
ft=======================~,~ 

ergi 
. XII. Sayı 

Fiatı : 200 n. 

Sahibi 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Adına 

M. Fuat Onver 

·Sorumlu 
Yazı işleri Müdürü 

İbrahim Ateş. 

Yazı Kurulu 
ibrahim Ateş · 
Sadi · Bayram 

Kerim ErdoÖan 

·Teknik Yönetmen 
Kerim. Erdoğan 

Gönderilen yazılar iade ,edilmez. ·· 
Yayınlanan yazılarda ileri sürülen fikir ve beyan

lardan yazı sahipleri sorumludur. 

Makaleler kaynak gösterilmek kaydı ile iktibas 
-edilebilir. 

Ön kapaktak/ konuidr f '· 

1 ·- Ankara Etnoğrafya Müzesinde bulunan XIV: cü Yüz
yılda Meraga'da yazılmış Kui-'an-ı Kerim'in 1. Cüzü 
Zahrlye Sahilesi · 

2 - Vakıflar· Genel Müdürlüğü Arşivinde Muhafaza edi
len Silsil~name'den alınan Yavuz Sultan Selim Mln
yatürü. (Foto: Sad/ Bayram} 

3 - Şam Ümeyye Camii icinden bir görünüş {solda Yah
ya Aleyh.lsselam'ın Makamı görülmekte) 

4 - Kemah'ta Mellk Mengücek Gazi ve Behramşahağlu 

Selcuk Şah Kümbeti (Foto: Orhan Cezmi Tunçer} 

Arka kapaktc üstte: Selcu~lu Devrinin Şahoserlerlnden SI
vas Gökmedrese; Altta: Manlsa Mu:Udiye Killllyesi (Foto: 
Orhan Cezml Tunçer) 

Telefon (Ankara) 

11 17 23 
24 2~ 51/96-60 

Basıldığı Yer : 
Mars Matbaası 1978 - Ankara_ 

ı 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları: 

o) Ankara'da, Vakıflar .Genel Müdürlüğü Arşiv 

ve Yayın Dairesi Başkanığı Satış Bürosu 
Ulus - Ankara 

b) _Taşra. Teşklliitlarından: 

- istanbul Vakıflar Başmüdürlüğü - Karaköy 
- Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
- Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü 

...: Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
- Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
..:.. Bitlis VakıfiQr Bölge Mildürlüğü 

- Bursa Vakıflar Bölge· Müdürlüğü 
--Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlügü 
- Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü 

- Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
- Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
- Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü 

- izmir Vakıflar Müdürlüğü 
- Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlliğü 
- Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü 

- Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğil 

- Manisa Vakıflar Müdürlüğü 
- Çanakkale Vakıflar Müdürlüğü 

·- Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
- Sivas Vakıffar Bölge Müdürlüğü 

- Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
- Urfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü 

temin edilebilir. 

,\ ··,:.:=====================~./ Diğer yayınlarımızın listesi Derginin •on ,_ .) sahifesindedir. 
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A - GiRiŞ .(Matbaanın Tarihçesi) 

aJı Tarihin ilk çağlarında kôğıdın, 
orta çağlarında matbaanın· bulunuşu, in
sanlık kültürünün gelişmesinde en büy'ük 
etkenler olmuştur. 

De_nilebilir ki, günümüze dek, kôğıt ve 
matbaa, milletierin medeniyet ölçülerinin· 
başında gelen faktörlerden sayılmaktadrr. 

Kôğıdın bulunuşu ve ·ülkelere yayılışı, 

yazma kitapların geniş ölçüde artmasına, 

okuyucuların büyük kolaylık ve imkonlara 
kavuşma/arına yaramıştır. Kôğıt, kitap ve 
kültür tarihinde en önemli rolü oynamıştır. 
Kitabın, bugünkü yüksek seviyeye erişme
sini, ilkin kôğıdın, sonra da matbaanın bu
lunuşuna borçluyuz."' 

Unutmamak gerekir ki, Orta Çağ'da 

İslôni kültürünün. gelişip, · yayılmasında 
- hatta doruğa erişmesinde- başlıca se
bep, kôğıdın bol miktarda elde edilebilrne
si imkônları olmuştur. 

2. Matbaaya gelince; bunun da tarihi 
oldukça eskidir, insanlar, çok eski zaman
lardan beri, yazdıkları yazıları çoğaltma ve 
bunu kısa bir zamanda yapma ihtiyacını 
duymuşlar, bu maksatla birtal<ım girişim
lerde bulunmuşlardır. Her ne kadar, ger
çek ve geniş anlamıyla matbaacılığın, 

müteharrik harflerin mucidi sayılan Ma
inz'li Johannes (John, Johann) Gