Üsküdar, s.38
281
Alpay Kabacaiı, Türk Kitap Tarihi I, s.48
278

Kitaba ve çevirene ilişkin bilgiler yine "amma ba' d" ibaresinden

sonra

verilmiştir. Aynı sayfada İbrahim Müteferrika tarafından yazılmış bir giriş metni de
olan kitap çerçevesiz ve süslemesizdir. İçinde fihristi ve yine Müteferrika tarafından
yazılmış olan bir notu olan kitabın kolofan bölümünde basım yeri ve basım tarihi ile
ilgili bilgiler vardır. Bu kitabın da basım tarihi Arapça. ve yazı ile yazılmıştır ve eser
reddadelidir.

d. Tarih' ül-Hindi '-Garbi el-Müsemma bi-Hadisi Nev
Kitaba Ait Bilgiler

1583 yılında Emir Mehmed bin Emir Hasan el-Mesudi tarafından "Kitab-i
İklim-i Cedid" adı ile yazılan kitap282, Evasıt-ı Ramazan 1142 (Mart 1730) yılında .
283
basılmıştır.
Turgut Kut yazarın .•. isminin \ kitabın ifçinde geçmediğini birtakım
kaynaklarda yazarın el-Mesudi olarak verildiğini savunur,284 Bu kitap Osmanl'da
basılan ilk resimli kitap olması bakımından da öııeınliclit.Amerika Kıtası'nı, lotanın
keşfini ve keşfi izleyen ilk elli yıl içerisinde;yaşa.11,anlarıanlatan eserin yazma
nüshasında da. bu resimler vardır.285 Bu .resimlen genelde batı Amerika adalarında
bulunan birkaç hayvan türüne aittir. Basma11üshadaki/res.imlerinbizzat Müteferrika
tarafından çizilmiştir. İbrahim Müteferrika daha önceden bastığı kitapların son
sayfalarında kendi adım vermezken, burada ilk/kez>a/a yedi 'l hakir ve 'l-fakir
İbrahim min müteflerkagan-z Dergah-lA!i el... me 'mıtr. bi- 'ameli 't tab kaydını düşerek

kitabın kendisi tarafından basıldığının bilinmesini istemiştir. 286 Filigranlı Avrupa
kağıda 500 adet basılan kitap 3+91 yaprak, 13 tahta kalıp baskı gravür, I cetvel ve 3
haritan meydana geliyordu. Fiyatı 3 kuruş olaıl87 bu kitap 21 x 15 cm., yazılı kısmı
ise 16xl0 cm. boyutlarında idi. 21 satırlı bu kitap da mihrabiyesiz ve çerçevesizdir,
reddade kullanılmıştır.

282

A.e., s.49

283

Her ne kadar Carleson kitabın yazarının Katip Çelebi olduğunu söylese de bunu bir belgeye
dayandırmadığı ve diğer araştırmacılarda bu bilgi geçmediği için bu bilgi tartışmaya açık
görünmektedir.
284
TurgutKut, Yazmadan Basmaya Müteferrika Mühendishene Üsküdar, s.42
285
Alpay Kabacalı yazma nüshada resimler olmadığını, bu resimlerin daha sonradan Amerika
hakkında yazılmış bir kitaptan alınmış olduğunu savunur. (Türk Kitap Tarihi I, s.49)
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lçkapak Özellikler

İç kapakta olması gereken bilgilerin bir kısmını hem ilk hem de son
sayfasında bulunduran kitabın da bir iç kapağı yoktur. Tipik olarak yazmalardaki
şeklin taklit edilmesi ile biçimlendirilen bu eserde de iç kapak için gerekli bilgiler
kitap metninin içine baş ve son sayfalarda yayılmış durumdadır.

Kitabın ilk sayfası diğerlerinden farklı olarak kitap adı ile başlar. Daha sonra
besmele yer alır.. Süslemesi ve çerçevesi olmayan kitabın·sayfaları numaralıdır ve
reddadesi vardır. Kolofonda basım yeri ve basımevi bildirilmiş, basım tarihi arapça,
yazı ile gösterilmiştir.

e. Tarih-i TimürGürkan Ii Nazmi-zade
Kitaba Ait Bilgiler

· Gurre-i Zilkade 1142 (18 Mayıs 1730) tarihinde basılan eser, Şihabuddin
Ahmed bin Muhammed bill Abdullah İbn'Arapşah'ın

"Aca'ib'ül

Makdur fi

Neva'ibi't-Timur" adlı kitabınıri kısaltılmiş çevrisidir. Esere kataloğunda 19929.
sırada yer veren Özege'ye göre kitabın basım tarihi 1729'dur.288 Nazmi-zade
Hüseyin Murtaza bin Ali tarafından Arapça.'danç.evrilen kitap iki bölümden oluşur.
Birinci bölümde seksen yıllık hayatının otuz altı. yılım istilalarla geçiren Timur'un,
ikinci bölümde ise torunu Sultan Kali'nin hayat/hikayeleri anlatılmaktadır. Bu
kitabın da kaç sayfa olduğu konusunda bir uyuşmazlık vardır. T. Kut 6+129 yaprak,
A. Şen 9+129 yaprak, H. Necatioğlu ve A. Kabacalı 5 sayfa+l29 yaprak olduğunu
söylerler.289 Kitabın boyutları konusunda da bu tutarsızlık görülür. Burada da
Kabacalı kitap boyutunun 20x14, yazı boyutunun 15,5x10 cm., Şen kitap boyutunun
21x14.5 cm. ,Kut da kitap boyutunun 22x16,5 , yazı boyutunun 16xl0 cm olduğunu
savunurlar. Bir önceki gibi 3 kuruşa satılan bu kitabın satır sayısı.21 'dir. Filigranlı
Avrupa kağıda 500 adet basılan eser, reddadeli, mihrabiyesiz ve çerçevesizdir.

288
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İçkapak Özellikleri
İbrahim Müteferrika tarafından yazılmış bir önsözü

olan kitabın da gerçek

anlamda bir iç kapağı yoktur. Nitelemede kullanılan bilgiler yine ağırlıklı olarak ilk
ve son sayfaya, nadiren de metnin diğer sayfalarına yayılmış durumdadır. Sayfaları
numaralandırılmış olan kitabın aynca bir içindekiler listesi (fıhrist-i kitab) vardır.

Eserin ilk sayfası bir önceki kitapta olduğu gibixeserirr adı ile başlar. Bunu
besmele takip eder. Çerçevesiz ve süslemesiz olan ilk sayfada. çevirene ve kitaba
ilişkin bilgiler tıpkı yazmalarda

olduğu

gibi "amma

ba'd'' ibaresinden- sonra

verilmiştir. Yine ilk sayfada, kitabın iki bölümden oluştuğunu. gösteren bilgiler yer
alır. Son sayfada yer alan kolofonda ise çeviriyi yapan, kitabın ve yazarın adı, kitabın
basıldığı matbaanın adı ve basım tarihi arapça yazı ile verilmiştir. Kitap süslemesiz
ve çerçevesizdir.

f. Tarıh-i Mısri'l-CedıdVeMısri'lKadım
Kitaba Ait Bilgiler
Bilinen en eski dönemden itibarenMısır tarihini konu alan bu eser, Gurre-i
Zilhicce 1142 (17 Haziran 1730) tarihinde basılmıştır. Kahire Divan katiplerinden
Süheyli Ahmed bin Hemdem Kethüda'niu.Fürkçe'ye çevirdiği eser aslında iki ayn
kitabın birleştirilmesi

ile oluşturulmuştur .. İlle ciltte. Kölemen egemenliği sonuna

kadar Mısır tarihi, ikinci ciltte Mısır'ın •· Osmanlılar tarafından fethinden (J 516.)
sonraki olaylar anlatılır. En sonda da Mısır'ı yönetmek için İstanbul 'dan gönderilen
Paşalar'ın bir isim listesi vardır. İlk cildi 4+65, ikincisi 5 l yaprak olan bu kitabın,
Kut ve Şen'e göre tam boyutu 2lx12,5

, yazılı alan boyutu da 16x10 cm.'dir.290

Kabacalı ise boyut olarak 22xl6 ve 15,5xl0 rakamlarını verir.291 İçinde bakır kalıp
baskı ile yapılmış bir Mısır haritası da olan kitap reddadeli,

mihrabiyesiz

ve

çerçevesizdir. Filigranlı Avrupa kağıda 500 adet basılan ve 3 kuruşa satı!an292 eserin

290Turgut

29t.
292

Kut, Yazmadan Basmaya Müteferrika Mühendishane Üsküdar, s.46
Adil Şen, a.g.e. , s.64
Alpay Kabacalı, Türk Kitap Tarihi I, s.50
Osman Ersoy, "İlk Türk Basımevinde Basılan Kitapların Fiyatları,'' s.425.

112

ıııı:

yaprakları 21 satırlıdır. İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi

Eski Harfli Türkçe

Basma Eserler bölümünde da yer alan kitap Özege'nin çalışmasında 19868 numaralı
eserdir.293

İç Kapak Özellikleri

İlk sayfası eser adı ve besmele ile başlayane.sqnundakolo fonu olan kitabın bir
iç kapağı yoktur. Genel anlamda yazma kitap kültürüne sadık kalınarak hazırlanan bu
kitapta da iç kapakta yer alan bilgiler ilk ve son sayfaya>dağıtılmış durumdadır.
Burada yer almayan bazı bilgiler için ise kitabı okumalçigerekecektir. İçindekiler
sayfasının da olmaması bu arama işini şüphesiz biraz dııha zorlaştıracaktır.

İlk sayfada kitabın adından sonra gelen ilk satırda yer alan besmele diğer
kitaplardan farklı olarak ayrı bir satırda .değildirye>hemen ardından metin başlar.
"amma ba'd" ibaresi de olan kitap mihrabiyesiz,/ çerçevesiz, reddadelidir. Eserin
kolofan kısmında cilt kaydı, yazar ve kitap adıjle basırnevi ve yine Arapça yazı ile
yazılmış olan basım tarihine ilişkin bilgiler .verilmiştir.

g. Gülşen-i Hulefa
Kitaba Ait Bilgiler
Bağdat Valisi Ömer Paşa'mn isteği ilfNazmizade Hüseyin Murtaza Bağdadi
tarafından kaleme alınan eserin basım tarihi kon.usundahemen her çalışmada farklı
bir tarih verilmiştir. Bunların içinde ellilginç olanı Hicri takvimde Gurre-i Safer
1143 tarihini vermesine rağmen basım yılını 16 Ağustos 1770 olarak yazan T. Kut' a
ait veridir.294 Bu kitabı takip eden eserlerde tekrar 1730'lu yıllara geri döndüğü
düşünülecek olursa 1770. tarihinin basım hatası olduğu düşünülebilir. Kabacalı· basım
tarihi olarak 1731 yılını verirken Carleson ve Şen'in 16 Ağustos 1730 gibi tam bir
tarih belirtmeleri de dikkat çekicidir.295 Bunun Hicri tarihi Miladi tarihe çevirmede
karşılaşılabilecek bir yanlışlık olma ihtimali çok yüksektir. Milli Kütüphane
293
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Muvakkat Kataloğunda, Türkiye Basmaları Toplu Kataloğunda 14162 numarası ile
ve Özege'nin

kataloğunda 6418 numarası ile yer aldığının işaret edildiği Kültür

Bakanlığı'rıın

çalışmasında eserin basım tarihinin 1727 olarak verilmiş olması da

ilginçtir.296

Kitapta kuruluşundan

1718 yılına kadar Bağdat, şehrinin tarihinin yanı sıra

Irak, İran, Musul ve Şam gibi Osmanlının doğu vilayetlerinde yaşanan önemli olaylar
anlatılmaktadır.

En sonda da bütün halifelerin ve III. Ahmed'e kadar olan Türk

hükümdarlarının adları ve yaptıkları önemli işler verilmiştir. 5+ 13 ..0 yapraklık eser
Kut'a göre 3 lx20 cm. , Şen ve Kabacalı 'ya göre ise 27x 17 cm. boyutlanndadır: 29
satırlık

basılı

Basımevi'nde

kısmı

ise 22x 12 cm. boyutlarındadır.

Daha önce Müteferrika

basılan kitaplar gibi mihrabiyesi ve çerçevesi yoktur, reddadelidir.

Filigranlı Avrupa kağıda 500 adet: basılan kitabın satış fiyatı da 3 kuruştur.

İçkapak Özellikleri
Osmanlı Türkleri'nin bası111eyinden, çıkan yedinci kitap olan bu eserde de bir
iç kapak oluşumundan söz etmek 111üı:nkii11 değildir. Diğer örneklerde olduğu gibi bu
kitapta da niteleme bilgileri birden fazla yere .dağ;lmış durumdadır.

Kitabın ilk sayfası kitap ve yazar adlarının birlikte ve daha büyük puntolarla
yazıldığı satırla başlar. Bu satırın hemen altında üst. satıra göre daha küçük ama
metnin yazıldığı puntolardan daha büyük olan harflerle yazılmış besmele yer alır.
İbrahim Mütefrrika tarafından yazılmış örısözü ve bir içindekiler bölümü olan kitabın
ilk sayfasında kitaba ait bilgilere ulaşmak mümkündür. Eserde reddade ve · sayfa
numarası kullanılmıştır.

İlk sayfa gibi çerçevesiz ve süslemesiz olan son sayfanın

kolofon kısmında kitaba, yazara, basımevine ve basım tarihine ilişkin bilgiler yer
alır.

296
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h. Grammaire

Turque

ou Methede Courte et Facile Pour

Apprendre la Langue Turque
Kitaba Ait Bilgiler
1730 yılında basılan eserin, İbrahim Müteferrika'nın
sonuna eklediği, basımevinde
birlikte,

bu

döktürdüğü

basımevinden

Naima

Tarihi'nin

basılan kitapları kapsayan listede yer almamakla
çıktığı

bilinmektedir.

Müteferrika' nın

İstanbul' da

Latin harfleri ile basılan kitap olduğu konusunda da araştırmacılar

hemfikirdir. Kitapta yazarın adı geçmemesine rağmen, kitabı Alman Cizvit rahibi
olan Holderınarın'ın,
bilinmektedir.
öğretmek

Meninski'nin

ünlü gramerinden

yola çıkarak hazırladığı

Önsözünde ticaret için Osmanlı topraklarına gelen yabancılara Türkçe

için hazırlandığı

ve. Müteferrikanın

kitabın

hazırlanmasına

katkıda

bulunduğu belirtilmektedir. Osmanlıca'nın gramerini ve konuşmaya yönelik bilgileri
aktarır. 9 yaprak+I 94 sayfa+ 3 yaprak olan kitabın içinde bir sayfa alfabe örnekleri
ve adları vardır. Basılı alanı 17xl1,/ta~arrıı 21 xI 6 cm. boyutlarında olan eseri A.
Şen'in 25,5x14,5 cm. olarak daha büyµkbir şekilde tanımlaması dikkat çekicidir.297
Çünkü bu derecede bir farkın olma;{aliia.ba.şkabir

baskısının olabileceği ihtimalini

getirir. Ancak henüz bu yönde bir iddamn.ve belgenin ortaya sunulmuş olmadığını
belirtmekte de yarar vardır. 1.000 adeFbasıkırı eser. Os_ rn_anlı imparatorluğunda

3

kuruşa, 200 adet kitap gönderilen Paris Cizvi{61[ultı11daise 40 franka satılmıştu.298

İç kapak Özellikleri
Bu kitaba kadar basılmış olan eserler · de ve hatta bu kitaptan sonra basılan
Arap harfli eserlerde genel anlamda bir iç kapaktan söz edilemese de bu kitapta
bugün iç kapakta olması gereken bilgilerin hemen tamamının yer aldığı bir ilk sayfa
vardır. Türk beşik devrinin kapsadığı sürelerde basılmış olan diğer tüm Latin harfli
kitaplarda olduğu gibi bu kitapta da bilinçli olarak bir iç kapak oluşturma gayreti
olmadan kitabın Avrupa baskısının tıpkısını taklit etme eğiliminden
farkında olunmadan bir iç kapak oluşturulmuştur.

Bu ve diğer örnekler iki hususı:

bize göstermesi bakımından çok önemlidir. Bunlardan .ilki Osmanlı'da

297
298
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Osmanlıca

kitaplar

basılmaya

başladığında

kültürüne yerleştirmişti.

Avrupa

artık bir iç kapak geleneğini

basma

Bu gelenekle, yazma kitaptaki bugünün iç kapağına ait

bilgiler, metin içinde bulundukları yerlerden çok ayrı bir biçimde yerleştirilmiş ve
bilgilerin tamamı o dönemde "ilk sayfa" diye adlandırılan

sayfada toplanmaya

çalışılmıştır. Zaman içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar ve kitaptan faydalanmada işimizi
kolaylaştıran noktalardan. da yararlanarak bu bilgiler çeşitlenerek günümüze kadar
gelmiş ve iç kapak adı ile bilinir olmuştur. Bu örneğin bize gösterdiği diğer bir
gerçeklik

de Osmanlı

İmparatorluğu

için en azından

kültüründe bir iç kapak geleneğinin henüz varolmadığıdır.

bu kitaba kadar basma
Zira basılan diğer tüm

kitaplar yazma nüshaların bir kopyası şeklinde oluşturulmuşlar,

iç kapağa ait olan

bilgiler yazmada nerede yer almışsa oralarda verilişlerdir. Ancak önlerinde Avrupa
gibi bir örneğin .olması: ilk başlarda. bilinçli olmasa da Osmanlı 'nm iç kapak
oluşturma sürecini kolaylaştınnış ve kısaltmıştır. Bu geçiş önceleri sadece batıda var
olanı taklit etme, olmayanı da geleneğinde var olan biçimi ile (geleneğe bağlı kalıp

kitabı basma) yapma şeklinde olmuşsı:ı..dabeşik devrini de aşan bir sürenin sonunda
iç kapağı oluşturma ve onun öneminin fa.rkırıa varma sürecinin başlangıcı olarak
kabul edilebilir.

Kitabın ilk sayfasında kitap adı, nerede}basıldığ! (İstanbul Constantınople
olarak verilmiştir), Romen rakamı ile. basım Jarihi · ve kısaca konusu verilmiştir.
Aynca bu sayfada yaprak figürleri ile yapılmış bir süsleme vardır. Yanlış/doğru
cetveli, önsöz, giriş ve içindekiler kısımları kitabın içinde yer alan diğer bilgilerdir.

ı. Usfilü'l-Hikem fi Nizami'I Ümem
Kitaba Ait Bilgiler
Evasıt-ı Şaban 1144 (13 Şubat 1732) tarihinde basılan kitabın yazarı İbrahim
Müteferrika'dır. Dönemin padişahı l. Mahmud'un bizzat teşviki ile yazılan kitap
Müteferrika' 11111 "Risale-i İslamiye'' ve "Vesiletu' 1 Tıbaa" dan sonra yazdığı üçünctı
kitaptır.299 l9,5x13 cm. kitap, 14x8 cm. yazılı alan boyutlarında olankitap
yapraktır. Osmanlı yönetim sisteminde yeni bir yapılanmanın gerekliliğini

299

Adil Şen, a.g.e., s7 I
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uygulama yöntemlerini

bilimsel bir şekilde anlatan Müteferrika,

kitabın başında

okuduğu Latince kitaplarda dikkatini çeken askerlik ve savaşlarla, devlet yönetimi ile
ilgili parçaları

toplayarak

bu eseri. yazdığını belirtmiştir.

Avrupa' daki yönetim

biçimlerinin "monarkiya", "aristokrasiya" ve "demokrasiya't+" olarak üçe ayrılarak
verildiği eser bir bakıma padişaha sunulmuş bir ıslahat projesi gibidir. Bu açıdan
bakıldığında eser Türk toplumunun batılılaşma girişimlerinin başlangıcı olarak da
kabul görmüştür. Baron Reviczki tarafından çevrilip "Traite de la tactique" adı ile
1769 yılında Viyana'da
çıkan

9'uncu

kitapların

kitaptır

listesinde

Fransızca'sı
Ancak

basılan kitap301. Müteferrika

E. Carleson'un

Mütefrrika

11 'inci eser olarak gösterilmiştir.302

Basımevi'nden

Basrmevinden

çıkan

Diğer araştırmacıların

verdiği kitap sırası birbirini tuttuğu ve Carleson basım tarihini vermeden

kitabı

11 'inci sıraya koyduğu için bu çalışmada eser 9'uncu sırada verilmiştir. Kitapların
basım tarihleri kcırşılaştınlçlığı,11çli:ı. da. bu tavrın doğru olduğu görülmektedir.
bilgileri doğrulayan Özege'de

kitaba kataloğunda 22315 numarasını vermiştir.i'"

Reddadesi olan, çerçevesi olmııyarıi.bµ. kit:ıpınihrabiyenin
özelliğini

Aynı

ilk kullanıldığı kitap olma

de taşımaktadır, Btt. yerıilil\. Qşmıınlının baskı tekniğini geliştirmenin

etkilerini Avrupa' dan farklı bir şelcilçlc:: çlc::ğerlc::ndirme eğiliminin içinde· olduğunun
göstergesi olarak da algılanabilir.

Çünkü "4..vnıp:ı . basımevleri

attıkları her adımla kitap basmacılığının

baskı tekniğinde

y:ızm:ıdan ayn bir tarzını ve tekniğini

oluşturmaya çalışırken Osmanlı bu yenilikleri yama. kitapta var. olan ancak basma
kitapta teknik zorluklar nedeni ile yer verernediğLşeyleri

uygulamada, yani yazma

geleneğine olan bağlılığını pekiştirmede kullanmıştır. Filigranlı Avrupa kağıda 500
adet basılan ve 19 satırlı olan eserin fiyatı

J

Fransızca' dan .sonra Rusça'ya da çevrilmiştir.

304

kuruş /30-100 frankdır. 1777 yılında

İçKapak Özellikleri
Basılan bir önceki kitapta iç kapak görevi görebilecek

bir örnek biz.zat

görülmüş olmasına rağmen bu kitabın da diğer Arap harflerle basılan kitaplar gibLbir
300
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·

iç kapağı ya da bunun habercisi sayılabilecek bir bölümü yoktur. Kitap genel olarak
yazma kültürüne bağlı kalınarak düzenlenmiş ve basılmıştır.

Kitabın ilk sayfasında ilk defa olarak mihrabiye kullanılmıştır. Bu bir bakıma
ilk sayfada yapılmış bir süsleme gibidir. Kitaba yansıtılan bu tavır, baskı tekniğinde
kazanılan tecrübelerin ve Avrupa' dan edinilen yeni tekniklerin basılan kitabı daha
çok yazma nüshasına

benzetme

gayreti içinde olunduğunun

bir göstergesidir.

Mihrabiyenin içinde kitabın ismi yazılıdır. Daha sonra hemen altında besmele ve
ardından diğer satırda metin başlar. Kitap çerçevesiz ve .reddadelidir.

Sonunda

kolofon vardır ve burada basım yeri ve basıldığı tarihe ilişkin bilgiler verilmiştir.
Tarihin Arapça ve yazı ile verilmesi geleneği de devam etmektedir.

J· Füyüzat-ı Mıknfınsiyye
Kitaba Ait Bilgiler
Carleson'un Arapça'dan çevrildiğini
tarafından

söylediği kitap,305 İbrahim Müteferrika

pusulanın Icadı ve kullanırrı.f hakkında bilgiler içeren Latince çeşitli

kitaplardan çeviriler yapılarak derlenmiştir:Gurre-i

Ramazan 1144 (27 Şubat 1732)

yılında basılan eser, yazıldığı dönemev'göre' i bilimsel· ve çağdaş bir kitaptır.r'"
Müteferrika

kitabında, bu konuda yazılmış en önemli eserlerden biri olduğunu

düşündüğü, 1721 .yılında Leipzig'de basılan.yazannın ve kitabın ismini vermediği
bir başka kitaptan da bahseder. 23 yapraklı kitabın içinde bakır kalıp baskı ile
yapılmış iki çift sayfa pusula gravürü de vardır. 19,5x12,5 ve 14x 8 cm. boyutlarında,
mihrabiyeli, reddadeli ve çerçevesiz olan eser 19 satırlıdır. Filigranlı Avrupa kağıda
500 adet basılan kitaba 3 kuruş/30-300

frank fiyat belirlenmiştir.

Müteferrika

basımevinden çıkan 10. Kitap olan eser Carleson'un listesinde+" 12'inci Kitap olarak
gösterilmiştir ancak ne bunu doğrulayan bir belge ne de başka bir çalışma vardır.
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Edvard Carleson, a.g.e., s.12
Şahap Demirel, "İbrahim Mütefrrikanın Füyuzat-ı Mıknatısiye (Mıknatısın Yararlan) Adlı
Atatürk'ün 100. Doğum Yılına Armağan, Ankara, Ankara Üniversitesi Dil Tarih
Fakültesi, 1982, s.287
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0

Eser Türkiye Basmaları Toplu Kataloğunda

11202, Özege'nin toplu kataloğunda

6007. sırada verilmiştir.308

İç Kapak Özellikleri
Türkçe basılmış diğerkitaplar

gibi, iç kapak olmaksızın ilk sayfa ile başlayan

eserde yine süsleme olarak da tanımlanabilecek

bir mihrabiye vardır. Bu eser de

çerçevesiz ve reddadelidir. Kitapta bugün anladığımız anlamda bir süsleme yoktur.
Son sayfadaki kolofan kısmında yine basımevi, basım yeri. ve Arapça yazı ile
yazılmış basım tarihi vardır. "amma ba' d" ibaresinden sonra da kitaba ve nitelemede
kullanılacak bazı verilere ilişkin kısa bilgiler verilmiştir.

k, Kitôb-ı.Ciharinümô-If Katip Çelebi
Kitaba Ait Bilgiler
Mustafa bin Abdullah (Katip Çelebi) tarafından kaleme alınan eserin yazımı
1648 yılında

tamamlanmıştır.

Günümüzde

dahi

bilimselliği

ve bibliyografik

özelliğine çok değer verilen, haklı bir şöhrete sahip olan yapıtta coğrafya üzerine
genel bilgiler verildikten sonra kıta ve ülkeler tanıtılmıştır. İ. H. Uzunçarşılı'ya göre
1 O Muha.;Tem 1 145 (3 Temmuz 1732) yılında basılan kitap tartışmasız Müteferrika
basımevinden çıkan eserlerin en önemlisidir.309 Osmanlı'nın coğrafya alanında devir
açacak kadar büyük önemi olan bu eser, coğrafya da Doğu görüşünden Batı görüşüne
geçişte bir dönüm noktasıdır. Katip Çelebi kitabı iki bölüm olarak düzenlemiş, ikinci
bölümde G. Marcato, A. Ortelius ve P. Cluverius gibi batılı yazarların eserlerinden
yararlanarak birincisinden farklı bir sistem uygulamaya çalışmıştır. Ancak ilk bölüm
gibi· bu da tamamlanamamıştır.

1657 yılında Katip Çelebi'nin

ölümünden sonra

yarım kalan bu kısmı Ebu Bekir bin Behram tamarnlamıştır.İ"

Bu bölüm baskı

kitapta 424. sayfada başlar. Müteferrika ise kitabı biri Asya diğeri Avrupa olmak
üzere iki cilt halinde basmayı düşünür ama bunu gerçekleştiremez.

Yalnızca kendi

308

Milli Kütüphane, Milli Kütüphane Eski Harfli Türkçe Basma Eserler Bibliyografyası
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı TarihiI'V, Cilt 2.Kısım XVIII Yüzyıl. 3.bs., Ankara, Türk
Tarih Kurumu Basımevi, 1988, s.51
310
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eklerinin de olduğu311 Asya'yı içeren bölümü basabilmiştir. Müteferrika elyazması
nüshadan

farklı olarak kitaba önemli ekler yapmış, önsözde

evrendeki

çeşitli

sistemler hakkında bilgiler vererek Copernic'i tanıtmıştır.312 Büyük bir özenle renkli
harita ve şekiller eklenerek basılan kitabın şekil ve harita sayısı nüshalara göre 36-40
arasında değişmektedir. Bir kısmı çift sayfada olan bu şekil ve haritaların sonradan
renklendirilmiş

olan nüshaları da vardır. Ahmedü'I Kırımi, Mıgırdıç Galatavi ve

İbrahim Tophanevi imzaları taşıyan şekil ve haritaların bir kısımnda çizerin adı
yoktur. 14 yaprak+698 sayfadan oluşan kitapta bakır kalıp .baskılı 9'u tek 4'ü çift
sayfalı 13 şekil, 13'ütek 14'ü çift sayfalı 27 de harita vardır. Sayfa boyutu 3lx18
cm. olan eserin basılı alan boyutu 24x 12,5 cm.' dir. 31 satırlı, mihrabiyeli, çerçevesiz
ve reddadeli olarak 500 adet basılan bu kitabın normal fiyatı 30 kuruş/90 frankken;
ciltli ve tezhipli nüshanın fiya.tıA4 kuruş/150 franktır. Kitap filigranlı Avrupa kağıda
basılmıştır;

İç Kapak Özellikleri
Müteferrika Basımevinden çıkarı ~ni (i~ğedi kitaplardan biri olan bu eserde de
bir iç kapa&}n varlığından ve yazrrıa .k.ita.p/geleneğinin dışına çıkıldığından . söz
edilemez. Renklendirilmiş

olan bu eseriı1 baslq sırasında mı yoksa sonradan mı

renklendirildiği konusunda kesin bir bilgiye ulaşılmış(ieğildir.

Kitabın ilk sayfasının en üstünde yine mihrabiye

vardır ve oda renkli

süslemelidir. Kitabın ve yazarının adı öncekilerden farklı olarak mihrabiyenin içinde
değilde mihrabiyenin hemen altında çerçevelenerek oluşturulan bir küçük bölümde
verilmiştir. Bu çerçeveli bölümün altında besmele, onunda hemen altında metin yer
alır. Kitap ve yazarın adının yazıldığı puntolar besmeleden, besmelenin puntosu da
ınetninkinden

daha büyüktür. Kitap reddadeli, çerçeveli ve. sayfaları numaralıdır.

Kolofun özelliği çizgilerle biçimlenen kitabın bu kısmında kitap hakkında bilgiler
veren kısmı vardır. . Yazara, kitap adına , basımevine ve basım tarihine ilişkin

Bu eklerin bir kısmı kendi kaleminden çıkmış Anadolu ye Arabistan coğrafyası ile ilgili, bir kısmı
da Ebubekir bin Behraü'd-Dimışki'derı alınmıştır.
312
Alpay Kabacalı, Türk Kitap Tarihi I, s.52
311
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bilgilerin toplu verildiği yer yine son sayfadır. Ayrıca kitapta Müteferrika'rıın

bir

giriş yazısı ve bir de fihrist vardır.

I. Takvimü'r Tevarih
Kitaba Ait Bilgiler
Gurre-i Muharrem 1146 (14 Haziran 1733) tarihinde basılan kitabın yazarı
Mustafa bin Abdullah (Katip Çelebi) dır. Katip Çelebi 'nin biyografisi ile başlayan
kitap, Adem Peygamber' den 1648 yılına kadar geçen dönemde yaşanan olayları
anlatır. Bir bakıma dünya tarihi olan kitaba çeşitli ekler yapılarak güncel olması
sağlanmaya çalışılmıştır.
Efendi Zeyli"nden,
tamamlanmıştır.

1648 den 1732 yılına kadar olan dönem "Şeyh Mehmed

son iki yılda bizzat Müteferrika'nın

kendi yaptığı eklerle

Carlesqn'µn Jiştesi bu kitap içinde diğerlerinden farklı bir basılış

sırası verir. Konu hakkında yç1pılangiğ~r tüm çalışmalarda kitap basımevinin 12 'inci

J

kitabı olarak gösterilirken, bu, listeçl~ O'tıı1CU sıradadır.313 Kitabın boyutları ve sayfa
sayısı konusunda genelde oldu.ğtt giqi\bir tutarsızlık söz konusu. A. Şen eserin
25 ,SxJ 4,5 cm. boyutlarında, 12·±247 sç1yfa.9lçluğ11nu savunurken,314 T . Kut 26,Sx 16,5
kitap, 20,Sxlü

cm. basılı alan boyutlapnçla .ş,~<6 yaprak+247

sayfa olduğunu

belirtir.315 A.Kabacalı'ya göre ise Osnıank'cla3Jµryş ya da JS frank.a, Fransa'da ise
3 8 franka satılan kitap, 9+247 sayfalı. ve. k:i!<r1-P) ql~rak 27x I 7, basılı alan olarak da
20,Sx 11,5
kataloğunda

cm.

boyutlarındadır.

316

.

Aynı

. .

. •

§ayfa. sayılarını

veren

"

Ozege

eseri

19593. sıraya koymuştur.317 Milırabiyeli, çerçevesiz, reddadeli olarak

basılan kitabın satır sayısı 27dir ve filigranlı Avrupa kağıda SOO adet basılmıştır.

İç Kapak Özellikleri
Müteferrika Basımevi'nden
onun cevapladığı

çıkan bu 12'inci kitabında bir iç kapağı ya da

sorulara karşılık gelecek bir. bölümü yoktur. Mihrabiyeli qlan

kitabın mihrabiyesinden sonra alt alta . aynı büyüklükteki puntolarla yazılmış kitabın
313

Edvard Carleson, a.g.e., s.11
Adil Şen, a.g.e.; s.65-66
315
Turgut Kut, Yazmadan Basmaya Müteferrika Mühendishane Üsküdar, s.57
316Alpay
Kabacalı.Türk Kitap Tarihi I, s.53
317
Milli Kütüphane, Milli Kütüphane Eski Harfli Türkçe Basma Eserler Bibliyografyası
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ve yazarının adı ile besmele yer alır. Bunlardan sonra başlayan metin daha küçük
puntolarla yazılmıştır. Çeşitli eklemeler yapılan eser hakkında ilk bilgilere "amma
ba'd" ibaresinden sonra rastlanır. Çerçevesiz ve reddadeli olan kitabın aynı zamanda
sayfaları numaralıdır. Süslemesi olmayan kitapta bir önsöz bir de fihrist vardır. Diğer

kitaplara göre kolofonu biçimsel olarak daha az belirgin olan eserin adı, yazan,
basımevi, basım yeri ve Arapça yazı ile yazılarak verilen basım tarihine ilişkin
bilgilerin tamamı bu bölümdedir.

m. Tarıh-i Na'Imf (Ravzatü'l-Hüseyn

fi Hulasat-i Ahbari'I

Hafikayn)
Kitaba Ait Bilgiler

"Hüseyinin doğu ve .batı haberlerini, olaylarını özetleyen bahçesi" olarak
tercüme edilebilecek olan kitap, · ille devlet tarihçi kabuledilen Na'ima tarafından
Amcazade Hüseyin Paşa'ya ithaf. olunarak yazılmıştır. 1591-1659318 yılları
arasındaki dönemde yaşanan önemli. olayların anlatıldığı kitap çok ilgi görmüştür.
Evasıt-ı Muharrem 1147 (18 Haziran1734)de.ilki, Evasıt-ı Cemaziyyü'l-evvel 1147
(14 Ekim 1734) de ikinci olmak üzere iki cilt halinde basılan kitabın daha sonraki
dönemlerde yeni baskılarının yapılmış · olması . da bu ilginin bir göstergesidir.
Müteferrika, Takvimü't Tevarih'in ön sözünde Osmanlı tarihini yayımlayacağını,
bunun için önce Na'ima tarihini daha sonrada bunu tamamlayan Raşid Efendi ve
Çelebizade Asım tarihlerinin basılacağım belirtmiştir.319 Sonraki basılan iki. kitapta
da görüleceği gibi bu amaç gerçekleştirilmiştir. Kitabın sonunda İbrahim
Müteferrika'nın bastığı kitapların adları, baskı tarihleri ve kaçar adet basıldıkları
vardır. Bu bilgiler gerek Müteferrika Basımevi tarihine ışık tutması, gerekse
kitaplardan yola çıkarak o dönem ve bazı tarihler hakkında bilgi vermesi bakımından
son derece önemlidir. Basılan ilk cilt l 2yaprak+70I sayfa, ikinci cilt de 3+711
sayfa+15 yapraktır. Kut'a göre 33,5x20 cm. kitap 25x12 cm. basılı alan boyutu.olan
kitap Şen'e göre 3 lxl9.5 cm. boyutlarındadır. Filigranlı Avrupa kağıda 33 satır sayılı

m Turgut
J

19

Kut bu dönemleri 1547- l 703 yılları arası olarak vermiştir
Alpay Kabacalı, Türk Kitap Tarihi I, s.53
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olarak 500 adet basılan eserin reddadesi ve mihrabiyesi

vardır. Diğerleri gibi

çerçevesi olmayan kitabın basma nüshasının bedeli 7 kuruş, yani 75 franktır.320

İç Kapak Özellikleri

İki cilt olarak basılan bu kitabında yazma geleneğinin özelliklerinin dışına
çıkan bir biçimsel özelliği ve iç kapağı yoktur. İlk cildinde bir önsözü olan kitabın
her iki cildinde de bir fihrist vardır. İlk ciltteki fihrist, fihrist-i cild-i evvel (birinci
cildin fihristi) diğeri ise fihrist-i cild-i sani (ikinci cildin fihristi) adı ile bilinir. İkinci
cildin içinde daha önce İbrahim Müteferrika tarafından basılan. kitapların bir listesi
vardır. Mihrabiyeli ve reddadeli olan kitabın sayfaları da numaralıdır.. Mihrabiyenin
altında kitabın ismi onunda altında besmele yer alır ve daha sonra metin başlar.
Süslemesiz ve. çerçevesiz olan kitapta yı;tzmagelenekleri devam ettirilmiş ve kitaba
ait bazı bilgilere ilk sayfada değinilmiştir. Cilt kaydına, kitap ve yazar adına,
basımevine, basım yerine, basım tarihine .ilişkin bilgiler de her zaman olduğu gibi
kolofonda verilmiştir.

n. Tfirih-i Raşid
Kitaba Ait Bilgiler

Gurre-i Zilhicce 1154 ( 17 Şubat 174l}tarihinde üç cilt olarak basılan kitabın
yazarı, tarihçi ve şair Mehmed Raşiddir; Eser.Na'irneTarihi'nin devamı olup 16601 721 yılları arası Osmanlı tarihini konualmaktadır.

321

Kültür Bakanlığı tarafından

hazırlanan bibliyografyada İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi Eski Harfli Türkçe
Basma Eserler Koleksiyonu içinde . yer aldığı belirtilen eserin basım tarihi 1740
olarak verilmiştir.322 ·1660-1721yıllarını kapsayan Osmanlı tarihi içinde Osmanlı'da
basımevinin kurulması sırasında önemli bir rolü olan ve daha önce değinilen Yirmi
sekiz. Mehmed Çelebi'nin Fransa seyahatnamesi de vardır. T. Kut'a göre ise bir
önceki kitabın devamı olan bu eser 1703-1722 yıllarım içermektedir ve ilk
15+277, ikinci cilt 9+193 yaprak, üçüncü cilt.de 2+114 yapraktır.323 A. Şerı'

Osman Ersoy, "İlk Türk Basırnevinde Basılan Kitapların Fiyatları", s.427
A.e., s.54
322 Milli Kütüphane, Milli Kütüphane Eski Harfli Türkçe Basma Eserler Bibliyogr#y~sı
323 Turgut Kut, Yazmadan Basmaya Müteferrika Mühendishane Üsküdar, s.60
·

320
321

cildin sayfa sayısını 13+227 olarak vermesi aradaki 50 yaprak göz önüne alındığında
dikkat çekicidir.
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31 x20 cm. boyutlarında olan kitap reddadeli, mihrabiyeli ve

çerçevesizdir. Satır sayısı 33 'tür. Kaç adet basıldığı bilinmeyen kitabın kağıdı
Avrupa' dan ithaldir. Ciltsiz ve tezhipsiz fiyatı 30 kuruş/90 frank olan kitabın ciltli ve
tezhipli olanı 40 kuruş/120 frank ücretle satılmıştır.325

İç Kapak Özellikleri

1741 tarihinde basılan bu kitap da her bakımdan yazma kültürünün bir
devamıdır. İç kapağa ait bilgiler tıpkı yazma kitapta olduğu gibi eserin farklı
yerlerine dağılmış durumdadır. İlk cildi renkli olan ancak renklendirilme tarihi
konusunda bilinmezlikler olan kitap üç cilttir. Her üç cilt de mihrabiyeli, çerçevesiz
(ilk sayfa hariç} ve reddadelidir, Kitabın ve yazarının adı ile besmelenin olduğu
bölümlet serlevha tarzındadır.•Her üçiicildinde de fihrist oları eserin ayrıca ikinci
cildinde bir de ithaf yazısı vardır. Sayfaları numaralanmış olan kitabın ikinci ve
üçüncü ciltleri de kitap-yazar.adLVe/besrnele ile başlar. Üçüncü ciltteki kolofonun
biçimsel olarak diğer ciltlerdekilerkadafbeTirgin olmadığını söylemek gerekir. Buna
rağmen her üç cildin sonunda.da cilt kaydına, kitap adına, yazar adına, basımevine,
basım yerine ve basım tarihine ilişkin bilgileryer alır. Tarih şimdiye kadar olduğu
gibi Arapça ve yazı ile verilmiştir.

o. Tarih-i Çelebi-zade
Kitaba Ait Bilgiler

Küçükçelebi-zade

İsmail Asım Efendi tarafından yazılan kitap Gurre-i

Zilhicce 1153 (17 Şubat 1741) tarihinde basılmıştır. Osmanlı Tarihi serisinin bu
üçüncü kitabı 1722-1728 yıllarındaki gelişmeleri aktarmaktadır. Aynı bilgilerin
verildiği Kültür Bakanlı kataloğunda, eserin basım tarihi farklıdır ve 1740'tır.326 Bu
açıdan bakıldığında Raşid Tarihi'ne bir ek gibidir. Kut'un çalışmasında ela bu tarihler
1722-1729 olarak verilmiştir.327 Önceki iki kitaptaki görülen tarihler arasındaki
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Adil Şen, a.g.e., s.66
Osman Ersoy, "İlk Türk Basımevinde Basılan Kitapların Fiyatları," s.427
326 Milli Kütüphane; Milli Kütüphane
Eski Harfli Türkçe Basma Eserler Bibliyografyası
327 Turgut Kut, Yazmadan Basmaya Müteferrika
Mühendishane Üsküdar, s.63
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farklılık bu kitapta ortadan kalkmıştır. Ele alınan tarihler arasında ilk basımevinin
kurulması ile sonuçlanan süreç de yaşandığı için, kitapta bu gelişmeler de verilmiştir.
Dış ölçüleri 3 lx20 cm. , basılı alanı 25xl2,5 cm. olan eserin satır sayısı 33 'tür. Raşid
Tarihi' nde olduğu gibi bu kitap .da reddadelidir. Filigranlı Avrupa kağıda basılan
kitap mihrabiyeli ve çerçeyesi:zdir; CiltlisiAQ, ciltsi:zi. JO kuruş olan kitabın kaç adet
basıldığı bilinmiyor.

İç kapak Özellikleri

Kolofonun olduğu eser baskı tekniğinde yaşanan tecrübeler konusunda iyiye
giden ivmenin izlerini taşısa da biçimsellik adına yazma kitaplardan farldrdeğildir.
Çok net.: okunamayan kitabın ..son sayfasındaki mührün, bir. bakınıa.. .Osmanh
Devletinin resmi . basırrıeyi<gibi>çahşan Müteferrika .Basımevinin mührü . olama
olasılığının yanında ntishaya aithi.r 11liihürplmaihtimali de. vardır.

İçinde bir fihristi olan eserınilıra.lJiyyliolan ilk sayfa ile başlar. Mihrabiyenin
hemen altında alışılageldiği üzere pnce/lcita.bın adı, daha· sonra biraz daha küçük
puntolarla yazılmış olan besmele yer a.lıı--Hfnıyp.sonra.başlayanmetnin puntoları ise
biraz daha küçüktür. Kitap süslemesiz ve .ÇyfÇf}'ySi:zdir.J(itabınreddadesi vardır.
Kolofon kısmında her zaman olduğu gibi kita.bın.adı, yazarı, basımevinin adı ve
basıldığı tarih yazılmıştır. Ancak açıklamala.rclanda görüldüğü gibi eksiksiz niteleme
bilgilerine ulaşmak için neredeyse •. kitalJ111?ta.nıctmını gözden geçirmek gerekir.
Unutulmaması gereken bir şey de bazen tamamım gözden geçirmek bile bu iş için
yeterli olmayabilir.

p. Ahval-i Gazavat der Oiyar-r Bosna
KitabaAit Bilgiler
Müteferrika'nın metinde bazı düzeltmeler ve eklemeler yaptıktan ·. sonra
Gurre-i Muharrem 1154 (19 Mart 1741) tarihinde bastığı kitap, aynı zamanda
Müteferrika'nın bizzat kendi eli ile bastığı son kitap olma özelliğini de taşır. I.
Mahmud'un saltanat dönemi içinde kalan 1736,. 739 yılları arasında Bosna-da
yaşanan olayları, Bosna'yı işgale kalkışan Avusturyalılar ile Türkler arasındaki

125

savaşları, ayaklanmaları konu alan kitabın yazarı Bosnaviyü'l-asıl

Ömer Efendi'dir.

62 yapraklı ve 24 satırlı olan kitap 20xl4,5 cm., basılı alanı ise 15x8 cm.tdir.
Reddadeli

olan eser çerçevesizdir.

Mihrabiyeli

olarak filigranlı Avrupa kağıda

basılan kitabın baskı sayısı konusunda bir kayıtyoktur.
kitabın

kaç kuruş

olduğu belirtilmese/ de> pasılan

6 franka satıldığı bilinen
diğer kitapların

fiyatındaki

kuruş/frank oranından yola çıkarak kitabın fiyatınm L. kuruş 30 para ile 2 kuruş
arasında olduğu söylenebilir. Kitap Özege kataloğunda286.Sıı-ada

verilmiştir.328

İçKapak Özelliklei
İbrahim Müteferrika'nın

kendi eli ile bastığı son kitap olan bu eser de basma

tekniği ile üretilmesine rağmen bir elyazması gibi oluşturulan kitaplardandırve

kitap

iç kapakla değil ilk sayfa ile başlar. Mihrabiyeli olan kitabın adı da serlevhada
verilmiştir. Bunun dışında kitap çerçevesiz ve süslemesizdir. Mihrabiyenin ardından
besmele, onun da ardından metin gelir. Reddadeli olan kitabın ilk ve son sayfaları
numarasız diğer sayfaları ise numaralıdır. Yazma kitap geleneğinde olduğu gibi bu
kitapta da ilk sayfada kitap hakkında bilgilerin olduğu bölüm vardır. Sonunda yer
alan kolofon kısmında da kitabın baskı tekniği ile basıldığına ve basım tarihine
ilişkin bilgiler vardır. Yazma kültürüne bu denli bağlı bir kitabın basım tarihi de
Arapça ve yazı ile verilmiştir.

q. Lisftnüll-Acem (Ferheng-i Şuuri)
Kitaba Ait Bilgiler
Gurre-i Şaban 1155 (lEkim 1741742)329 yılında iki cilt olarak basılan 22,500
kelimelik Farsça-Türkçe
ihtiyacı karşılamıştır.

sözlük olan bu eser basıldığı dönemde çok büyük bir

İlk üçü dışında Müteferrika Basımevi'nde

basılan kitaplara

"Ala yedü'l-fakir el-muhtaç ila rahmet-i Rabbe'l-kadir İbrahim min-Müteferrikagan-ı
Dergah-ı Ali" kaydı konuluyor, yayıncı olarak Müteferrikanın

adı geçiyordu. Bu

328

Milli Kütüphane, Milli Kütüphane Eski Harfli Türkçe Basına Eserler Bibliyografyası
Tarih konusunda Alpay Kabacalı ve Adil Şen 1742 yılını verirken Turgut Kut 1741 yılını vermiştir.
Ancak durum Hicri tarihi Miladi tarihe çevirme sırasında olabilecek yanlışlıktan farklı bir şeydir.
Çünkü her iki tarihte de yılların yanında verilen gün ve ay bilgilerinin aynı olması eğer hata varsa
bunun sebebinin başka yerlerde aranması gerektiğini akla getirmektedir. (Turgut Kut, Yazmadan.
Basmaya Müteferrika Mühendishane Üsküdar, s.65 ; Adil Şen, a.g.e. , s.67 ,. Alpay Kabacalr;
Türk Kitap Tarihi I, s.55
329
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kitapta

"Ala

bulunan

Müteferrika'nın

yedü'l-hakir

bi-ameli't-tab"

°

kitap basma işi ile ilgilenmediğini gösterir.33

Efendi adı ile anılan ve Müteferrika'nın
hazırladığı

el-memur

sanılmaktadır ..331

kaydı

bize

Kitabı, İkinci İbrahim

damadı olduğu tahmin edilen kişinin yayına

Yayına hazırlannıaşı. işi, ile ilgilenmese

de kitabın

önsözünü Müteferrika yazmıştır. Müteferrika .Basımevi'rıde bu kitaptan sonra diğer
kitaplarda

J.

düşünüldüğünde

Baysal'ın

kitap\.·.. için

söylediği

"Müteferrika

basımevinde basılan son eserdir"332 sözünün aslında. Müteferrilca hayatta iken basılan
son kitap olduğunu belirtmek için söylendiği sonucuna varılapilir..K.ita.bın ilk cildinin
2+454, ikincisinin ise 2+451 yapraktan meydana geldiği. korıustınçfa fikir birliği
içinde olan araştırmacılar, boyutları konusunda farklı görüşlerdedirler.

'T... Kut 32x20

cm. sayfa 25x13,5 cm. ha.sılı alan, A. Kabacalı 30xl9 cm. sayfa 25,5x1Jcm .. basılı
alan, A. Şen de J 1X19,5çrrı. yı:ıprakJ:>oyutlarında olduğunu söylerleL333 Mihrabiyeli,
çerçevesiz, reddadeli olar, ..kitap· 3 J sat_ırl_ı_d_· . ır, ve filigranlı Avrupa kağıda basılmıştır.
•
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Kaç adet basıldığı ve kaç kuruşa satıl~ığt bilinmeyen

.

-·

ciltli ve tezhiplisine

.

150,

olmayanına da 120 frank değerkoıııılmı..ı.ş{ı.ı.r.334

İç. kapak Özellikleri
Farsça-Türkçe hazırlanmış. pir §Q2J~kpl:1n<eser .iki cilt ve renklidir. Genel
olarak çerçevesiz olan kitabın ilk ve son sayfasında cetvel olarak konulmamış küçük
çerçeveler vardır. Yazma kitap geleneğine l:,ağlı kalınarak basılan kitabın her iki
cildinde de birer ithaf yazısı ve birer. fi.lırişt.y'ardır. Kitabın ilk. sayfasının başında
süslü ve renkli bir mihrabiye vardır. Bu. ö;z:ellik,. ikinci cilt için de geçerlidir. Daha
sonra her ikisi de ayrı ayrı çerçevelenmiş kitap adı ile. besmele yazısı yer alır. Bu
yazılardan daha küçük puntoyla yazılmış olan· metin de hemen bunlardan sonra
başlar. Reddadeli

olan bu kitapın .ilk sayfasında bazı niteleme bilgileri vardır.

Kolofon kısmında yer alan yazılar da çerçevelenmiştir. Burada cilt kaydı, kitap adı,

Alpay Kabacalı, Türk Kitap Tarihi I, s55
Jale Baysal, Kitap ve Kütüphane Tarihine Giriş, s.76
332 A.e.
333 Turgut Kut, Yazmadan Basmaya Müteferrika Mühendishane
Üsküdar, s.65.
Adil Şen, a.g.e. , s.67
Alpay Kabacah, Türk Kitap Tarihi), s.55
334 Osman Ersoy, "İlk Türk Basımevinde Basılan Kitapların Fiyatları,'' s.427
330
331

yazar adı ve basımevi adı görülebilir. Basım yılı da vardır ancak bu defa rakamla
verilmiştir.

Bukitabın

içinde de küçük bazı şekilsel süslemeler vardır.

r. Tercüme-i Sıhfih-ı Cevheri (Vankulu Lügati)
Kitaba Ait Bilgiler
Türk basım tarihinin ilk kitabı olarak 31 Ocak 1729 tarihinde baskısı yapılan
bu sözlük çok rağbet görüp baskısı tükenince ikinci bir baskının yapılması gereği
duyulmuştur. Bu kitap aynı zamanda İbrahim Müteferrika. öldükten sonra basılan ilk
kitaptır. Son kitabın basılmasının ardından 15 yıl geçtikten sonra Osmanlı' da kitap
basımına daha önce basılan bir kitabın ikinci basımı ile tekrar başlanması hem
Müteferrika'nın
kitabın

basılacak/ kitap tercihlerini ne denli doğru yaptığının hem de bu

okur için ne denli .kullanılır

olduğunun bir göstergesidir.

Müteferrika

Basımevi 'nin bu 18 'inci kitabının ilk cildi Şaban 1169 (Mayıs 1756), ikinci cildi de
Gurre-i Rebiül-Ahir

1170 (Aralık 1756} yayınlanmıştır.335 Arapça'dan

Mehmed bin Mustafa el-Vani'rıin' yaptığı Ebu Nasır İsma'il
Cevheri'nin

çevirisini

bin Hammed

El

bu eserinin ikinci baskısının. ilkcildi 4+732 yaprak, ikincisi ise 430

yapraktır. 32,5x21 cm. yaprak boyutuolaneserin basılı alan boyutu 25,5x14 cm.'dir.
Reddadeli ve 33 satırlı olan kitap filigranlı.Avrupa kağıda basılmıştır.

İç Kapak Özellikleri
Duyulan talepten dolayı ikinci defa baskısı yapılan eserin bu baskısı da ilki
gibi yazma kitap geleneğine bağlı olarak çıkarılmıştır. Bir önceki baskı ile arasındaki
en büyük fark 1756 tarihli bu baskının mihrabiyeli ve mihrabiyeli sayfanın da
çerçeveli olmasıdır. Bunun dışında sonunda iç kapağa ulaşılacak olan bir yolda
küçükte olsa bazı adımların olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu baskıda da her

iki, cildin fihristi vardır. Yazma kitap geleneğine bağlı olarak oluşturulan diğer
kitaplar gibi bu kitabın hemen başında kitap ve çevirene ait bilgiler verilmiştir.
Mihrabiyeden sonra sıra ile kitabın adı ve besmele yazısı çerçeve içinde verildikten
sonra ilk sayfada metne geçilmiştir. Çerçevesiz ve reddadeli olan kitabın sayfaları

Jale Baysal, Mütefrrika'dan Birinci Meşrutiyete Kadar Osmanlı Türkleri'nin Bastıkları
Kitaplar adlı eserinde basım yılı olarak 1755 yılını, Alpay Kabacalı da Türk Kitap Tarihi Ladl:
eserinde ilk cilt için 1755, ikinci cilt için 1756 yılını verir.
335

numaralıdır. Küçük birkaç değişiklik dışında kolofan ve düzenleniş şekli kitabın ilk
baskısı ile aynıdır. Bu baskıda da cilt kaydı, çeviren, kitap adı, yazar adı, basırnevi.
basım yeri ve basım tarihine ilişkin bilgiler verilmiştir. Tarih yine Arapça ve yazı ile
verilmiştir.

s. Tarih-i Sami ve Şakir ve Suphi
Kitaba Ait Bilgiler

Üç ayrı tarihçi, Mustafa Sami-Hüseyin Şakir-Mahnrnd Suphi tarafından
yazılan kitapl 728-1743 yılları arasında (Tarih-i Çelebizade adlF.kitabın ele aldığı
dönemin bittiği tarihte başlar) yaşanan olayları konu alır. Basımevinin faaliyette
olmadığı uzunca bir zamandan sonra 1784336 yılında basılan bu kitap bu açıdan
basımevinin ikinci başlangıç .döneminin ilk ürünü gibidir. 3+8+23 8. yapraklı bu eser
T. Kut'a göre 30,5xl9 cm. sayfa, 25,5xl4,5 cm. basılı alan, A. Kabacalı'ya.göre ise
32x21 cm. sayfa, 24,5x14,5 cm. basılıalan boyutlarındadır.337 Reddadeli ve 33 satırlı
bu kitabın mihrabiyesi ve çerçevesi d~ yardır. Filigranlı Avrupa kağıda baskısı
yapılan eser 20 kuruştan satılmıştır. Kültür Bakanlığı' 11111 kataloğunda bu bilgilerin
bir kısmı yoktur ancak olanlarda yukaı:ıdaverilenlerle örtüşmektedir.338

İçkapak Özellikleri

Uzun bir aradan sonra Müteferrika Basımevi'nden çıkan bu eserinde Latin
harfli basılan kitaplardaki gibi bir iç kapağının olduğunu söylemek mümkün değildir.
Kitabın başında o dönem basımevinin sorumluluğunu üstlenmiş olan Ahmed Vasıf
Efendi tarafından kaleme alınmış . bir örısöz vardır. Bu önsöz genel olarak
basımevinden bahseder. Temelde iki ana bölümden oluşan kitabın her iki bölümünün
· başındaki ilk sayfalar renkli mihrabiyelerle başlar. Aynı sayfalarda mihrabiye ile
besmele . yazısının

arasında serlevha vardır.

Ancak muhtemelen.

tezhiplenmiş serlevhada, kitap adı yazılmamıştır.

336

Jale Baysal'ın, Müteferrika'dan Birinci Meşrutiyete Kadar Osmanlı Türklerinin Bastıkları
Kitaplar adlı kitabının 34. sayfasında verdiği bilgiye göre bu tarih 1783 'dür
337 Turgut Kut, Yazmadan Basmaya Müteferrika Mühendishane Üsküdar, s.72
Alpay Kabacalı, Türk Kitap Tarihi I, s.63
338 Milli Kütüphane, Milli Kütüphane Eski Harfli Türkçe Basma Eserler Bibliyografyası
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Her iki ana bölümü

içine alan tek fihristli . olan kitap reddadeli

çerçevesizdir ancak her iki bölümünde ilk ve son sayfaları çerçevelenmiştir.

ve

Kitap

hakkında bilgilerin yer aldığı bölümü görmek adına bize fikir veren ilk sayfa
geleneği bu kitapta .da devam etmektedir. Bölümlerin son sayfaları biçim olarak
kolofon geleneğine çok uygun olmasa da içerik olarak bu özelliği devam ettirirler.
Yani bu sayfalarda kitap, yazarı, basıldığı yer ve basııntarihi gibi konularda bilgilere
ulaşılabilir. Mihrabiyelerinin

dışında süslemesi. olan . eser. yazma geleneğine sadık

kalarak hazırlanmıştır.

t. Tarih-i İzzi
Kitaba Ait Bilgiler
1744-1753 •. yıHarı arıısındaki ta.rih .·glaylarınl kapsayan kitap bir bakıma
Süleyman İzzi tarafından Suphi tarihinin devam ettirilmiş halidir. 18 sayfa sunuş
yazısı ve fihrist+288 yapraktan oluşan eser,

J 785

yılında basılmıştır ancak J. Baysal

ve A. Kabacalı basım yılını 1784 olarak kabul ederler. T. Kut'a göre 3 lx22 cm.
sayfa, 24,5x 12 cm. basılı alan boyutu olan eserin Kabacalı 'ya göre sayfa boyutu
32x22 cm., basılı alan boyutu25xl4,5

cm.'dir.339 Filigranlı Avrupa kağıda basılmış

olan kitap önceleri 15, daha sonra 25 kuruştan satılnııştır,Mihrabiyesizve çerçevesiz
ve reddadelidir.

İstanbul Beyazıt Devlet · Kütüphanesi Eski Harfli Türkçe Basma

Eserler Koleksiyonu ve .• Milli Kütüphane

Muvakkat Kataloğunda yer alan kitabı

..
· olara ı·<. verrnıştır,
· · · 340
Ozege
19850 numaralı eser
İçkapak Özellikleri
Kitapların
basılan

ilk kitap

mihrabiyeli

basılmaya

olan eser kendinden

başlanmasının
önce baskısı

.• ardından

mihrabiyesiz

yapılan kitabın

devamı

niteliğindedir ve gerek biçim gerekse basma tekniğinin uygulanışı açısından yazma
kitabın. bir devamı . niteliğidir.

Bu. etkileşimin izleri ... doğal .olarak nitelemede

başvurulan bilgilerin yer aldığı bölümler konusunda da kendini gösterir. Bu kitapta
da ahd-i hümayunudan hemen sonra Ahmed.Vasıf Efendi tarafından kaleme alınmış

339

340

Turgut Kut, Yamadan Basmaya Müteferrika Mühendishane Üsküdar, s,75
Alpay Kabacalı, Türk Kitap Tarihi I, s.63
Milli Kütüphane, MilliKütüphane Eski Harfli Türkçe Basma Eserler Bibliyografyası

130

Will

... ..

.

:1:[lilillllllllilllllllllllll~!

bir önsöz vardır. İlk ve son sayfası ile ahd-ı hümayun sayfası hariç çerçevesiz olan
eser iki bölümden oluşur ve içinde bir fihrist.vardır. Kitap eser adı ile değil doğrudan
besmele

ile. başlar. Yazma kitap. geleneğirıde .olduğu gibi ilk sayfadaki

giriş

yazısından sonra kitap ile ilgili bazı bilgiler verilpı.iştir, .Süslemesiz olan eserin sayfa
numaraları. vardır. Kitap adı, yazarı, basıldığıJarillve.ğaşımeyine

ilişkin bilgilrin bir

arada verildiği yer de yine kitabın kolofonundadır. Basııntarih bu kitapta da Arapça
ve yazı ile verilmiştir.

u. İ'rabü'l-Kafiye
KitabaAit Bilgiler
Bu kitap .İbrı .Hacib'in. yeterli anlamına gelen "Kafiye" .adlt Arapça. gramer
kitabının Güzelhiscırlı·Z:eyrıi-:z:ade'nifl !(afiye' deki kelimelerin söz dizimi.kurallanna
göre düzenlenmesi. eklenerek.1786.tafihinde•• basılmıştır. Kabacalı ve Baysal tarih
olarak yine bir yıl öncesiniJ'i785 yılırıtVerirler.341 Aslı Arapça olan. eserin tam adı
"el-Fevaidü'l-Şafıye' Ala i'Rabi'l-IZ~fi''qirV.Aynı· zamanda baskısı yapılan ilk ders
kitabıdır. 7 yaprak+ 748 sayfadan o}ı.ışa11J<itap 21 satırlıdır. Kabacalı'nın diğer
araştırmalarda yer almayan şu tespiti clikl<atjçekicidir,Ona göre bu kitap iki cilt
halinde

basılmıştır.342

Filigranlıj,

Aypıpa )<ağıda 1 QOO

adet basılan kitap

ınihrabiyelidir. Çerçevesiz olan eser recldaclefülir.. 13u eserin Kültür Bakanlığı Toplu
Kataloğu içinde kaydı yoktur.

İçkapak Özellikleri
Arapça gramer konulu olan kitapyazma geleneğinde olduğu gibi ilk sayfa ile
başlar. Eserin bir iç kapağı ya da onı.m yerine geçebilecek bir örneği yoktur. İlk sayfa
süslü ama siyah-beyaz bir mihrabiye ile başlar. Mihrabiyede serlevha içinde kitap
adına da yer verilmiştir. Bunun altında da metin ile aynı puntolarla yazılmış besmele
yazısıi yer alır ancak bu yazı çizgi ile. ana metinden ayrılmıştır. Sayfaları
numaralanmış olan . kitap süslemesiz,. çerçevesiz ve reddadelidir. Matbaa ve kitap

Jale Baysal, IVlüteferrika'dan Birinci Meşrutiyete
Kitaplar, s.34
Alpay Kabacalı, Türk Kitap Tarihi I, s.63
342 Alpay Kal:ıacalı, Türk Kitap TarihiI, s.63

341

hakkında

bazı bilgilerin

verildiği

önsözü ise Raşid Efendi tarafından

kaleme

alınmıştır. Yine kitabın başında içindekiler yerine kullanılmış üç sayfalık bir fihrist
vardır. Yama kitaptan taşınan bir özellik olan "amma ba'd" ve sonrasında verilenler
bu eser içinde aynen devam etmektedir, Kitabın son sayfasındaki kolofonda da
basımevi ve Arapça yazı ile verilmiş kitap basım tarihine ilişkin bilgiler vardır.

v. Fenn-i Harb
Kitaba Ait Bilgi/et

Yazarının adı ve hangi yılda basıldığına dair bir kaydı olamayan kitabın tarihi
başında yer alan Raşid Efendi'rıin reisülküttab olduğuna ilişkin kaydın ışığında 1792
olarak tespit edilmiştir. Ancak bu bilgiler kitabın yazarını da belirlemek için yeterli
değildir. Bu nedenle yazar konusunda görüş farklılıkları vardır. Raşid Efendf'ye ait
önsözde kitabın yazarı "Avrupa ricalinin ashab-ı maa'arifınden Voban nam müellif-i
meşhurunun fünun-ı harbiyye"343 şeklinde veriliş olsa da bu kitabın yazannınünlü
askerlik uzmanı Marquis SebastianVauball olduğunu belgelemeye yetmez. Çünkü
kitabın içinde çok sayıda kitabın yayıncılığını yapan Bernard Forest de Belidor'un da
ismi geçmektedir. H. R. Ertuğ kitabın yazarının Vauban olduğunu savunurken.
Kabacalı yazarın Belidor, Kut ise yazarm belli •. olmadığını söylerler.344 Boğdan
Voyvodası Aleksandr İpsilanti'nin oğlu Konstantin İpsilanti tarafından Fransızca'dan
çevrilen eser, .adından da anlaşıldığı gibi askerlik konuludur. 4+40 yapraktan oluşan
kitapta resini olup olmadığı konusunda da. farklı görüşler vardır. S. N. Gerçek kitabın
resimsiz olduğunu söylerken, A. Kabacah'Ya göre bunun tersi doğrudur.345 Sayfa
boyutu 35x25 cm., basılı alan boyutu 26,5x14,5 cm. olan kitap 35 satırlıdır ve
filigranlı Avrupa kağıda 300 adet basılmıştır. Mihrabiyeli, çerçevesiz ve redcladelidir.
Kültür Bakanlığı'nın kataloğunda Raşid Efendi basımevinden çıkmış olarak
gösterilen kitabı hemen tüm eski harfli basma eserler dermesinde görmek
mümkündür. Milli Kütüphane Muvakkat Kataloğunda, Özege kataloğuncla(S

Turgut Kut, Yazmadan Basmaya Müteferrika Mühendishane Üsküdar, s.79
Hasan Refik Ertuğ, a.g.e. , s.119
Turgut Kut, Yazmadan Basmaya Müteferrika Mühendisharıe Üsküdar, s.79
Alpay Kabacalı, TürkKitap Tarihi I, s.63
345
Selim Nüzhet Gerçek, a.g.e., s.97
Alpay Kabacalı, Türk Kitap Tarihi I, s.64
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Türk Basmaları Toplu Kataloğunda(5886)
Eski Harfli Türkçe Basmalar Kataloğunda.

ve İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi
346

İç Kapak Özellikleri
Yazarı ve basım tarihi konusunda herhangi bir. kayıt taşımayan kitap genel
anlamda yazma kitap formuna sadık kalınarak basılmıştır. Mihrabiyeli ve çerçeveli
ilk sayfa ile başlayan kitap, kolofonlu ve yine çerçeveli son sayfa ile biter. Bu
ikisinin dışında kalan sayfaları çerçevesiz olan kitabın sayfaları numaralıdır. Eserde
dikkati. ilk· çeken şey mihrabiyesidir.

Çünkü mihrabiye bu kez. alışılageldiği

gibi

çiçek ya da benzeri figürlerle süslenmemiş, savaşta kullanılan silah ve malzemelerin
resmedildiği bir biçimde bütünleştirildiği bir süsleme yoluna gidilmiştir. İlk sayfadan
hemen sonra ahd-i hümayun sayfası yer alır. Bu sayfayı Raşid Efendi tarafından
kaleme alınan ve matbaadan söz eden giriş yazısı takip eder. Daha sonra da iki
sayfalık fihriste yer verilmiştir. Reddadeli olan. kitap birkaç küçük savaş figürü
dışında süslemesizdir.. Nitelemede

kullanılabilecek

bazı bilgilere ise yazmalarda

olduğu gibi kolofondan ulaşılabilir. Bunun dışında çeviren ve kitaba ilişkin bazı
bilgilere "amma ba'd" ibaresinden sonra da.:ra,stfı;ıgaJ:,fü:r.

y.Fenn-iLağım
Kitaba A it Bilgiler
Konusu . askeri istihkam olan ve. Aralık 1793 yılında basılan kitabın yazan
Sebastien Le Prestre/de.Vauban,iFransızca'dan

çeviren de· Konstantin İpsilantidir.

Kitaptaki 11 adet bakır kalıp baskı ve şekilKapril. ve İstefen adlı iki Ermeni ustaya
aittir.347 Gerek kitabın yazarı gerekse baskıları yapan ve şekilleri konusunda Fenn-i
Harb' da görülen fikir ayrılıkları yoktur. 7+24 yapraktan oluşan kitabın sayfaları 3.5
satırlı ve 32x21 cm . boyutunda, basılı alanı ise 26xl4 cm. boyutundadır. Reddadeli,
mihrabiyeli ve çerçevesiz bu kitap filigranlı Avrupa kağıda 300 adet basılmıştır.
ÖzegeKataloğunda

5539. sırada verilen eser, "Fenn-i" serinin ikinci kitabıdır.348

Milli Kütüphane, Milli Kütüphane Eski Harfli Türkçe Basma Eserler Bibltyografyası
Turgut Kut, Yazmadan Basmaya MüteferrikaMühendishane
Üsküdar. s.8.1
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İç kapak Özellikleri

Bir seri olarak da görülen, askerliği ve savaşı bir sanat gibi görerek bu
doğrultuda anlatımların yapıldığı kitapların ikincisi olan eser de Konstantin İpsilanti
tarafından çevrilmiştir: Son sayfada yer alan çiçekli motif ve aralarda bulunan
savaşla ilgili şekil ve resimler dışında süslemesiz ve çerçevesiz olan kitap da ilk
sayfa ile başlar. Bu sayfanın başında yer alan mihrabiye bir önceki örnekte olduğu
gibi savaşla ve bu kitabın konusu olan lağımcılıkla ilgili figürlerle süslenmiştir.
Mihrabiyeden sonra ne kitabın adına nede besmele yazısına yer verilmiş, doğrudan
metne geçilmiştir. İlk sayfanın ardında Fenn-i Harb ile aynı olan ahd-i hümayun
sayfası yer alır. Daha sonra da basımevi ve kitaptan bahseden önsöz gelir. Bu önsöz
de diğeri gibi Raşid Efendi tarafından kaleme alınmıştır. Reddadeli olan kitapta bir
de fihrist vardır. Kitabın son sayfasındaki kolofan çok kısa ve burada verilen bilgiler
çok sınırlıdır. Tarih Türkçe ve yazı ile verilmiştir.

z. Fenn-i Muhasara
Kitaba Ait Bilgiler

Tercümesi Konstantin İpsilanti tara.fınc:lcın Recep 1206 (Şubat 1792) yılında
tamamlanan kitabın yazarı da Vauban'dır .. J794yılında basılan eser askeri taktik,
kalelerin kuşatılması ve korunması konuhtdur.iKitabı11basım tarihi örısözde Raşid
Efendi'nin "sabıkan reisülküttap" olarak gösterilmesinden ve sayıları 30'u geçen
bakır kalıp baskı resim, şekil ve planların kenarlarına düşülen tarihlerden tespit
edilmiştir. Kitabın Fransızca aslının adı Fenn-i Lağım'dır,349 4+75 yapraklı kitabın
sayfa ve basılı alanboyutu A Kabacalı'ya göre Fenn-i Lağım ile aynı, T. Kur'a göre
ise 34x21,5 cm. ve 26xl3,5 cm.'dir.350 Filigranlı kalın Avrupa kağıda 327 adet
basılan kitabın satır sayısı 35'dir. Eser mihrabiyeli, çerçevesiz ve reddadelidir. Bu
kitap Müteferrika.Basımevindençıkan son kitaptır.

349

Turgut Kut, Yazmadan Basmaya Müteferrika Mühendishane Üsküdar, s.84

350

A.e., s.84 ·
Alpay Kabacalı, Türk Kitap Tarihi I, s.64

İç kapak Özellikleri
Serinin bu son kitabı da yazma kitap geleneğinin kurallarına sadık kalınarak
basılmıştır. İlk sayfa ile başlayan kitabın mihrabiyesi vardır ve mihrabiye kuşatmayı
anlatan bir resimle süslenmiştir. Mihrabiyenin altında kitap adına yer verilmemiştir
ve kitap daha büyük puntolu besmele. ile başlar. Bunu takip eden metin biraz daha
küçük puntoda basılmıştır. Sayfaları numaralı ve reddadeli olan kitap bir önceki kitap
ile kıyaslanamayacak kadar uzun kolofonun olduğu son sayfa ile biter. Bu kitapta da
Raşid Efendi'nin önsözü, ahd-i hümayun sayfası ve içindekiler yerine geçebilecek bir
fihrist vardır. Bunların dışında kitabın bir de resim listesi vardır. Bu liste kitapta
hangi resimlerin var olduğunu ve kitabın hangi sayfasında yer aldığını görebilmek
için hazırlanmıştır. Kolo fonda kitap adı, çeviren ve. kitabın çıktığı basım evine ilişkin
bazı bilgileri görmek mümkündür. Kitabın baskı tarihi Türkçe olarak yazı ile
verilmiştir.

2.

Basımevinde .Basıları Kitaplar

Mühendishane

ve İç

Kapakları
Osmanlı Türkleri tarafından kurulan ikinci basımevi olan Mühendishane
Basımevi'nde basılan kitaplar konusunda
doğmasına

okurun zihninde derin soru işaretleri

neden olan ciddi görüş ayrılıkları

vardır. Basılmış

bir eseri bazı

araştırmacıların bu basımevinden, bazılarının ise başka bir basımevinden çıktığını
savunmaları bu soru işaretlerinin

en büyüklerindendir.

Bu nedenle Mühendishane

Basımevi için Müteferrika. Basımevi'nde olduğu gibi şu kadar kitap basılmıştır
demek

oldukça

güçtür.

Örneğin .T.

Kut

"Yazmadan

Basmaya

Müteferrika

Mühendishane Üsküdar" adlı eserinde bu basımevinde baskısı yapılmış eser sayısını
16 olark verirken, A. Kabacalı "Türk Kitap Tarhi" adlı eserinin birinsi cildinde bu
sayıyı 1 O olarak vermiştir.351 K. Beydilli ise 1995 tarihli "Türk Bilim ve Matb.aacılık
Tarihinde Mühendishane Matbaası ve Kütüphanesi" adlı eserinde bu sayıyı12olar~l(
verirken,

1995 tarihili bu kendi eserinde ve T. Kut'un kitabında var Qian bazı

yanlışları ispatları ile verdiği 1997 Tarihli "Mühendishaneeve Üsküdar14atbctcrl~r111.da

351

Turgut Kut, Yazmadan Basmaya Miite.ferrikaMiihend.ishane.Üsküdar,
Alpay I(abacalı, Türk Kitap Tarihi I, s.72-75

:\!!111!11111111111111111111111!

s.90-108

Basılan Kitapların
vermiştir.352

Listesi ve Bir Katalog"

Mühendishane. de basılan

adlı eserinde bu sayıyı 1 9 olarak

kitaplar,

basım tarihleri

ve özellikleri,

kendisininki de dahil daha önceden yapılmış listelerin hataları ve eksik yanları tarihi
belgelerle

verildiği

için bu basımevinin

bastığı

kitapların

listesi

Beydill i 'rıin

"Mühendishane ve. Üsküdar Matbaalarında Basılan Kitapların Listesi ve Bir Katalog"
adlı eseri esas alınarak hazırlanmıştır.

Ancak sırası geldiğinde her basılan kitap

hakkında hangi araştırmacıların hangi bilgileri verdiği ve bu kitap hakkında neleri
savunduğu da mümkün olduğu kadar verilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın konusu
"Beşikdevri basmaları ve iç kapakları"dır, hangi kitabın hangi basımevinclen çıktığı
değil. Bu nedenle

gerçeğe en yakın olan bir liste alınmış

ve tezin

amacı

doğrultusunda inceleme yapılması amaçlanmıştır.

a. Mehahü'l-Miyah
Kitaba Ait Bilgiler
Mühendishane Basımevinde basılan ilk kitap olan bu eser "Su Risalesi" adı
ile de bilinir. Bu kitabın basımevinin ilkiürünü olduğu konusunda bir fikir birliği
vardır. Aşirefendizade Derviş Mehmed Hafid tarafından hazırlanan ve 1797 yılında
baskısı yapılan kitap İstanbul 'un çeşmelerini

ve sularını tanıtır. Kitabın

baş kısmında

bulunan üç ayrı takriz353 yazısından önemlibir eser olduğu sonucu çıkartılabilir.
Tarihçi Hammerin 1800'lü yılların ortasına doğru sözü edilen kitabın kitapçılarda
nüshasını· bulma imkanının çok zor olduğuna dair bilgilendirmeleri

de bu gerçeği

desteklemektedir.354 18xl 1 cm. boyutlarında olan eser T. Kur'a göre 15 yapraklı, A.
Kabacalı'ya göre 26 sayfalı, K. Beydilliye göre ise 14 yapraklıdır.355 Kitabın sayfa
derkenarında bulunan bir mizan(terazi) resminin hangi sayfada olduğu konusunda ela

351.Kemal

Beydilli,

Türk

Bilim

ve

MatbaacılıkTarihinde

Mühendishane

Matbaası

ye

Kütüphanesi (1776-1826), s.254-255
Kemal Beydi Iii, Mühendishane ve Üsküdar Matbaalarında Basılan Kitapların Listesi ve Bir
Katalog,ı,.15-17
.,,
353 Ta1'riz:Bir eser. için yazılmış övgü yazısı, bir kitabın başına konulmak üzere tanınmış bir kimseden
istenen takdim ve takdir yazısı. (Ferit Devellioğlu, a.g.e., s.1229
354 Kemal Beydilli, Mühendishane ve Üsküdar Matbaalarında Basılan Kitapların Listesive Bir
Katalog, s.15
Kemal Beydilli,

355

Türk

Bilim

ve

MatbaacılıkTarihinde

Mühendishane

Kütüphanesi (1776-1826), s.254
Turgut Kut, Yazmadan Basmaya Müteferrika Mühendishane Üsküdar, s.90
Alpay Kabacalı, Türk Kitap Tarihi I, s.72

farklı

görüşler

vardır. Beydilli

resmin

I l'inci

sayfada olduğunu

savunurken,

Kabacalı l 2'inci sayfada olduğunu idda eder. Kitap Özege Kataloğunun (12701) yanı
sıra Milli Kütüphane Muvakkat Kataloğunda da yer alır.356

İçkapak Özellikleri

Mühendisane Basımevinin ilk ürünü olan bu kitap Türk kitap basmacılığının
bu ikini basımevinde de henüz yazma kültüründen kopup, . basma kitap ve onun
geleneklerini oluşturmak için ciddi adımlar atılmadığını göstermesi bakımından
önemlidir. Çünkü bu eserde yazma kitap formuna bağlı kalınarak basılmış ve
basımevleri ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu içinde daha bir . rahat varlığını
hissettirme şansı · bulan • Batı basmalarından kopyayı aşan, bir bakıma kendisine
adapte etme olarak ifade·edilebile.ceketkilenmeler yaşanmamıştır. İç kapağı olmayan
kitap ilk sayfa ile başlar venıılırabiyesizdir. ilk sayfanın en başında kitabın basıldığı
punto ölçülerinde basılmış olan kitap adi vardır ve onu besmele yazısı takip eder.
Süslemeleri ve çerçevesi de/Olınayarr !<itap yazmalarda olduğu gibi koloforıun
bulunduğu son sayfa ile biter: Kitabın paşında · yer verilen bilgilendirme • yazıları
eserin· değerini göstermek bakımından c:l.eğerli kabul edilebilir. Bazı niteleme
bilgilerinin bulunabileceği ilk sayfadaki .bilgil]r/jle Jçotofonda yer alan kitap adı.
yazarı, basımevi ve basıldığı tarihe ilişkin bilgiler daha önce listelenen kitaplarda
olduğu gibi verilmiştir. Ancak reddadeli ve sayfaları numaralı oları bu eserin son
sayfasında verilen basım tarihi, harfler ile değil.rakaın ile basılmıştır.

b. Logaritma Cetveli
Kitaba Ait Bilgiler

A. Kabacalı'nın Mühendishane Basımevi'nde basılan eserler listesinde yer
vermediği bu eseri T. Kut'ta 3'üncü eser olarak göstermiştir. Bu kitaptan sonra
basılan iki kitabın da aynı. tarihte basılmış olduğu göz önünde bulundurulursa,
sıralamadaki bu farklılıkların neden kaynaklandığını kavramak daha kolay olacaktır.
Çünkü aynı yıl içinde basılan bu kitapları daha detaylı bir tarihlendirme olmadığı
durumlarda farklı çalışmalarda oluşturulan listeleri kişisel .tavra bağ1ı/ 9l~fök
356
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sıralamak çok sık karşılaşınılabilecek

bir .durumdur. Basım yeri ve tarihi kitapta

belirtilmemiş olsa da bu kitaba ilişkin başka bir vesikadan basım yılının 18 Şubat
1798

olduğu

anlaşılmaktadır.357

271

sayfa

olan

bu

kitap

Mühendishane

Öğrencilerinin kullanımı için basılmış bir ders kitabıdır.

İç Kapak Özellikleri
Mühendishane

öğrencilerinin

derlerine

destek . olması. . için basılan kitap

nitelemede kullanılabilecek olan bilgilerin bir arada ve kolay. ulaşılabilir bir şekilde
verilesi diye de tanımlanabilecek

olan iç kapak kaygısı olmadan hazırlanmış ve

basılmıştır. Nitelemede kullanılabilecek

bazı bilgilere en rahat ulaşmayı sağlayan

yerler olan ilk ve son.sayfası, logaritmada kullanılan rakamsal değerlerin listelendiği
cetvellerden ibaretqlankitaptabu•bilgilere

ulaşmanın tekyolu hemen hemen kitabın

tamamını gözden geçirmektir. Bazı bilgilere ulaşmak için bu da yetmeyebilir ve bu
durumda aynı dörıem« ait ya da. .o dönemden bahseden bazı tarihi belgeleri de
incelemek

gerekecektir.' Sayfaları numaralanmış

olan eserde hem "amma ba'd"

ibaresi. hem de son sayfadaki k:oJofoııyqktur. Mihrabiyesi ve süslemesi olmayan
kitap aynı zamanda çerçevesizdir.

c. Humbara Cetveli
Kitaba Ait Bilgiler
Basım tarihinin Selh-i Şa'banJ 212 (16 Şubat) 798) olduğunu savunan T.
Kut'un çalışmasında
Beydilli

tarafından

basımevinden
Logaritma

çıkan ikinci kitap olarak listelenen eser K.

Cedvelinden

sonraya konulmuştur.

A. Kabacalı

listesinde bu kitaba da yer vermez. 273 sayfa olan eserin değişik mihrabiyeli farklı
bir baskısı da vardır358 ancak bu. baskının hangi basımevinde olduğu konusu bir
bilinmezdir. Bu kitap da mühendishane öğrencilerinin derslerinde kullanılması amacı
ile basılmıştır. Eser Türk Basmaları Toplun Kataloğu'nda iki defa verilmiştir. İlkinde

357

Kemal Beydilli, .Mühendishane ve Üsküdar Matbaalarmda Basılan Kitapların Listesi ve Bir
Katalog, s.15
358
Turgut Kut, Yazmadan Basmaya Müteferrika Mühendishane Üsküdar, s.91
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numarası

14340, ikincisinde

ise

1431 'dir

ve aralarında

ne fark olduğu

da

belirtilmemiştir. Özege'de kitabı 7996 numarası ile verir.359

iç Kapak Özellikleri
Logaritma Cetveli gibi Mühendishane öğrencilerinin kullanımı için basılan
kitap iç kapak ve iç kapağı ilgilendiren bilgiler bakımından da bu eserle benzerlikler

gösterir., Tarihi bilinmeyen ikinci baskısının aksine mihrabiyesiz olan bu baskının ilk
sayfasında kitaba ilişkin bazı bilgileri bulmak mümkünken son sayfası rakamsal
dizilişlerin verildiği bir cetvelle dolu olduğu için bir kolofondan: ve bu kolofondan
çıkartılabilecek kitaba ait bilgilerden söz edilemez. Bu sebepten.ilk kapakta yer alan
"amma ba'd'' ibaresinden sonar gelenlerden çıkartılamayan bilgilere. ulaşmak jçin
kitabı gözden geçip11ek g;erekecektir .. Sayfaları numaralı olan eserde süsleme. yokrur.

d. Tefavüt-i'Arz Cetveli
Kitaba Ait Bilgiler
A. Kabacalı'rıınlistesinde

yineyeryermediği eserin diğer cetveller gibi 1798

yılında basıldığı sanılmaktadır. Bu konuda kesinbir bilgi olmasa da, Kut ve Beydilli
aynı fikirdedirler

ve eseri listelerinde Beydilli üçüncü,. Kut ise dördüncü sıraya

koymuşlardır.P" Beydilli'nin1995

tarihli çalışmasındaki listede361 olmayan bu kitap

151 sayfadır. Diğer iki cetvel gibi Mühendishane Mektebindeki eğitime yardımcı
olmak amacı ile basılan kitap hakkında bilinenler bunlardan ibarettir.

İç Kapak Özellikleri
Öğrenciler

için hazırlanan

ve Mühendishane

Basımevi'nden

çıkan ders

kitaplarından biri de budur. Bu kitabın da ilk ve son sayfası tablolardan ibarettir. Bu
durum daha baştan kitapta sözü edilebilecek bir iç kapağın ya da iç kapakla aynı
amaca hizmet edecek bir bölümün . olmadığının

359

göstergesidir.

Kütüphane, Milli Kütüphane Eski Harfli Türkçe Basma Eserler
° Milli
Kemal Beydi Iii, Mühendishane ve Üsküdar Matbaalarında Basılan

36

Mihrabiyesiz

ve

Bibliyografyası
Kitapların. Listesi ve Bir

Katalog, s.15
Turgut.Kut, Yazmadan Basmaya Müteferrika Miihendishane Üsküdar, s.93
361
Kemal Beydilli, Türk Bilim ve MatbaacılıkTarihinde
Miilıendislıaııe
Kütüphanesi (1776-1826), s.254

süslemesiz olan eserin sayfaları numaralıdır. İlk sayfada besmele yazısı ve genelde
olan "amma ba'd" kaydı da yoktur. En sonda kolofonun olmadığı da düşünülürse
kitaba ait bilgilere ulaşmak için ciddi bir arama yapılması gerektiği çok açıktır.
Zaman içinde yapılan bu tür araştırmalardan sonra· dahi eserin yazarı henüz tespit
edilebilmiş değildir.

e. Usul-i Hendese
Kitaba Ait Bilgiler
Basım tarihi belirtilmemiş olmasına rağmen basım ile ilgili olarak verilen
tezkireden362 1798 yılında basıldığı anlaşılan eser T. Kut ve K. Beydilli'nin listesinde
5'inci sırada yer alır.363 Ancak bu kitap Beydilli'nin
Tarihinde· Mühendishane

Matbaası. ve Kütüphanesi"

siradadır.Y" Mühendishane'nin
mühtedi365

"Türk Bilim ve Matbaacılık
adlı çalışmasında

4'üncü

ikinci halifesi Hüseyin Rıfkı Efendi ile İngiliz asıllı
Bonnycastle'nin

mühendis

Latince yazılmış

kitabından çevrilen eser 272

adet levha olan kitabın farklı bir

baskısı da vardır. A. Kabacalı

yer vermemiştir.366 Kültür

Bakanlığı' nm kataloğunda aynı eseren

uaıı.::,ı;;u.1111

bir tarih veriliştir ama
kitabın daha sonraki

verilen tarihte diğerleri ile örtüşmez.
sayılarına ait olduğu düşünülebilir.

İç kapak Özellikleri
Bu çalışmanın sınırlarım aşan .daha soııraki bir tarihte mihrabiyesiz farklı. bir
baskısı da olan kitabın bu baskısı ilk sayfa ile başlar ve bu basımın ilk· sayfası
Osmanlı· İmparatorluğunun·

ihtişamını

sembolize

eden ·• figür

ve süsleme

ile

doldurulmuş mihrabiye ile başlar. Bunun öncesinde yine bif iç kapağı olmayan eser

362

Tezkire.Bir işi gerçekleştirmek için hükümetten alınan izin kağıdı. (Ferit Devellioğlu, a.g.e.,
s.1331)
363
Kemal Beydi Iii, Mühendishane ve Üsküdar Matbaalarında Basılan Kitapların Listesi ve Bir
Katalog, s.15
Turgut Kut, Yazmadan Basmaya Müteferrika Mühendishane Üsküdar, s.94
364
Kemal Beydilli, Türk Bilim ve MatbaacılıkTarihinde Mühendishane .Matbaası
Kütüphanesi (1776-1826), s.254
365
Mühtedi: Hidayete erişen, İslam dinini kabul eden (Mustafa.Nihat Özön, a.g.e., s.519)
366
Alpay Kabacalr, Türk Kitap Tarihi I,
367
Milli Kütüphane, Milli Kütüphane Eski Harfli Türkçe Basma Eserler Bibliyografyası
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yazma kitap geleneğine sadık kalınarak basılmıştır.

Ancak mihrabiyenin

hemen

altında besmele ve ondan sonra metinle başlayan kitabın son sayfasında bir kolofon
yoktur. Bu durum "amma ba'd" ibaresinden sonra çıkartılacak kitaba ait bilgilerin
yeterli olmaması halinde kitabı taramak gerektiğinin

bir göstergesidir.

Sayfaları

numaralı ve reç[dadeli olan kitap aynı zamanda çerçevelidir. Yazar ve çevirenine
ilişkin bilgileri ilk sayfasından çıkartılan kitabın basım tarihi ve basımevine dair olan
bilgileri ne ilk ne de son sayfada yer alır. Süslemesi olmayan .kitapta bir de fihrist
vardır.

f. Tableau des Nouveaux Reglemens de l'Empire Ottoman
Kitaba AitBilgiler
Mahmud

Raif

Efendi' nin

"Osmanlı

İmparatorluğu'ndaki

Yeni

Düzenlemelerin Genel Görünümü" olarak çevrilebilen, Nizam-ı Cedid uygulamaları
ile ilgili olarak çıkarılan kanunnamelerin özetlerini içeren Fransızca yazılmış bu
kitap aynı zamanda devletin yabancılarnyôneliklanıtım. ve propaganda yayınlarının
da ilkidir. Mühendishane Basımevi'nde ba.sllan kitaplar arasında A. Kabacalı'nın
listesinde 3'üncü, T. Kut'un listesinde 7'inc:i, K:(Beydilli'nin basılan ilk kitabının
listesinde 5'inci ve 1997 tarihinde basılal1diğei;kitabfödaki listesinde 6'ıncı sırada
gösterilen bu kitap 1798 tarihinde. basılrrııştır;368 Eserin Türkçe . metninin yazan
Mahmud Raif Efendi olsa da baskısı yapılan Fransızca nüshası tercüme ettirilmiştir.
Yani basılan kitap Mahmud Raif Efendi'nin kaleminden çıkmamıştır. Raif Efendi
kitabın örısözünde Fransızca'yr nasıl öğrendiğini ve yetişmesini anlattıktan sonra
İmparatorluğun Avrupa' da yeteri kadar bilinmediğini belirtir. Kitabı da bu konularda
doğru bilgilendirmeler yapabilmek anıcı ile yazdığını belirtir. Avrupa'da da büyük
ilgi gören kitabın 1802 yılında Paris ve Strasbourg' da baskıları yapılmıştır.369 Kalın
Avrupa kağıda özenle basılan 60 sayfalık bu kitap 32x21 cm. boyutlarındadır. 27

368

Alpay Kabacalı, Türk Kitap Tarihi I, s.73
Turgut Kut, Yazmadan Basmaya Müteferrika Mühendishane Üsküdar, s.96
Kemal Beydilli, Türk Bilim. ve MatbaacılıkTarihinde.
Mühendishane
Kütüphanesi (1776-1826), s.254
·

Kemal Beydilli, Mühendishane ve Üsküdar Matbaalarında
Katalog, s.15
369AlpayK.abacalı,Türk
Kitap Tarihi I, s.73
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ve

levha halinde 36 adet bakır baskı ve şeklin olduğu kitap 200 adet basılmıştır. Bu
baskılar,

çeşitli

Humbarahaneyi

çaplardaki

topları,

Tophane'yi,

Azadlıu

Baruthanesi'ni

ve bunların yanı sıra Levend Çiftliği gibi yeni yapılan binaları

gösterirler.

İç Kpak Özellikleri
Bu çalışma

ıçın beşikdevri

kabul edilen dönem içinde Osmanlı

Türk

basımevlerinden çıkan ve iç kapağa yer verilmiştir denilebilecek eserlerden biri ele bu
kitaptır. Latin harfleri ile basılmış diğer örnekte de dile getirildiği gibi kitaptaki bu iç
kapak ne yazık ki iç kapak kültürünün basmalarımıza yerleştiği anlamına gelmiyor.
Çünkü bu kitap Avrupa' da basılan bir kitabın kopyasıdır ve basımevi, iç kapağın ve
öneminin. farkına varmadan gördüğünü olduğu gibi taklit etme eğiliminden dolayı iç
kapağı basmıştır. Eserin iç kapağında, günümüzde iç kapakta verilen bilgilerin
,,,,,nwn tamamını görmek mümkündür. Kitabın adı, yazarı, basım tarihi, basım yeri ve
nerede yapıldığına dair bilgiler bu iç kapakta bulunur. Eksik olan
basım evinin adıdır ki bunun bilgisi de metnini önsözünde

verilmiştir.

basılan kitaplarda basımevi hakkında da bilgiler. jçeren iç kapaklar olduğu
olursa artık Avrupa'da

bir iç> kapak. kültürünün

yerleşmiş olduğu

İlk örnekleri l SOO'lü yılların ilk yansında gÔrülmeye başlayan iç kapak
olmak için 50 yılı

biraz aşan bir süre beklemek zorunda

şartlarda iç kapağın. ve.' kitap'-için: ne anlama geldiğinin örneği
Osmanlı için en azından beşikdevri basmalarında iç kapak kültürünün
olması dikkat çekicidir.

g. Tuhfe-i Vehbi
Kitaba Ait Bilgiler
Divan Şairi Sümbülzade Vehbi tarafından bu konuda eseri olan Şahididen
esinlenilerek yazıya dökülen bu eser Farsça-Türkçe küçük manzum bir sözlüktür.
Kabacalı 'ya göre 1798 tarihinde basılan ve listesinde ikinci sırada gösterilen bu
kitap, 1804, 1809,. 1817, 1823, 1826 ve 1829 tarihlerinde aynı basımevincle

142

sonra da başka basımevlerinde basılmıştır.V'' Aralarında T. Kut, ve K. Beydilli'nin
de bulunduğu ve daha öncede değinilen guruba göre ise bu baskıların Mühendishane
Basımevi'nde

yapılmış olması mümkün değildir. Çünkü Mühendishane Basımevi

bahsedilen tarihlere kadar yaşamamıştır. T. Kut'urı çalışmasında S'inci sıraya konan
eser K. Beydilli 'de önce 6, sonra ise 7'inci sıraya konulmuştur.371 55 sayfa olan kitap
21 x 12 cm. dış sayfa, 17x9 cm. yazılı alan boyutlarındadır. K.itap Özege Kataloğunda
21252 numarası ile verilmiştir.372

İçkapak Özellikleri
Sayfaların iki sütun halinde kullanıldığı ilk basma kitap olan eser Batı' dan
taklit etme şekli ile de. olsa yaşanan ikinci tecrübeye rağmen iç kapaksız olarak
basılmıştır. Bu da akla iç kapağı olanve aynı yıl içinde baskısı yapılan Latin harfli
Fransızca kitap için bu iç kapağın ı;ıe ifcı.cle. ettiği konusunda gerek baskı işi ile
uğraşanların

gerekse Osmanlı . alimieriı;ıin yeterince düşünmemiş

oldukları fikrini

getirmektedir.

Çerçeveli ve sayfaları numaralı .qlcı.n)<:itcı.p>ın.ihrabiyeliolan ilk sayfa ile
başlar. Çiçek süslemeli mihrabiyeden .heın.enis9nı:cı. çifts.Üfuna yerleştirilmiş metin
başlar. .Kitabın son sayfası da yarıya kadar çi:ft s'[.itıın oleırak kullanılmış daha sonrası
tek sütuna düşmüştür. Tek sütunlu bu bölüm bir _bakıma. kitabın kolofon kısmı
gibidir. Kitap, yazarı ve basımevi hakkında bilgilein olduğu kolofonda basım tarihi
de rakamla verilmiştir. Süslemesiz olan kita,bın. ilk. sayfasında da bazı niteleme
bilgileri vardır. Kitapta ayrıca kısa bir önsöz ve fihrist vardır.

370

A.e., s.72
Turgut Kut, Yazmadan Basmaya Müteferrika Mühendishane Üsküdar, s.95
Kemal Beydilli, Türk Bilim ve MatbaacılıkTarihinde
Mühendishane
Kütüphanesi (1776-1826), s.254
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h. Evrak
Kitaba Ait Bilgiler
Diğer araştırmacıların. listelerinde yer verilmeyen bu eseri K. Beydilli ilk
Tinci daha sonrakinde ise 8'inci sıraya koymuştur. Kitap, Rumca yazılmış
propaganda

broşürlerinden

oluşur.

Yönetimi

Fransizlarda

olan eski Venedik

Rusya ile yapılan ittifak dahilinde ele geçirilmesi için girişilen sefer
esnasında

adada yaşayan halka itafen bastırılan ve bölge Rum'larının

İmparatorluğu'nun

Osmanlı

tarafında olmasını amaçlayan Nasihatname sayfalarından oluşan

eser 400 adet basılmıştır. Kitap 1798 yılında basılmış olabileceği gibi 1799 yılından
ela basılmış olabilir.

373

İç Kapak Özellikleri
Daha çok bir broşür niteliğinde oları eserde bir iç kapak kavramından söz
edilemeyeceği gibi ilk ve son sayfa kavramlarından da söz edilemez. Zaten direk ve
kısa sürede etkili olması. amaçlanarak
hazırlayana,

hazırlanan

eserde gerek broşüre. gerekse

basıldığı yere ve basım tarihine ilişkin bilgilerin .· olmasına özellikle

dikkat etme gereği duyulmamıştır. Bu nedenle/eserin

iç kapağından ya da buradaki

bilgileri. içerebilecek bölümlerinden bahsetmekmüınkün

değildir. Basılmasındaki ilk

amaç yazma kuralları ile ya da kuralsız basılmasıve basılı olanların en kısa sürede
hedef kitleye ulaştırılmasıdır. Diğer şeyler daha sonra gelir ya da .en azından bunun
ve diğer evrak diye tanımlanan basılmış belgeler için hiç gelmez. Son sayfada
basımevinin adı ve rakamla verilmiş basım tarihi vardır.

ı. Evrak
Kitaba Ait Bilgiler
16 Şubat . 1 799 yılında basılan evrak Fransızca propaganda· broşürlerinden
oluşuyordu.
ardından,

Eski. Venedik
Mısırda

bulunan

adalarının

Fransız

işgalci Fransız

hakimiyetinden

askerlerinin

hazırlanan ve Mısır'a gönderilen bu evrakT, Kut ve

m Kemal Beydilli,
Katalog, s.I 6

Mühendisharre

A.

ve Üsküdar Matbaalarında

moralini

kurtarılmasının
bozmak

için

Kabacalı'nın listelerinde yer

Basılan Kitapların Listesi ve
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almamasına

rağmen

Beydilli'nin

Beydilli'nin

çalışmaları

her iki listesinde

dışında hiçbir araştırmada

de 9 numaralı
rastlanılmayan

eserdir.374

evrakın sayfa

sayısı ve boyutları konusunda ayrıntılı bilgi yoktur.
İç kapak Özellikleri
Listede bir önceki sırada· bulunan broşür tarzında basılmış belge ile aynı
özellikleri taşır ve aynı amaç için basılmıştır. Bu nedenle onunda iç kapağından, ilk
sayfasından, son sayfasından ya da nitelemede kullanılacak her hangi bir tarafında
bulunabilecek her hangi bir bilgiden bahsedilemez. Çünkü bu belge için bunlar daha
basılma aşamasının başında yok sayılmış ya da gereksiz görülmüş bilgiciklerdir.

J, Kitab-ı Tıbyan-ı NafiTerceme-i Burhan-I Katı'
Kitaba Ait Bilgiler
Hüseyin bin Halefı-i Tebrizi tarafından elliye yakın ayrı sözlükten derlenen
21004 kelimeli bu sözlük, mütercim Ahrr:ıie1{Asım Efendi tarafından çevrilerek 25
Ağustos 1 799 tarihinde basılmıştır. İlkqJa:r,ıJçcleyrin padişahı III. Selim'e sunulan bu
Farsça-Türkçe

sözlük basıldığı clönemde.iö;rı.eml(J:ıir ihtiyaca cevap vermiştir. T.

Kut'un: listesinde 8 'inci, A Kabacalı 'nıı1Jistesirıdev4'iincü

sırada verilen kitabı K.

Beydilli önce 8 daha sonra ise 1 O'uncu sırada. ver.rniştir.375 Ancak tüm listelerde
basım tarihi aynıdır. 6+863 sayfalı olankitap28xı0cm.

sayfa ve 23x12 cm. basılı

alan boyutlarındadır.

İç kapak Özellikleri
Osmanlı.basım tarihinde.ilk siyah-kırmızı baskı örneği olan eser yazma kitap
geleneğine

bağlı

olarak

basılıp

yazma

kitap

gibi

biçimlendirilen

kitaplar

listesindekilerin bir devamıdır. Bu kitapta da sözü edilebilecek bir iç kapak yoktur ve

374

Kemal Beydilli, Türk Bilim ve MatbaacılıkTarihinde
Mühendishane
Matbaası ve
· Kütüphanesi (1776-1826), s.254
Kemal Beydilli, Mühendishane ve Üsküdar Matbaalarında Basılan Kitapların Listesi ve Bir
Katalog, s.16
375Turgut
Kut; Yazmadan Basmaya Müteferrika Mühendishane Üsküdar, s.98
Alpay Kabacalı, Türk Kitap Tarihi I, s.74
Kemal Beydilli, Türk Bilim ve MatbaacılıkTarihinde
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Kütüphanesi (1776-1826), s.254
Kemal Beydilli, Mühendishane ve Üsküdar Matbaalarında Basılan Kitapların Listesiye J3fr
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bundan

kaynaklanan

bilgi

ihtiyacı

yazmalarda

verildiği

şekilde

karşılanmaya

gidilmiştir. Hem de önde iç kapağı olan örnekler olmasına rağmen. Kitap en başında
süslü bir mihrabiyesi olan ilk sayfa ile başlar ve kolofonun olduğu son sayfa ile
tamamlanır. Mihrabiyenin içinde kitabın ismi hemen altında ela besmele yer alır.
Sayfaları numaralı olan eser recldadeli ve çerçevelidir. Çeviren ve kitap hakkında
kısa bilgilerin yer aldığı ve "amma ba' d" ibaresinden sonra gelen bölüm kitabın
başındadır. Bu bilgilerin yanında basımevi, yazarı ve kitap adına ilişkin bilgilerinde
olduğu kolofoncla basım tarihi yine Arapça ve yazı ile verilmiştir. İçinde bir de
fihristi olan kitap süslemesizdir.

k. Tuhfetü'l-manzumetü'd-dürrıye

fi

Farsiyyet ve'd-

deriyye
Kitaba Ait Bilgiler
20 Haziran 1800 yılında basılan kitap SeyiclAhrrıedfiayati

Efendi tarafından

Tuhfe-i Vehbi için yazılmış şerhdir.376 Kitabın yazılma.stdokuz yıl sürmüştür. Eserin
mukaddimesinde
listesinde

Burhan-ı Katı' dan sonra basıldığr' lJelirtilmektedir.

11 'inci

konulmuştur.

sırada yer alan kitap

T. Kut tarafından

9'uncu

daha önceki

listede

Beydilli 'riirı

1 O'uncu sıraya

sıraya konan eser, 1822 yılında aynı

basımevinde kitabın ikinci baskısının yapıldığım idda eden A. Kabacalı tarafından
5 'inci sırada verilmiştir.i" Yaprak boyutu 23xL6 c111., basılı alan boyutu ise 18,Sx I O
cm. olan kitap 2+503 sayfalıdır.

İç kapak Özellikleri
1800 · yılında basılan kitap mihrabiyeli ilk sayfa ile başlar ve koloforıun
olduğu son sayfa ile biter. Yani yazına kitap formunda basılmış ve iç kapağı olmayan
bir kitaptır. Mihrabiyesi süslemeli olan kitap genel anlamda süslemesiz ve renksizdir
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Şerh:Açıklama yazısı, açıklama yolunda yazılmış kitap (Mustafa Nihat Özön, a.g.e., s.785)
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ancak bazı sayfalarda çerçeveler daha sonradan boyanmıştır. Reddadeli ve sayfaları
numaralı olan kitap mihrabiyeden sonra besmele ile başlar. Kenar boşlukları süslü
olan bu yazıdan sonra daha küçük puntolarla

metin başlar. Bu eserin de ilk

sayfasında bazı niteleme bilgileri vardır. Buna rağı11en bilgiler konusunda

asıl

bağlayıcı olan ve ilk elde düşünülen yazmalarda olduğu gibi son sayfa ve kolofondur.
Arapça ve yazı ile yazılmış basım tarihinin yanı sıra yazar, basımevi ve kitap adına
ilişkin

bilgilerin

olduğu

kolofonlu

son sayfa. da çerçeyeleri ·.· boyanmış

olan

sayfalardan dır.

I. Evrak
Kitaba Ait Bilgiler

Beydilli'ye ait ikinci liste dışında hiçbir listede yer?,lıuayan evrakArapça ve
Türkçe olarak iki dilde hazırlanmıştır.. Listenin bq.12. kitabı Mısırm Fransız
işgalinden kurtulması için . başlatılan İngiliz.ve Osmanfa.: ortak harekatına Mısır
halkının yardımcı olmasını talep eden beyannaıuelerdell oluşmuştur.378/Şubat 180 I
tarihinde basılan bu beyannameler.JvlühendishaneBasımevi'nele "evrak" adı altında
basılan son kitaptır.

İç Kapak Özellikleri
Listede. ''evrak'' adı ile. verilen diğer belgelerde olan özellikleri taşıyan eser
tıpkı onlar gibi ne biriç.kapağa ne de hakkında bilgi edinmeyi sağlayacak ilk ve son
sayfaya sahiptir. Nitelemede kullanılabilecek bilgilerin bir kısmı belgenin içinde
geçen metinden ve. anlatılanlardan . çıkartılabilir ama bilmek gerekir ki bunlar
özellikle verilmemişlerdir. • • Eğer metnin içinde geçiyorsa anlatılmak istenenin
bütünlüğü bunu gerektirdiği için bu bilgilere yer verilmiştir. Niteleme bilgilerine de
yer verelim kaygısı ile değil.

Kemal Beydi Iii, Mühendishane
Katalog, s.16

378

ve Üsküdar Matbaalarında Basılan Kitapların Listesi ve Bir
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m. Telhisü'l-Eşkal
AitBilgiler
1801 Mart'ında

basılan kitabın yazarn Mühendishane'nin

Hüseyin Rıfkı Efendi'dir.

ikinci halifesi

Lağım .bilimi ve kimi geometri problemlerinin

arazi üzerinde uygulanması konularını işleyen bu geometri kitabı 60 sayfadır.
içinde 7. levha yer alır. Beydilli'nin
bulunan kitap, Kut'ta

ilk listesinde 11, ikincisinde 13 'üncü

lO'uncu Kabacalıda ise 6'ıncı sırada verilmiştir.37LJ

23x15 cm. sayfa ve 18x10,5 cm. basılı alanboyutlarında"

"80

olan eserin 1805 yılında

ders kitabı olarak ikinci baskısı yapılmıştır. Bu baskıda kitap 100 adet basılmıştır.
İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi Eski Harfli Türkçe Basma Eserler Koleksiyonu
bulunan

Yazma

ve

kitaba

kitap

geleneğinde\ olduğu) gibi

Türkiye

ilk

sayfa

Basmaları

ile

başlayan

Toplu

kitap

Süslemeli olan bu mihrabiyedeITsonra besmele yazısı gelir ve hemen
ardından metin başlar. Bu nedenle kitapta bil" içikapaktan söz edilemez. Yine yazma
kitap geleneğinde olduğu gibi kitabın ilk sayfasında yer alan giriş yazısından sonra
kitaba ait bilgilerin olduğu bölüm yer. alır. Sayfaları numaralı olan kitabın son
da kolofon

vardır. Reddadeli ve çerçeveli

olan eserin yazarı, adı,

basılımevi ve basıldığı tarihe ait bilgileri bu kolofonda görmek mümkündür. Yine de
bu bilgileri kitabın ilk sayfasında ya da içinde her hangi bir yerde geçen niteleme ile
ilgili diğer bilgilerle karşılaştırmak

gerekir. Kolofonda verilen basım tarihi yine

Arapça ve yazı ile yazılmış durumdadır.

379 ·

Kemal

Beydilli,

Türk

Bilim

Kütüphanesi (1776-1826), s.254
Kemal. Beydi ili, Mühendisharıe

ve

MatbaacılıkTarihinde

ve Üsküdar Matbaalarında

Mühendisharıe
Basılan Kitapların

Katalog, s.16
Turgut Kut, Yazmadan Basmaya Müteferrika Mühendishane Üsküdar, s.101
Alpay Kabacalı, Türk Kitap Tarihi I, s.74
380
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381 Milli Kütüphane, Milli Kütüphane Eski Harfli Türkçe Basma Eserler
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n. Kitab-ı Lehcetü'I-Lugat
KitabaAit Bilgiler
Şeyhülislam Mehmed Es' ad Efendi tarafından hazırlanan ve U Haziran 1801
tarihinde basılan eser Türkçe kelimelerin Arapça ve Farsça karşılıklarını gösteren
2+7+581 sayfalık bir sözlüktür. Beydilli, .Hammer'In- listesinde basım yılının 1795
olarak verildiğini ve bunun ciddi bir hata olduğunu söyler.382 1000 adet basılan ve
sayfa boyutu 30x20 cm., basılı alan boyutu ise 24xl2,5 cm. olan eser hemen tüm
listelerde farklı sıralara konulmuştur. Beydilli'nin listelerinde önce 12, daha sonra
14'üncü sırada yer alan kitap, Kabacalı'daS,

Kut'ta da 13'üncü sırada verilmiştir.383

İçkapak Özellikleri
Baskı tekniği ile . üretilmiş olmasına rağmen yazma kitap geleneğine bağlı
· olarak düzenlenen ve biçimlendirilen kitaplardan biri olan eserin genel anlamda bir iç
kapağı yoktur. Çerçeveli v~ mihrabiyeli ilkBayfa ile başlayan kitap kolofonun olduğu
çerçeveli son sayfa ile biter. içinde kitabın ism.inin de olduğu rnihrabiye süslemelidir
ancak bunun dışında süslemenin olduğfrsÖ~lenemez.

Mihrabiyenin hemen altında

çerçeve içine alınmış ve kenarları. süslenmiş besmele yer alır. Daha sonrada metin
başlar. Sayfaları numaralı olan kitapta çerçeve. vereddade vardır. İlk sayfada yer alan
"amma ba'd" ibaresi ve ondan sonra gelen kitaba ait çeşitli bilgilerin verilmesi
geleneği bu kitapta da devam etmektedir. Son sayfadaki kolofonda ise nitelemede
kullanılabilecek

basımevi

ve basım tarihine

ilişkin bilgileri bir arada görmek

mümkündür. Bu eserde de basım tarihi Arapça ve yazı ile verilmiştir.

o. Sübha-i Sıbyan
Kitaba Ait Bilgiler
Kitapların
.belirsizliklerinin

382

Mühendishane

mi

yoksa

Üsküdar

ilk başladığı eser olan Sübha-i Sıbyan öğrenciler için hazırlanı:ııış

Kemal Beydilli, Türk Bilim ve MatbaacılıkTarihinde
.Mühendisharıe Matl:>aası
Kütüphanesi (1776-1826), s.255
Kemal Beydilli, Mühendishane ve Üsküdar Matbaalarında. Basılan Kitapların
Katalog, s.16
Turgut Kut, Yazmadan Basmaya Müteferrika Miihendishane Üslüidar, s.105
Alpay Kabacalı, Türk Kitap Tarihi I, s.74

v

Arapça-Türkçe küçük bir sözlüktür. Yazarı hakkında kesin bir bilgi olmasa da eser
"Mahmudiyye"

adı ile de bilindiği

için, bu ismin yazarından

dolayı verilmiş

olabileceği akla yatkındır. 33 sayfalı ve 21x14 cm. yaprak, 17,SxlO cm. basılı alan
boyutlu olan eser. Kabacalı' nm listesinde
gösterilmiştir.
Beydilli'ye
gösterilirken

384

7, Kut'un listesinde ise 11 'inci sırada

Beydilli 'nin bu kitaba ait verdiği bilgiler ise oldukça ilginçtir. Zira

ait ilk listede eser, Üsküdar Basımevi'nden
ikinci listede Mühendishane'de

sıraya konulmuştur.385 Her.çalışmada
basımevlerinderı

çıkan ilk kitap olarak

basılan eserlerin listesinde

15'inci

kitap listelerin farklı sıralarında hatta farklı

çıkmış olarak gösterilse de tamamında verilen

basım tarihleri

aynıdır, 1801-1802. Bu ela konuyu daha ilginç hale getirmektedir.

Kitap Milli

Kütüphane Muvakkat Kataloğunda ve Özege Katalaoğu'ncla( 18418) yer alır.

386

İç Kapak Özellikleri
Sayfa düzeni olarak

kııll.anıwın tercih edildiği basılan ikinci

kitaptırye hemen.her.şeyi.ile ya:zmaslkitabın

basımevinden çıkmış bir kopyasıdır.

Çerçeveli ye reddadeli olan kitabın ilk sayfası mihrabiyelidir. Mihrabiyenin hemen
altında kitabın adı vardır ancak genelde olduğu gibi kitap adından sonra besmele
yoktur ye doğrudan metne geçilmiştir, Ayrıca kitabın adı ile metin aynı puntodadır.
Sayfaları numaralı olan eserin son sayfasında kolofan, vardır ve bu son sayfa tek
sütunlu olarak kullanılmıştır.. Çerçeveli olan kitabın son sayfasına rakam ile verilmiş
basım tarihinden sonra bir de mühür basılmıştır. Süslemesiz olan kitabın kolofan
bölümünden yazarının ve basımevinin adlarını çıkartmak oldukça zordur. Kitabın
zaman zaman Üsküdar Basımevinden çıkmış olarak gösterilmesinin en büyük nedeni
de bu belirsizlik durumudur.

384

Turgut Kut, Yazmadan Basmaya Müteferrika Mühendis hane Üsküdar, s. I 03
Alpay Kabacalı, Türk Kitap Tarihi I, s.74
385
Kemal Beydilli, Türk Bilim ve MatbaacılıkTarihinde
Mühendishane
Matbaası ve
Kütüphanesi (1776-1826), s.255
Kemal Beydilli, Mühendishane ve Üsküdar Matbaalarında Basılan Kitapların Listesi ve Bir
Katalog, s.17
386·
Milli Kütüphane, Milli Kütüphane Eski Harfli Türkçe Basma Eserler Bibliyografyası
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p. Kitab-ı Tahrir-i Usfll-i Öklidis
Kitaba Ait Bilgiler
A. Kabacalı ve K. Beydilli'nin

ilk listesinde adı geçmeyen eser T. Kut'un

listesinde 12, K. Beydilli'ye ait ikinci listede ise 16'ıncı sırada gösterilir ve basım
tarihi her iki listede de 1801-1802dir.387

İlk baskısı

16'ıncı yüzyılın sonunda

Roma'da Medici Basımevinde yapılan Nasireddin Tusi'nin bu eseri Arapça olarak
basılmıştır.

Ancak

1802 tarihli

çalışmalannın olduğu söylenebilir.

başka
388

bir belgeden

kitabın

Türkçe

tercüme

Beydilli 'ye göre 222, Kut' a göre ise 218 .sayfa

olan kitabın basım yılı ve yeri belirtilmemiştir.

İç Kapak Özellikleri
Bu kitapta yazma kitap geleneklerine bağlı kalınarak basılmıştır ancak eserin
özellikle ilk sayfası daha önce basılanlarla kıyaslanamayacak kadar sade ve kısadır.
Mihrabiyesiz

olan kitabın bu kısa ilk Sayfasında

"amma ba'd" kaydı" ya da

yazmalarda olabilecek diğer yazıların hiç biri yoktur .. Numarasız olan bu sayfada,
besmele yazışı ve çerçeve de yoktur. Oysa kitabın diğer sayfaları ve kolofonun
olduğu son sayfası çerçevelidir.

Ayrıca kitabın hem ilk hem de son sayfasına

birbirinin aynı olan iki mühür konulmuştur. Kolofonda kitabın adı, yazarı, basımevi
ve basım tarihine ait bilgileri bulmak mümkündür. Kitab-ı Tahrir-i Usül-i Öklides'in
de basım tarihi Arapça ve yazı ile verilmiştir. Genel olarak süslemesi olan eserde
önsöz diye adlandırılabilecek kısa bir tanıtma yazısı vardır.

Turgut Kut, Yazmadan Basmaya Müteferrika Mühendishane Üsküdar, s.104
Kemal Beydilli, Mühendishane ve Üsküdar Matbaalarında Basılan Kitaplann Listesi ve.Şfr
Katalog, s.17
388
Beydilli, Kemal, a.g.e. s.17

387
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q. Tarif de Douane.
L'Empereur
Etats

de

Que Jes Negocians

de Sa. Majeste

de toutes les Russies doivent payer dans les
la

Sublime

Porte

d Tmpor'tatiçn et d'exportation.
Alphabetique · par ..Antoine

sur

Jes

Marchandises

Traduit et mis en ordre

Fonton. Jeune de Langue au

service de Sa.Majeste Imperiale
Kitaba Ait Bilgiler
1802 yılında İstanbul' daki Rus elçiliği tercümanı Anton Fonton tarafından
Fransızca olarak hazırlanıp basılan bu eser bir "gümrük tarifesidir" ve Mühendishane
Basımevi'nde

.basılan bu türdeki tek eserdir. 53 sayfalık eser Osmanlı ve Rus

devletleri ta.rafından hazırlanmış ve bu tarife ile ithal ve ihraç edilecek malların
dökümü ile dyğerlerLbelirlenmiştir.
T. Kut 14'üncü.sıra.yakoymuştur.
ikinci kitap ola.rak g9sterdiği

A. Kabacalı'nın listesinde bulunmayan bu kitabı
K. Beydilli ise önce Üsküdar Basımevi'rıin bastığı

Fransızca yazılmış

gümrük tarifesini daha sonra

Mühendishanede bas+la11.kitaplarlistesinde 17'inci sıraya koymuştur.389

İç Kapak Özellikleri
Türk basııneyl~riı:ıdyrı.çıkan diğer iki Latin harfli kitap gibi bu eserde hemen
her şeyi ile bugün kullanılan.iç kapaktan farkı olmayan bir iç kapağa sahiptir. Kitabın
iç kapağında kitabın tam adı, yazarı, rakam ile verilmiş basım tarihi, basıldığı yer ve
basımevi bilgileri · vardır. Sayılan bu bilgiler günümüzde de niteleme için hemen
hemen yeter olan bilgilerdir.J3ıı"e.şyrdeytık:arıda sayılan bilgilerin bir kısmının ya da
tamamının olabileceği bir kolofan yoktur.. Kaldı ki koloforıa ihtiyaç da yoktur. Çünkü
kolofan
r-

içinde yer veriecek oları bilgilerin hemen tamamı iç kapak sayfasında

verilmiştir,

Gerek

Müheııdishane

gerekse· Üsküdar

basıldığı tarihten sonra basılan kitaplara bakılacak
vazgeçilmez

bir

hal

kazanmış

olan

iç

kapak

basımevlerinde

bu kitabın

olursa Avrupa basmalarında
geleneğinin

Turgut Kut, Yazmadan Basmaya Müteferrika Mühendishane Üsküdar, s. I 06
Kemal Beydilli, Türk Bilim ve MatbaacılıkTarihinde
Mühendishaııe
Kütüphanesi (1776-1826), s.255
Kemal Beydilli, M.iihendishane ve Üsküdar Matbaalarında Basılan Kitapların
Katalog, s ..17

bizde

henüz

389

Matbaası
Listesi ve Bir
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benimsenmediğini, hatta bilinçli bir farkına varmanın dahi olmadığını söylemek çok
da yanlış olmayacaktır. Çünkü Arap harfli basılan kitaplarda yine yazmalarda olan
düzene sadık kalınmaya çalışılmış, basma tekniğindeki · gelişmeler daha çok basma
kitabı yazmaya benzetmek için kullanılmıştır. Avrupa'dan

alınanlar ise bu kitapta

olduğu gibi gördüğünü anlamaya çalışmadan kopya etmek şeklinde olmuştur.

r. İmtihünü'f-Mühendisin
Kitaba Ait Bilgiler

Mühendishane hocalarından Tamani Hüseyin Rıfkı Efenc:litarafındantercüme
edilerek hazırlanan bu risale öğrencileri mühendislik sınavına hazırlarnalcamacı ile
basılmıştır. 9 AğustosJ802 tarihinde 40. adet basılan kitap 115 sayfadır/ye içinde 7
tane de levha vardır.1805yılında.Mühendishane'de ders kitabı olması arnacrile LOO.
adet basılan ikinci birbaskısı da yapılınıştır.390 19x 13 cm. yaprak, 14x7,5 c111.(basılı
alan boyutlarında . olan kitabı . A. Kabacalı.iÜsküdar 1?asımevi'nin ilk bastığı' · kitap
olarak .kabul eder.391 K. . Beydilli'nin Hklistesinde Üsküdar Baımevi'nin. 3'üncü
kitabı olarak gösterilen eser diğer listede Mti.hendishanebaskıları arasında 18. sıraya
konulmuştur. T. Kut'ta ise Mühendishane Basımevinin 16'ıncı, yani son bastığı
kitaptır.392 Tüm bu farklı listelemelere rağmenkitabm basım tarihi hepsinde aynıdır.
Kitap TürkiyeBasmaları Toplu Kataloğunda 1434:2., Özege Kataloğunda ise 9109.
sırada yer alır

. İç Kapak.Özellikleri
Mühendishane öğrencilerinin derslerine yardımcı kaynak olması amacı ile
basılan eser . bir önceki basılan kitaptan sonra basma kitapları yazma geleneği
kurallarına bağlı kalarak basmanın. örneğidir. Kitap üslü bir mihrabiyesi olan ilk
sayfa ile başlar ve oldukça kısa sayılabilecek kolofonun olduğu son sayfa ile son

·

3901<.emal

Beydilli, Mühendishane ve Üsküdar Matbaalarında Basılan Kitapların Listesi ve Bir
Katalog, s.17
391
Alpay Kabacalı, Türk Kitap Tarihi l, s.81
392Kemal
Beydi Iii, Türk Bilim ve MatbaacılıkTarihinde Mühendishane Matbaası ve Kütüphanesi

(1776-1826), s.255
Kemal Beydilli, Mühendishane ve Üsküdar Matbaalarında Basılan Kitapların Listesi ve Bir
Katalog, s.17
Turgut Kut, Yazmadan Basmaya Müteferrika Mühendishane Üsküdar, s. l 08

bulur. Reddadeli
verilmemiş

besmeleden

ilk sayfasmda
ve ondan
kolofan

ve sayfaları

numaralı

olan kitabın ınihrabiyesinden

sonra metne geçilmiştir.

y1:1-zına kitap geleneğinden

sonra

kitaba

kısınmda

Süslemesiz. ve çerçeveli

olan kitabın

kalına olan "amma ba' d" ibaresinin

ait bazı bilgilerin

ise kitap adı, tercüme

sonra kitap adı

sıralandığı

söylenebilir.

eden, basımevi

ve basıldığı

olduğu

Son sayfadaki
tarihe ilişkin

bilgiler vardır. Basım tarihi yine Arapça ve yazı olarak verilmiştir.

s. Tercüme-i Şıhah-ı Cevheri (Vankulu Lügati)
Kitaba Ait Bilgiler
Tercümesi Vankulu olarak tanınan Mehmed bin Mustafa el-Yani tarafmdan

yapıları İmam Ebu Nasr İsmail. bin Hammad el-Cevheri 'nin bu eseri Osmanlı
Basıınevleri 'ride

basılan

ilk kitaptır,

Ağustos

1802 tarihinde

Mühendishane

Basıınevi'nde yapılan baskı ise bu eserin üçüncü baskısıdır. Ancak bu baskıda iki cilt
olan kitabın sadece ilk cildi basılmıştır. . 800 adet basılan bu birinci cilt 5+650
sayfadır. İkinci cildin neden basılmadığı'

ya da basılamadığı

bir

Beyclilli"nin

kayda

rastlanılmamıştır.393

K.

konusunda ise herhangi

listelerinde

önce

Üsküdar

basıınevinin 4'üncü bastığı kitap olarak kabul-edilen eser daha sonra Mühendishane
Basımevi'nin bastığı 19'uncu ve sonuncu bastığtkitap

olarak yer almıştır.394 A.

Kabacalı'ya göre Mühendishane Basımevinin bastığı 9'uncu kitap olarak gösterilen
eser T. Kut'un listesinde ise 15 'inci sırada yer alır.

İç kapak Özellikleri
Üçüncü defa basılan Osmanlı Türk basıınevlerinden

çıkan ilk kitap olma

özelliğini de taşıyan eserin bu defa sadece ilk cildi basılabilmiş ve bu baskıda diğer

A. Kabacalı "Türk Kitap Tarihi I" adlı kitabının 82. sayfasında sözlüğün ikinci cildinin 1803
yılında basıldığını söyler ve 2+764 sayfa olduğunu savunduğu bu kitabı Üsküdar Basımevinde basılan
kitaplar listesinde 2. sıraya koyar. Tarihi belgelerle ispatı henüz sağlanmamış olan bu bilg(9iğe.ı·
çalışmaların hiç. birinde de yoktur. Bu nedenle beşikdevri basmaları ve onlara ait bilgiler ver.ilirkenbu
eser veri lmerniştir.
394
Kemal Beydilli, Türk Bilim ve MatbaacılıkTarihinde
Mühendishane
Matbaası
Kütüphanesi (1776-1826), s.25 5
Kemal Beydi ili, Mühendis hane ve Üsküdar Matbaalarında. Basılan .KitaplarınJ_,istesi
Katalog, s. 17
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ikisi gibi yazma kitap geleneğine ve biçimine sadık kalınarak oluşturulmuştur.
Mihrabiye ile başlayan ilk sayfada yazar adı olmaksızın besmele verilmiş, çerçeve! i
ve kenarları süslü olan yazıdan.sonrada metne geçilmiştir. Son sayfasında da kolofon
vardır.

Kitap

ilk

sayfadan

son

sayfaya

kadar

çerçevelidir

ve

sayfaları

numaralanmıştır. Mihrabiyesi hariç tutulduğunda süslemesiz olan kitap reddadelidir.
Diğer iki basımda

olduğu gibi bu basımda

da kitabın

başında

yazma kitap

geleneğinde olduğu gibi çeviren ile kitaba ilişkin bilgiler vardır. İçindekiler yerine
geçebilecek bir fihrist ile birlikte doğru/yanlış cetveli de o lan kitapta Müteferrika' nı n
yazdığı önsöz de verilmiştir. Kolofonda ise çeviren, kitap adı, yazan, basımevi ve
basıldığı tarihe ait bilgiler vardır. Kitabın bu basımında da basım tarihi Arapça yazı
ile verilmiştir.

3. Üsküdar Basımevinde Basılan Kitaplar ve İç Kapakları
Mühendishane • I3ası111evi

ile .•·. başlayan

araştırmacılardaki

ciddi

görüş

farklılıkları Osmanlı Türkleri tarafından kurulan bu üçüncü basımevi döneminde de
devam etmiştir. Her şeyden önce değil bastığı kitaplar, basırnevinin tarihi konusunda
dahi ortak bir doğruyu bulmak. pl1~ürıe kadar mümkün
çalışmada

olamamıştır.

Farklı her

bastığı kitapların sayısı, adı. ve· sırası değişen Üsküdar Basımevi'nin

bunlarla beraber tarihçesi de değişmektedir, Birçalışmada
Cumhuriyetin

farklı adlarla da olsa ömrü

kuruluşuna kadar uzatıl~n bas.ımevi . başka bir çalışmada 40-50 yıl

ömür sürmüş olarak gösterilmektedir.

Basımevi'nin

ilişkisine yaklaşımda bir diğer belirsizlikler

Mühendishane

Basırnevi ile

yumağıdır. Basımevlerinin

tanıtıldığı

bölümde de belirtildiği gibi birbirlerinin devamı mı yoksa bağımsız basımevleri mi
oldukları hala çözülmeyi bekleyen bir soru işaretidir.
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a. Diatribe de I'lngenieur Seid Moustapha sur l'Etat Actuel
de I' Art Militaire Genie et des Sciences A Constantinople:
Dans la nouvelle Typographie de Scudar fondee par le
Sultan Selim III.
KitabaAit Bilgiler
"Mühendis

Seyyid . Mustafa' nm İstanbul' da Askerlik· Sanatının

İstihkam

Biliminin ve Biliınlerirı l:3µgünkü Durumu Üzerine Risalesi" · şeklinde Türkçe'ye
çevrilebilecek
Berri'nin

olan ..eserin yazarı 1795 yılında eğitime başlayan Mühendishane-i

ilk öğrencilerinden

olan Seyyid Mustafa'dır.

İçeriğinde Nizam-ı Cedid

faaliyetlerinin ta11ıtJ1T11nın yc1.11rsıra yazarın ilme karşı olan ilgisinin de yer aldığı eser
1803 yılında basılınıştır .. Araştırmacılar bu kitabın Üsküdar Basımevi 'rıde ve 1803
yılında basıldığı lcqnu~1111da hemfikirdirler ancak listelerinde koydukları sıralar çok
farklıdır. Ni:.z:cl.lTl-1.Çedid yeniliklerini tanıtmak amacı ile yazılan eser T. Kut'un
listesinde yel\.. ~.~JJı;ıcc1.lı'1.1ın son çalışmasında Üsküdar.basımevinden çıkan ilk kitap

r

olarak verilmişti[.39

Üsküdar Basımeyi'niU

Oysa

Beydilli'nin

bastığı

Basımexinde~.?!saR.!sit~plar

1995 yılında

yayınlanan

çalışmasında

5'inci kitaptır.396 33 sayfalı olan eseri Üsküdar

listesinin 4'üncü sırasına koyan A. Kabacalı 64 sayfa

olarak tanımlaınıştır.397 Diğer rakamın yaklaşık iki katı olan bu sayı akla sayfa
yaprak· •ayrımının göz .• önünde bulundurulmamış

olma ihtimalini

getirmektedir.

Fransız doğubilimci ~angles. tarafından bir takım eklemeler yapılarak 1807 yılında
Paris'te • tekrar basılan eser, .1987de 1803 yılındaki baskısının tıpkıbasımı olarak
"İstanbul' da Askerlik Sanatı Yeteneklerin ve Bilimlerin Durumu Üzerine Risale" adi
ile yeniden basılmıştır.

395

Turgut Kut, Yazmadan Basmaya Müteferrika Mühendishane Üsküdar, s.11 O
Kemal Beydi Iii, Mühendishaneve Üsküdar Matbaalarında Basılan KitaplarmListeşiV~
Katalog, s.18
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Kemal Beydilli,
Türk Bilim ve MatbaacılıkTarihinde
Kütüphanesi (1776-1826), s.255
397
Alpay Kabacalı, Türk Kitap Tarihi I, s.82-83

J3ir

İç

kapak Özellikleri
Bir Türk yazar tarafından kaleme alınan kitap Latin harfleri ile basılmıştır ve

daha önce baskısı yapılan diğer Latin harfli kitaplar gibi hemen hemen eksisiz bir iç
kapağı vardır. Bu durumda iU< akla gelen husus sanki kitaba iç kapak koymak için
Latin harfleri ile yazılmış olmasının
nedeninin

gerektiğidir. Ancak bu tarz. bir eğilimin asıl

batıda görülen' örneklere göre bu kitapların basılmış olması ve tıpkı

Osmanlı yazmalarının hasrn.alarda da aynı verilmeye çalışıldığı gibi daha önce var
olan

örneğin

eksikliğinden

dışırıa çıkrn.sı.nın . yanlış

olacağı

kaygısıdır.

dolayı )korıtıya akılcı bir yaklaşım getirememiş

Buna

bir de bilgi

olmak eklenebilir.

Çünkü o ana kadar paşıları Latin harfli kitaplarla Arap harfli kitapları biçim olarak
bir. potada toplayabilın.ei girişimi dahi. olmamıştır. Bu da tamamen olayın dışında
kalındığının var o.ls1,11jlgiye .çabanın çok yüzeysel olduğunun bir göstergesidir. Bu
çalışmanın . sınglaı;ı. içiı1de basılan Latin harfli son kitap olan eserin iç kapağında
kitap adı, yazstt s1,çl.1,;pa.sırn. tarihi ve basım yeri ve basımevi hakkındaki bilgileri
görmek mümkimcl\it\?:i.ırıiimüzde basılan kitaplara yakın bir formda basılan eserde
bir son sayfa ya çl.a kolo.fo11 bulunmaz.

b. CedicI\~tl~s(Atlas-ı Kebir) Tercümesi
KitabaAitBilgiler
Çalışmada.ki sırala.mayı belirleyen listede ele alınacak son kitap ve aynı
zamanda basılan ilk diııl<itapı.olan Risale-i Birgivi' den sonra gelmesine rağmen bu
tercüme listeye dahiFedilnıiştir.
çalışmalarda

ki bunlara

Bunun iki temel sebebi vardır. İlki; eserin bazı

aşağıda<değinilecek,

Risale-i

Birgivi'den

daha . önce

basıldığının savunulmasıdır. İkinci sebep de; Tercüme ve Risale-i · Birgivi aynı yıl
basılmıştır ama hiçbir kayıtta hangisinin daha önce basıldığını gösteren bilgi
Risale-i Birgivi'nin

Eylül ayı içinde basılmış olması ve Tercümenin

yapılan masrafları gösteren genel dökümün Haziran 1803 tarihli
daha önce basılmış olma ihtimalini destekler.
listeye alınması uygun bulunan eser beşikdevri
maliyeti . . en yüksek· olanlardandır. William

vu,au,u,.u

alınan eser Resmi Mustafa Ağa tarafından tercüme edilmiştir.398 A. Kabacalı ve T.
Kur'a göre ise Mahmud Raif Efendi'nin Londra elçisi olduğu dönemlerde Fransızca
olarak yazdığı bu coğrafya kitabı Yakovski Efendi tarafından tercüme edilip, Vasıf
ve Mahmud Raif Efendiler tarafından düzenlendikten
baş tarafına III. Selimin.isteğine

sonra· basılmıştır.399 Kitabın

uygun olarak Mahmud Raif Efendi'nin daha sonra

baskısı. yapılan "Ucaletü'l-Coğrafiyye"

adlı eseri eklenmiş ve iki kitap birlikte

ciltlenmiştir. 50 ad~Jb§lsılan.terçümede

26 adet harita vardır. Bunların bir kısmı tek

bir kısmı da çift sayfa..yaipasılrrııştır. 22,5x33,5 cm. sayfa boyutunda olan eserin çift
sayfalı haritaları 36x5.6 cm./.boyutlarındadır.

İlk önce tek renk olarak basılan bu

haritalar daha sonratel~e.rtyk:er elle boyanmış ve kitap bundan sonra ciltlenmiştir. K.
Bey dilli' nin • son .. listesiıı.deJ Risale-i Birgi vi' nin ardından Üsküdar Basımevi 'rıden
çıkan J'üncü kitapqı~ı:al(şpstyrilen

eser, Beydilli 'nin ilk listesinde. aynı basımevinin

°

bastığı 6'ıncı kitcıptg<.ye Risale-i Birgividen .örıce verilmiştir.40

olarak aynı kişiyiiyyre11(cıraştırmacılardan

Kitabın yazarı

T. Kut Üsküdar Basımevi'nden

çıkan

kitaplar IistesinclyJ'J.i11çli. sırada olan eseri, A. Kabacalı da 3 'üncü sırada vermiştir .401

İç kapak plrµcıcla..n yazma 'kitabın basırnevinden çıkmış kopyası gibi basılan
eser mihrabiyesifcli[.;Çy]:Çeveli ve sayfaları numaralı olan eserde süsleme ve reddacle
de yoktur.402 I\lletninjçindeki her hangi bir sayfadan farksız olan ilk sayfadan, kitabın
yazarına ve yazılclığı.yereilşkin

bilgileri çıkartmak mümkündür ancak diğer niteleme

bilgilerinin tama..rµın.a dc1.l1a da önemlisi doğru olanına ulaşmak için kitabın bütününü
okumak

gerekebilir.

Kültür. Bakanlığı rafından

hazırlanan

çalışmada,

hakkında

bilgiye rastlanılmayan (eserin başka bir ad ile listeye alınmış olma ihtimali olabilir

398

Kemal Beydi ili, Mühendishane ve Üsküdar Matbaalarında Basılan Kitapların Listesi ve Bir
Katalog, s.18
399
Turgut Kut, Yazmadan Basmaya Müteferrika Mühendishane Üsküdar, s. l 12
Alpay Kabacalı,Tiirk Kitap Tarihi I, s.82
.
40
Kemal Beydilli, Mühendishane ve Üsküdar Matbaalarında Basılan. Kitapların Listesi veJFr
Katalog, s.18
Kemal Beydilli, Türk Bilim ve MatbaacılıkTarihinde
M ühendishane
Kütüphanesi (1776-1826), s.255
401
Turgut Kut, Yazmadan Basmaya Müteferrika Mühendishane Üsküdar, s.112
Alpay Kabacalı, Türk Kitap Tarihi I, s.82
402.Turgut
Kut, Yazmadan Basmaya Müteferrika Miihendishane Üsküdar, s.112- I l3
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ancak eğer böyle bir durum söz konusu ise kullanılan bu ad bilinmediği için esere
yine ulaşılamamıştır) eser beşikdevri basmalarının ortak özelliklerini devam ettirmiş
ve yazma kitap formuna sıkı bir bağlılıkla basılmıştır.

c. Risale-i Birgivi
Kitaba Ait Bilgiler
Türk basımevlerinde basılan ilk din kitabı olma özelliğini taşıyan bu eser,
çalışmanın dahilinde· ele• alınacak son kitaptır. .Çünkü,' din kitaplarının geleneksel
yöntemler dışında; baskı yolu ile de çoğaltılmasına kesin bir tavırla karşı olunan
Osmanlı Türk toplumunda

artık din kitaplarının

da diğer kitaplar gibi basılıyor

olması bu yeni kültürün benimsendiğinin bir göstergesidir. Risale-i Birgivi'rıin "Türk
Beşikdevri"

için . son nokta olarak alınmasında . Osmanlı' da· dine · verilen önem ve

sosyal . yaşam-din ilişki.si etkili olmuştur. 1803 Eylül 'ünde basılan ve günümüzde
dahi okunmakta
'

,::.·.·...

'

öla.n

eserin yazariMehmed

bin Pir Ali Birgivı'dir.403 86 sayfalık bu

., .•. ·.'.i·_.··.::

ilmihal saray nüshası esas alınarak basılmıştır. Ekleri olmayan kitabın önsöz ya da
son sözünde dir{ l<.itaplarmın basımına nasıl izin verildiğine dair bir kayıt ve· bu
konuda yazılmış h~rhangi bir kaynak yoktur. 19x 13 cm. sayfa, 14x7 ,5 cm. basılı alan
boyutlarında

ola.ııC eser

T.

Kut'un

listesinde

Üsküdar

Basımevi'nin

2'inci,

Kabacalı'nı11 list@sindeise aynı basımevinin 5'inci bastığı kitap olarak verilir.404 İlk
yaptığı listede kita.BrA.tlas-1 -. Kebir Tercümesinden

sonra, Üsküdar Basımevi 'rıin

bastığı Tinci kitap\ölafak yeren Beydilli ise iki yıl sonra düzeltmeler
yaparak yayınladığıisön
basımevinde

listesinde kitabı Atlas-ı Kebir Tercümesi'nin

ve ekler

önüne alıp,

çıkan kitapla.[ listesinde 2'inci sıraya koymuştur.405 Tüm bu farklı

Kültür Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1923 tarihine kadar olan dönemi içine alan Basmalar
Toplu Kataloğunda aynı adlı bir eserin 1795 tarihinde basıldığını gösteren bir kayıt olsa da bu kayıtta
basım tarihinin dışında bir bilgi yoktur ve kaydın alındığı herhangi bir Toplu Katalogdan ya da
Koleksiyondan SÖZ edilmemektedir. Oysa yine aynı çalışmada verilen bilgilere göre SeyfottinÖz~ge
ve Türkiye Basmaları Toplu Kataloglarında yer alan bu eser 1803 tarihinde basılmıştı!". Bu nedenl.e
çalışmanın sınırlarım belirlemede kıstas olarak alınan ilk din kitabının basılması konusunda
· tarihi değil diğer araştırmacılarca verilen ve kaynak gösterildiğinde de aynı tarihe ulaşılan 1803 yıh
esas alınmıştır.
404 Turgut Kut, Yazmadan
Basmaya Müteferrika Mühendishane Üsküdar, s. l 11
Alpay Kabacalı, Türk Kitap Tarihi I, s.84
405
Kemal Beydilli, Türk Bilim ve MatbaacılıkTarihinde
Mühendishane
Kütüphanesi (1776-1826), s.255
Kemal Beydilli, Mühendishane ve Üsküdar Matbaalarında
Basılan Kitapların ListeşiVf.Bir
Katalog, s.18
403
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tanımlamalar
Kitabın

rağmen

kitabın basım tarihi konusunda

1803 tarihi konusunda

varılabilen

basılan kitap olduğu konularında

yine bir uyum söz konusudur.

fikir birliğini

söylemek mümkün

hangi basımevincle,

kaçıncı

değildir.

İç kapak Özellikleri
Türk basımevlerinde basılan ilk din kitabı olma özelliğini taşıyan kitap bu
çalışmanın sınırları dahilinde. basılan kitaplarda yerleşik bir iç kapak kültürünün
henüz oluşmadığını göstermesi bakımından da çok önemlidir. Bundan öncekiler gibi
elin konulu bu kitapta yazma kitap geleneğine tam birbağlılıkla basılmıştır. Kitap
süslü bir mihrabiyenin olduğu bir ilk sayfa ile başlaıvekolofonlu son sayfa ile biter.
Mihrabiyeden sonra kitabın ismi. da sonrada besmele yazısı yer alır -. Çerçeveli ve
reddadeli olan kitabın sayfala.9 n11nıarahdır.>Mihrabiyesinin dışında süslemesiz olan
kitap hakkındak] •·.· )Jilgil§rirı büyü.le çoğunluğunu
.

.

..

,.',

·.- ..

··.

-·

·-.

..

.

.

.

kolofonda

bulmak mümkündür.

Yazar adı, kitap adı, basım tarihi ve basımevi adı son sayfada görülebilir.

Bu nokta

da bir devlet . ya da toplum için belirlenecek beşikdevri ile bu devride kapsayan
kitaplardaki

iç kapak geleneğini

birbirine

karıştırmamak gerekir. Beşikdevrini

belirleyecek

olan süre o devlet ya da toplumda

yerleştiğinin

göstergelerinin

kitap basmacılığı. kültürünün

ortaya çıkması . ile belirlenir

ve bu unsurlar

her

devletin/toplumun özelliklerine göre değişir. Oysa bu dev let ya da toplumda basılan
kitaplarda iç kapağın kullanılmaya başlayıp yaygın hale gelmesi tamamenfarklı: bir
gelişim . sürecidir. .Blbette Osmanlı için gerek basma tekniğini uzun süre kabul
etmeme, gerekse basılan kitapları bir: süre yazmalarda olduğu şekli ile basmanın
ardındaki ortak sebep yazmalar. ile aralarında kurulan manevi bağdan kaynaklanır.
Yine de Osmanlı gibi yoğun bir dini inancın ve bu inancın belirleyici rolünün olduğu
<

bir devlette ilk önceleri yasak olmasına rağmen daha sonara din kitaplarının
basılmaya başlaması en azından o an basımevi ile bir şekilde ilişkisi
arasında basımevinin yaygınlaştığının bir göstergesidir ve bu
uzun zamandır kullanılan ve yararları bilinen iç kapağın

gerçeği değiştirmez. Bu bize sadece Osmanlı'nın basımevinde
lqrıusunda

da önünde
olmasına

olumlu
rağmen.

bir

örnekler . · ve ... yararlı

da

SONUÇ
Bu çalışmanın amacı, Osmanlı beşikdevri basmalarında yazma kitabın
etkilerini ortaya çıkarmak ve bu süreçte kitabın .• baskı tekniği ile çoğaltılmaya
başlanmasından sonra kullanılmaya başlayan .bir: uygülama olan, iç kapağın oluşum
ve gelişim seyrini tespit etmektir. Bunun için öncelikle beşik.devridiye adlandırılan
ve değişik bakış açılarından yaklaşıldığında farklı farklı dönemlere karşılık gelen bu
zaman aralığının en sağlıklı şekilde belirlenmesi ve daha sorira çalışmanın amacına
yönelik anlazlerin yapılmasına çalışılmıştır. Ancak tezin amacirn" oluşturan bu
dönem, yazının icadı ile başlayan ve basımevinin kullanılmaya başlanmasına ve hatta
günümüze kadar gelen uzun ve bir o kadar da renkli, çok daha büyük bir dönemin
ayrılamaz parçasıdır. Tezin sınırları dışında kalan bilgisayar ortamındaki bilgi ve
onun aktarılabiliyor olması da bu sürecin bir devamıdır. Bu nedenle sınırların
aşılmamas111a/\'eamacm -. dışına çıkılmamasına gayret gösterilerek· konunun bir
bütünlük taşıması içi11 yazıdan başlayıp, Osmanlıda basma kitap ve iç kapağına varan
bir sıralama yapılnı1ştır.
fnsanırıyaşadığrhertürlü tecrübenin aktarılabilir olmasını sağlayan yazı, hem
insan evriminin hem de. kültür tarihinin en önemli buluşlarından birisi olmuştur.
Tarihin yazının kullanHmaya başlanmasıile birlikte .başlatılması da bu yeniliğin
insanın hayatındaki yerini göstermesi bakımından oldukça çarpıcıdır. Yazının tam
anlamı ile insanlığın vazgeçilriıezi ôTınasıise, yazı araçlarının ortaya çıkması ile yani
bilgi taşıyıcılarının ortaya çıkmasl.ile\başlar.
Çok uzun bir dönem insanların en çok kullandıkları yazı aracı olan ve aynı
zamanda güç anlamına gelen papirüse kadar olan bilgi taşıyıcıları genel
"erken dönem yazı araçları;' olarak adlandırılır. İnsanların ilk konutları olan
duvarlarından düz yüzeyli taşlara, · kil tabletlerden ağaç
değerlilikte olan madenlerden hayvan. derilerine uzanan ve
kadar çok çeşidi olan bu yazı malzemelerinin ortak özelliği,
coğrafyalarda en kolay bulunan ve en az emekle üretilebilen

Kullanım amaçlarına bakıldığında aslında her biri bugünün kitabına karşılık gelen bu
yazı araçları

insanı yarına taşıyacak olan bilgi ve tecrübelerin

ilk aktarıcıları

olmuşlardır.

Coğrafi sınırlamaları aşarak evrensel olmaya yakın kullanım imkanı bulan ilk
bilgi, taşıyıcısı olan papirüsü ve papirüs üretiminde tekel olan Mısır'a karşı bayrak
açmanın, yazı aracı olarak papirüse ve Mısır' a bağımlı olmayı kabul edememenin bir
sonucu

olarak Anadolu'da

üretilmeye

başlanan

parşömeni

erken dönem

yazı

araçlarından ayıran en belirgin özellik, diğerlerinin ilkelliğinden sıyrılmış ve ciddi bir
emek

sonucunda'

üretiliyor

olmalarıdır.

Gerek

parşömen

gerekse

papirüs

hammaddeleri olan papirüs ağacı ve hayvan derisi üzerinde yapılan ciddi işlemlerden
sonra kullanılıyordµ: Kitaba kadar olan süreçte ortaya çıkmış iki kitap formu olan
rulo ve.kodeksinide<.girbiri ile kıyaslandığı, papirüs - parşömen ile bunların üretimi
konusu uzunca/bir dönem karşılıklı mücadele halini almış ve sonunda kağıttan
önceki son yazl malzemesi olan parşömen olumlu yanlarının çokluğundan dolayı bu
mücadeleden galip/ayrılan taraf olmuştur. Daha fazla yazının sığdırılabiliyor olması
ve .taşımat; .• kolaylığrparşömenin
yanlarındanilk

papirüs

karşısındaki

söylenebilecek

olumlu

akla gelenlerdir.

Kitaba varacak olan bu sürecin son bilgi taşıyıcısı
vazgeçilmezliği-devam

ise günümüzde

de

eden kağıttır.' İlk olarak Uzakdoğuda kullanılmaya başlanan

kağıt Çinlilerin bir .buluşudur: Onlarla çok sık iletişim halinde olan Türkler aracılığı
ile Yakındoğuya, odönembu coğrafya da hakim olan İslam dini sayesinde de Batıya
taşınan kağıt, bilgi taşıyıcıları içinde çok özel bir yere sahiptir; Çünkü yazı aracı
olarak kağıdın kullanılmaya başlaması yazma kiatp sayısını o ana kadar görülmemiş
derecede .arttırrnışve çok ayrıcalıklı ve sınırlı bir sınıfın egemenliğinde olan kitap
yazmacılığının

diğer

toplumlarda

da

yaygınlaşmasını

sağlamıştır."

kullanılmaya başlanmış olmasına rağmen kağıdın yazı aracı olarak yaygınlaşmasına,
üretim yöntemlerinin ve kağıt şekillerinin çeşitlenmesine öncülük eden daha çok Batı
olmuştur. Bu sayede günümüz tarihini şekillendirmede önemli yeri .olanRöneSansye
Reformlar gibi yeniliklerin doğmasını sağlayan, kitap üretiminde ve
atılımlar yaşanmıştır

Bilgi taşıyıcılannın

.biçimsel olarak ulaştıkları

zirve ise kitap formu ile

olmuştur. Sözü edilen bilgi taşıyıcılarının her biri amaçları göz önüne alınacak olursa
birer kitaptırlar ama genel olarak kitaptan önceki bilgi taşıyıcılarının formu olarak iki
türden bahsedilebilir; rulo Ve kodeks. Çünkü kitalnllanlamı

bilginin ve taşıyıcısının

bir dü.zen dahilinde tutulmasında saklıdır ve buform . malzemenin doğal hali üzerinde
yapılan çeşitli işlemlerden sonra ortaya çıkar. Ruloya..göreh:T.açıdan

daha kullanışlı

olan kodeks bugünki kitap formunun da atasıdır. Parşömenin. yazı aracı olarak
kullanılmaya başlanmasından sonra rulonun yerine kitap formu olarak kullanılmaya
başlanan kodeks üzerinde yapılan küçük birkaç değişiklik ve eklemeler sonunda
kitaba varılmıştır .. Kağıdın insanlık tarihine kattıklarının çok daha. fazlasını yapan,
kitabın toplumsal,
ulaştığı:

an

siyasal ve ekonomik

alanlardaki

etkisinin patlama noktasına

ise kitap üretiminde basma tekniğine geçilmesidir.

O dönem için yeni

olan bu yöntem, bugün bilgisayar teknolojisi üzerinde kitap üretim ve kullanımı
kadar önemlidir.

Tezin konusunun ve amacınınıortaya çıktığı yer olan Osmanlı İmparatorluğu
da özellikle basımevinin Avrupa'da yayılmaya

başlamasına kadar, bilgi üretimi,

üretilen bilginin aktarılması ve bunlarla.ilişkili konularda söz sahibi ülkelerin başında
yer almıştır. Yazma kitabın din ile ilişkilendirilmesi

ve üretilen kitapların büyük

çoğunluğunun din konulu olması, dini inancın en üst seviyede yaşatılmaya çalışıldığı
Osmanlıda

kitap ve üretimine

farklı bir. bakış açısının oluşmasını

sağlamıştır.

Bununla ilişkili olarak te'lif, tercüme ve dikte etme gibi farklı türlerde üretilen
kitabın en güzeli ve. her açıdan en mükemmeli olmasına gayret gösterilmiştir. Kitabın
yazılacağı kağıdın seçiminden başlayarak "bu kitap için yapılacakların tamamı bitti"
denildiği ana kadar her safhada, hem din adına en iyisini yapabilmek için, hem de
manevi bir bağlılığın olduğu yazma kitaba saygı göstergesi olarak bitmek bilmez bir
arayış vardır. O dönemde kullanılan kağıtların işlenişindeki inceliğe, Arap harflerinin
esnekliğinen de faydalanılarak üretilen yazı güzelliği ve çeşitliliğine, tezhiptenhatta
kadar uzanan kitap süslemelerine ve kitap ciltlemeciliğine bugün hala hayranlıkla
bakılmaktadır. Yani Osmanlı hem yazma kitap üretiminde baştan sona her aş,ı.ı11qda.
dünyaya iyi bir örnek olmuş hem de daha iyiyi arama gayretinin yarattığı r11erc:i.l<lç1.

kendisi dışında var olan güzel örnekleri • almaya ve kendi kültürüne uydurmaya
çalışmıştır.

Aynı gayret ve başarıyı kitap basmacıhğl konusuna taşıyamayan Osmanlı
İmparatorluğu'nun,

medeniyet tarihi içinde: diğervhiçbil" şey ile kıyaslanamayacak

kadar özel bir yeri olan basma tekniğini, Batı'dakullan,ılrrıayıı.paşlanmasından
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yılı aşkın bir zaman sonra kabul etmesi yazma kitap kültürii.rı~\i.Olanbağlılığın bir
diğer göstergesidir.

Avrupa' da . kullanılmaya başlanmasından

çok daha . önce ilkeLi örneklerinin

Çin'de kullanıldığı bilinen basımevi bugünkü teknik esas olan.şekfrile:ilkl<:ez
yılında Johan Gutenberg tarafından tarafından kullanılmıştır.

1453

AlmanYM111rı Mainz

kentinde kurulan bu ilk basımevi 20-30 yıl gibi çok kısa sayılabilecek)9ir)şüred~
Almanya'nın

komşularından

kısa süreye sığdırılmış

başlayarak tüm Avrupa'ya

yayılmıştır. Bu çabı..tk/Ye

yayılmanın ardındaki en güçlü desteklerden

biri de ilk

önceleri basımevine soğuk ve tepkili bakmış olmasına rağmen, daha sonra bu tavrını
değiştiren Hıristiyanlık dinidir. Çünkü o dönem mezhep parçalanmalarının

önüne

geçmek ve Hıristiyan olmayanları bu dine katmak isteyen Papa, basımevini bu amaç
için

kullanabileceğini

görmüş

ve özellikle

din

kitaplarının

basımını

bizzat

desteklemiştir.

Avrupa'da bu gelişmelerin yaşandığı sırada dünyanın askeri alanda çok güçlü
durumda olan Osmanlı ise yaşananlara bir küçümsemeyle, biraz da gereksiz olduğu
gözü ile bakmış, yazma kitabın manevi bağlılığı ile kitap yazma ve süsleme işinden
para kazanan· çok sayıdaki insanı da düşünerek kendini bu yenilikten uzak tutmuştur.
Ancak Batı ile çok daha sıkı iletişim halinde olan ve· sürekli olarak Avrupa ülkelerine
gidip gelen Yahudiler, Ermeniler ve Rumlar gibi, Müslüman olmayan Osmanlı
cemaatleri, bu yeni teknikten uzak kalmamış, İmparatorluktan
çerçevesinde
basımevilerinin

basımevleri

açmaya

başlamışlardır.

alınan resmi izinler

Hemen ·. hemen

Avrupa'da

yayılmaya başladığı dönemlerde açılan ve alınan resmi /izinlerde

belirtildiği hali ile İslam dini ile ilgili kitap basamaz ve azınLıklanJmparatorluğa
karşı kışkırtıcı kitap basamaz kurallarına bağlı olarak hizmet veren bu basımev leri?

hem Türk kültür tarihine· hem de daha sonra açılacak Osmanlı Türk basımevlerine
doğrudan etkide bulunmuşlardır.

Osmanlı'da açılan ilkbasimevi gördükleri dini baskı ve kötü muamele nedeni
ile başta İspanya olmak üzere, Avrupa' dan kaçıp Osmanlı 'ya sığınan Yahudilere
aittir. 1494 yılında açılan .bu basım evini diğerleri . takip eder. Ermenilere ait ilk
basımevi

ise 1512 . yılında

faaliyete

geçmiş

ve Ermeni

basımevleri

Yahudi

basımevlerinden. daha yaygın. hale gelmiştir. Hakkında en az bilgi sahibi olunan
Müslüman

olmayan cemaat basımevleri

ise Rumlara aittir. Bu cemaate ait ilk

basımevi diğerlerine göre biraz daha sonra, 1627 tarinde açılmıştır. Bu üç cemaatin
açılan ilk basımevi de İstanbul 'dadır. Daha sonra Selanik, İzmir gibi diğer şehirlerde
açılanları da olnnı.ştur. Bunların dışında bazı Hıristiyan mezhep ve cemaatler ile bazı
Avrupa ·· ülkeleriniıt.

elçiliklerine

ait basımevleri

de

kurulmuştur.

Ancak

bu

basımevlerinin lıern ömürleri daha kısa olmuş hem de Osmanlıya etkileri çok sınırlı
kalmıştır.

basımevlerinin

dışında

Osmanlı

Türle basımevlerinin

açılmasına etkide bulunmuş bir diğer gelişme de İmparatorluk dışında. özellikle de
Avrupa' da basüaıti\'Ftlrkçe-Arapça

kitaplardır. Temel olarak · Hıristiyanlık dininin

yayılması. ve ticari 1<:::ıza11ç kaygıları . ile Avrupalı matbaacılar tarafından basılan bu
kitaplar, daha çok halya'claiüretilmiştir.
içinden . çıkmış ve bilirrı

Bu. iki asıl nedenin yanı sıra, İslam dininin

1.ınarsonrderece

ya

.sağlayacağı prestij de zaman.zaman.bu
Avrupa'da basılan ilk kitaplarıniçinde
pek çok ülke basımevlerinde

ideğerli . olan··• bazı kitapları basmanın

kitapları basma nedeni olmuştur. Bir kısmı
yer alan eserler, Fransa'dan İngiltere'ye kadar

basılmıştır.

Avrupa' da böyle bir çabanın olduğu

dönemde Osmanlı İmparatorluğunun konuya kayıtsız kalmış olması ise gelişmelerin
çök önemli görülmediği şeklindeaçıklanabilir.

İmparatorluğun

ilk Türk basımevi, ülkede yaşanan basımevi tecrübelerinin

katkısı ve aslında bir Macar göçmeni olan İbrahim Müteferrika'rıın
sonucunda
Sadrazam

kişisel<gayrytlstri

1729 yılında faaliyete başlamıştır. Dönemin Padişahı III. Ahmed ve
Damat İbrahim Paşa'nm izinleri alınarak

açılan bu basımeviJürk

kültüründeki basma geleneğinin başlangıcı olarak kabul edilir. Basımevinin önemini
ve yararlarını

çok iyi analiz edip, Avrupa'daki

örnekleri yakından takip eden

Müteferrika ile Avrupa' da eğitim gördüğü sırada basımevini tanıma fırsatı bulan Sait
Efendi'nin kişisel çabaları sonucunda basma iznini ve İmparatorluğun desteğini alan
basımevinde

toplam

24 eser basılmıştır.

Bunların bir tanesi yabancı dildedir.

Basımevine resmi .izin, elin kitabı basmamak kaydı ile verilir. Daha çok tarih ve
modern bilim konulu. kitaplardan oluşan basılan kitaplar listesi bizzat basımevinin
yönetici

İbrahim/ Miiteferrika

tarafından

belirlenmiştir.

dönemin çok önemli bir aydını olan Müteferrika'nın

Aynı. zamanda

yaşadığı

ölümünden sonra basım evinin

atıl duruma düşmı:.;si onun kendi adı ile bilinen basımevi ve Türk kitap basmacılığı
adına ne. ka,dcıF qnemli bir kişi olduğunun

göstergesidir.

1795 tarihinden

sonra

basılmış her .hangi bir. eserine rastlanılmayan basımevinin belki bu tarihte belki ele
birkaç yıLsqnrı:ıJ.clpp.tıldığısanılmaktadır.

Osmanlir.Iürklerinin kurduğu ik~nci basımevi ise ·askeri öğrenci yetiştirme
amacı ile hizmc;tyerenMühendishane

Mektebi içinde açılmıştır ve aynı ad ile bilinir.

1 797 yılınclcıfaaliyete başlayan ve tespit edilebilmiş. 19 eser dışında pek çok. ders
notu yayımlayar1>.basımevinin ne zaman faaliyetine son verdiği konusu hala bir
bilinmezlik durumundadır. Zaman zaman I' inci Dünya Savaşına kadar getirilen bu
tarihin, daha sqwaJ<.urulan üçünü Türk basımevinin açılış tarihi ile 1850'li yıllara
kadar OsmanlıJmparcıtorluğunda

basımevi konusunun "tek bir basımevi" mantığı ile

ele alındığı düşünülecek olursa, 18.01 ya da 1802 olması akla yatkındır. Ayrıca
basımevinin

kapandığı . tarihten daha önemli olan nokta içinde bulunduğu

okul

öğrencilerinin ihtiyaçları· doğrultusunda kitap basılması amacı ile hizmete başlayan
bu basımevinin
basımevinin
ağırlıklı

beklenen talebe karşılık veremediğidir.

açılması ihtiyacı duyulmazdı.

olduğu basımevinde

basımevinde

de

din

Derslerle

iki tane de yabancı

kitabının

basılmasının

Aksi halde üçüncü bir

ilgili kitapların

üretiminin

dilde kitap basılmıştır.: Bu

yasak

olması

ve

basımevinin

faaliyetlerinin Müteferrika örneğinde olduğu gibi yönetici Abdurrahman Efendi'ye
endeksli olması İmparatorlukta en azından Türk basımevine kuşku ile yaklaşıldığıı11n
ve basımevini
göstergesidir.

kullanarak

neler

yapılabileceği

bilincinin .. yerleşmediğinin

bir

Bazı çalışmalarda Mühendishane Basımevi'nin
bu çalışmada bastığı kitaplarda Mühendishane

devamı olarak verilen ancak

adını kullanmadığı

için ayrı bir

basımevi olarak ele alınan Üsküdar basımevi, Osmanlı İmparatorluğu'nun

üçüncü

Türk basırnevidir. Mühendishane basımevi gibi ne zaman kapandığı konusunda fikir
ayrılıkları olan basımevinin bu çalışma için bağlayıcı olan tarafı ömrünün ne kadar
sürdüğü

değil, Osmanlıda

basılan

ilk din kitabının

bu basımevinden

çıkmış

olmasıdır. Bu nedenle 1802 yılında ilk baskısını yapan basımevi, bir yıl sonra
çıkardığı "Risale-i Birgivi" adlı esere kadar ele alınmış sonrası araştırılmamıştır.
Çünkü bu bölüm tezin sınırlarının bittiği yerdir. Daha sonrası ayrı bir araştırma
alanına dahil edilebilir. Basılan ilk din kitabından önce sadece iki eserin baskısını
yapan basıınevinin faaliyet gösterdiği süre kesin olarak belirlenemediği için basılan
toplam

kitap sayısı konusunda

da varılmış

kesin bir yargı

yoktur.

Üsküdar

basıınevinin.öneıni,

ilk din\kitabını basmış olmasındadır .• ve tarihisel gelişimindeki

belirsizlikler ile hala

devam.eden tartışmalar bu önemi ortadankaldırınaz.

Osınanh.İınparatorluğu'nun tamamı için olmasa da Müslüman ·cemaat için
yem .bir teknik olan kitap basmacılığının getirdiği biçimsel özellikler konusunda
sözü edilen üç basıınevinden çıkmış örneklere bakılarak şunlar söylenebilir:

Yazı ve metin konusunda basmadan farklı bir biçim ol\ışturul~.~~.1..~.:1,tBtı{
durum ilk basıınevi örneklerinin görülmeye başladığı dönemlerde Avrupa' da da ayı11
şekilde olmuştur. Yazına kitapta olduğu hali ile yazı ve metni basmaya taşımanın ilci
temel nedeni vardır. Yazına kitaptan başka bir formun ve kitap oluşturma yöntenıin
bilinmiyor olması ve daha önce sözü edildiği gibi yazma kitaba olan manevi
bağlılıktan dolayı metnin yazmada olan .halini değiştirmenin bu bağlılığı., hatta dini
inancı olumsuz etkileyeci konusunda yaşanan kaygı. Yüzyıllardır var. Pl.~11
alkışkanlıklar dini gerekçelerle ilişkilendirildiği için Avrupa' da yaşanan teçrübyJer
benimseme konusunda mesafeli davranan kitap basmacıları da .birazidaJjş1
kolaylaşacağı için basma kitaba özgü yazı ve metin arayışına. girınerniş]erclir:
tavır çok uzun dönem katı bir bağlılıkla devam etmiştir.

Basma kitapta kağıdın kullanılması ve ona biçim verilmesi de büyük oranda
yazmalarda olduğu şekli ile devam ettirmiştir. Yazının, metnin, kitap süslemelerinin
ve diğer kitap işçiliklerinin aslında bir bütün olduğu düşünülecek olursa, yazı ve
metin konusundaki ısrarcı ve tutucu tavrın, yapıya ya da süslemelere de yansıması
son derece doğaldır. Şüphesiz yazma kitap formuna ve onunla birlikte yüzyıllardır
taşınan

kitap işçiliklerfüe

bağlılık,

Batı basmalarının

ilk örneklerinin

veridiği

dönemlerde ele yaşanmıştır. Burada Osmanlı 'yı Batıdan ayıran. fark, bağlılığın daha
yoğun yaşanmış} olnıası>ve din ile ilişkilendirilmesinden

dolayı basma tekniğine

ilişkin uygulamalarııJ.içok daha uzun bir süreçte benimsenebilmiş
parelel olarak basrrıatekniğinin
üretmek

yerine;iyazma

kullanılmıştır.J3uytavrın

olmasıdır. Buna

getirdiği kolaylıklar basma kitaba özgü yeni biçimler

kitapta

olan

şeyleri

daha

iyi

yapabilmek

çok da sağlıklı olmdığının farkedilmesinin

amacı

ile

hayli zaman

almasınmolurrıstı:z.etk:ileri Türk kitap tarihinde sürekli olarak hissedilmiştir.

Basma kit~p telcniğinin benimsenmesi ve basma· kitabın yazma kitaptan çok
farklı bir. fornı//()l1uğunun

farkedilmesi

her kültürde, o kültürün özelliklerinden

kaynaklanan seheplerden dolayı değişik zaman aralıklarında gerçekleşir. Bir bakıma
basma kitabın' Y:irfeşme>dönemi diye tanımlanabilecek

olan bu süreç "beşikdevri"

olarak adlandırılır. I3u dönemin basımevinin kullanılmaya başladığı 1453 yılı ile
1500 yıllan. arasırir. kapsadığını söyleyerek genel bir tanımlama yapmak hatadır.
Çünkü bu dönem Avrupa için basımevinin

benimsendiği

ve yaygınlaştığı,

kitap

formunda basmaile başlayan yeniliklerin yerleştiği dönem olabilir ama diğer ülke ve
coğrafyalar için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu
gibi. bu tarihler arasındabasımevini

hiç tanımayan pek çok kültür vardır.

O halde beşik devri ilk .basılan kitapla başlar, kitabın içerik ve biçim olarak
yazmalarda olduğu şekli ile basılmasının devam ettiği ve basımevinin ilgili kültürde
benimsendiğinin

söylenemeyeceği

anın sona ermesi ile biter. Bu dönemi belirli

tarihler arasında ya da· basım evinin kurulduğu andan sınır geçirilecek belirli bir
zaman dilimi ile belirlemek çok sağlıklı olmaz. Çünkü her kültürün basma kitap
geleneğine yaklaşımı ve onu benimseme süresi ile bunların tamamlandığını gösteren
kıstasları birbirinden çok farklıdır. 'Avrupa'da bu tarih 16'ıncı yüzyılın ilk 15 yılında
168

biter çünkü artık hemen her şehirde bir basımevi vardır, her türlü kitap basılır ve
daha da önemlisi kitap artık yazmanın bire bir kopyası olarak üretilmez. Bu teknikle
birlikte doğan bazı biçmsel ve içeriksel değişiklikler yapılmıştır. Fakat Osmanlı'

11111

beşikdevri ne söz konusu tarihler ne de 1}29 yılından sonra geçirilecek 70 yıldır.

Bu çalışmanda
(sonu)

Osmanlı İmparatorluğunda

beşikd.evriııin. tamamlanışı

ilk din kitabının ya da din konulu ilk .kitabın; basılması

olarak

belirlenmiştir. Daha önce Osmanlı İmparatorluğu için pek çok beşikdeyri tanımı
verilmiş olmasına rağmen bu tarih aşşağıdaki gerekçelerle birlikte hiç verilmemiştir.
Bu tezde "Risale-i Birgivi'rıin" Osmanlı için .beşikdevrini n bittiği anın göstergesi
olarak alınmasının nedeni; İslam dininin İmparatorluk içindeki yeri ve daha önceki
basım evlerinde

ve basılan. kitaplarda . yaşanan din; ilişkisidir.

Gerek Müslüman

olmayan gerekse .Müslüman. cemaatin k.it~Pi basmasına izin verilirken ileri sürülen
ortak şart: din> kitabı< basılmamasıdır. Basımevinin . . ilk kurulduğu andan önceki
dönemi de> hatırlanacak
gerekçelercdoğrudair:

olu.ı:sa;iiibasımevine soğuk bakılmasının

ya da dolaylı olarak

ardındaki

din ile ilişkilendirilmiştir.

tüm

.Kurari-ı

Kerirnin o ana kadar elle ' yazlıyor olması,
bunun bir dini ibadet gibi görülmesi,
.
.

.

.

sayıları binleri bulan hattatların · en çok din kitapları üzerine çalışmaları,

dinin

Osmanlı toplumu üzerinde birincil derecedeki belirleyici rolü bu ilişkilendirmelerden
ilk akla gelenlerdir.

Basımevinin ve basma kitabın bugünkü anlamda doğduğu yer olarak kabul
edilen Avrupa' da basılan kitap, basımevi, kitap sayıları v_e kitap ticareti yapanların
sayılarındaki artış ve bunların iç kapak oluşumuna etkisi gibi daha farklı tecrübelerin
yaşanmasının ardından-tamamlanan

beşikdevrinin Osmanlı'daki kıstasının yukarıda

söylenen gerekçelerde göz önüne alındığında basılan ilk din kitabı olarak alınması en
doğrusu olarak görülmüştür. Elbette .bunun dışında Avrupa'da

olduğu gibi kitap

üretim tekniği ve kitabın formuna ilişkin bazı değişimlerin de gerçekleşmiş olmalıdır
ama bunlar dini derin etkilere. sahip olmadıkları için ikincil sırada tutulmuşlardır.
Ancak bu tavır ikincil sırada tutulan biçimsel değişiklik ve uygulama yöntemlerinin
önemsiz oldukları anlamına gelmez. Türk kültürü için Cumhuriyetin ilarnna kadar
basmacılığına

hakim olma döneminin, bu kadar uzun olmasının

temelinde bazı yazma kitap geleneklerini bırakamamış olmamız ve önümüzde olan
iyi örnekleri anlamaya çalışmadan, kendi kültürümüze uygun hale dönüştürmeden
kopya etmek yöntemi ile kullanma yolunu seçmemiz vardır.

Basma tekniği ile kitap tarihinin içinde kendine yer bulan ve bizim gerçek
anlamım

ortaya çıkarma konusunda

kapaktır. İlk kez J5'inci
başlangıçta

geç kaldığımız

uygulamalardan

yüzyılın sonunda Almanya'da

ticari kaygılarla

ortaya çıkmıştır.

kullanılan

Yazar tarafından

biri de iç
bu yenilik

verilmeyen

ve

basımevi tarafından kitaba eklenen iç kapak sayesinde, okurun kitabı kısa zamanda
tanıması ve. böylece daha kolay satın alması amaçlanmıştı. 20-30 yıl kadar kısa bir
sürede tüm başına kitaplarda .standart hale gelen iç kapak bu sürede farklı amaçları
karşılamayvda(.üstlenmiş

ve kitabın kimlik. kartı haline dönüşmüştür. iç kapağın

bugün kulları.ılaıı.Jı.aline gelmesi ve yine bugün verilen bilgilerin hemen tamamını bir
düzen dahilinde)vermesi süreci kısa Avrupa'cla sürede aşılmış ve kitap tarihinde çok
önemli ye özet.bir yeri oları iç kapak, basma kültürünü yeni benimseyen toplumlarda
daha kısa süreqeyeyerimE

bir biçimde kendine yer bulmuştur.

Kitabın kencl,ini.. en etkin ve kısa sürede mümkün olan en detaylı hali ile
tanıtma fırsatınıl:)tılduğuyer

olan iç kapak, bir okur için de kitabı tanımanın en etkili

yoludur. tç kapalç. sayesinde başka bir yere bakma gereği duymadan kitabın tam adı,
yazarı, basım tarihi, yayırı. evi, .yayın yeri, kaçıncı basım olduğu, kitabın oluşumunda
emeği geçenler varsa bunlar görülebilir, Bu bahsedilenler kitap ve okur açısından
kapağın ne anlama geldiğini açıkça ortaya koyar. Bir ele işin daha teknik detaylan ile
ilgilenenler

olacaktır. Kütüphaneler

sağlıklı şekilde tanımasının
sunmasının

ve. kütüphaneciler.

Kütüphanecinin

ve bunun> sonucu olarak en doğru yerde

yolu iç kapaktan geçer. Kütüphanedeki

kılacak olan öge söz konusu kitabın nitelenmesi

bir kitabı okur için

ve en doğru şekilde

sunulmuş olmasıdır. Bunları sağlamak için de genelde iç kapak
olacaktır. Daha genel bir yaklaşımla iç kapak, okurun, kütüphanecinin
organizma

gibi düşünülebilecek

olan kütüphanenin

ıx.ı.uıcu ı u ı ıcı

kitabı

Kitaba erişim kitapçılarda olabileceği gibi bir kütüphanede de olabilir.

okurun sorumluluğunu kütüphaneci üstlenir ve kitabı okur tarafından kullanıma hazır
hale getirir. Bunu yaparken kullandığı anahtar da iç kapaktır.

Avrupa' da· beşikdevri .sınırlan. · içinde kitap külttırüne . .yerleşen ve basma
kitabın bir parçası olan iç kapağm.Osmanlı basmalarmdakiigelişirp..seyri

için ise çok

farklı bir süreç vardır. Kitabın okura, okurun da kitaba doğru attıklarıCilkadım olan iç
kapak, Osmanlı basma kitap kültüründe farklı bir yaklaşımla ele ah11mıştır. Bu
çalışmada Osmanlı beşik.devri olarak kabuledilen dönemde basılan 46.kitabınsadece
4 tanesinde iç kapak vardır ve bu kitapların hepsi Latin harfli kitaplardır ve Avrupa
basımevlerinden çıkan örneklerinin birer kopyası olarak basılmışlardır. Yani iç kapak
ve ne anlama

geldiği

üzerinde

.durulmadan

Avrupa

nüshasında

olduğu

için

Osmanlı' da basılan nüshasına da.iç kapak konulmuştur. Diğer 42 eser baştan .sona
yazma kitap geleneğine sadık<kalınarak

basıldığı ve Batı'da var olan örneklere

rağmen bu yazma kitap formunun, dışı11da başka bir biçim düşünülmediği
kapaksız olarak basılmıştır. Osmanll hasrnalarında

ıçın ıç

yapılan şey tamamen yazma

kitabın aynısını basmak, eğer kitap Latin harfli ise de örnek nüshayı kopya etmektir.
Aynı zamanda bu tavır, iç k.apctğın dışında olacak diğer yeniliklere de kapa! ı
olunduğunun ve bu yeniliklerianlamaya

çalışma gayretinin içinde olunmayacağının

bir göstergesidir.

Kitap basma . işLile ilgilenenlerin

İmparatorluğunda

kitabın tarihi

bu bilinçte olması, Osmanlı

gelecekteki seyrinin sezilebilmesi

kapsamlı bir bakış açısının oluşmasını engellemiştir.

konusunda

Osmanlı' da ilk basımevinin

kurulduğu andan Cumhuriyetin ilanına kadar olan dönemde basılan kitapların sayısı
binlerle ifade edilirken, Bau'da bu rakamın daha basımevininilk
binlere

ulaşması

Avrupada

ve Osmanlı'da

basma

kitaba

50 yılında 30-35
bakış

açısının

bir

göstergesidir. Çünkü yazma kitap sayılarına bakılacak olursa. böyle derin farkların
olmadığı görülecektir.

Hiçbir ülkenin ya da coğrafyanın yazma kitap geleneğinden basma
geçış dönemini kitaptaki biçimsel değişim açısından sürekli bir yükselme
içinde göstermek mümkün değildir. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu

gibi

kültürüne sıkı bir bağlılığın olduğu toplumlarda bu eğrinin yükselmesi için çok
fazla zaman gerekmiştir. Ne Batı'da yaşanmış 300 yıllık

bağlılıktan dolayı yaşanan güçlükler bu eğrinin yükselmesini hızlandırmayabilir.
kapağın

Osmanlıdaki

İç

gelişimi · de buna çok iyi bir örnektir. Basma kitap ile

kullanılmaya başlanan Batı icadı bir forın ola.rı iç kapağı,)<.itabın bir parçası olarak
görmenin güçlüğüne1Avrupa'dan.a.hnanprrıekleri

anlamaya çalışmadan olduğu gibi

kullanma eğilimi de eklenince iç kapağın benimsenme süreci Osmanlı beşikdevrini
fazlası ile aşın ıştır. Bµ ctwuın da. pir ülkenin kitap kültürü adına kötü bir tecrübedir.
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Vankulu Lügati, ilk sayfa (el yazması)
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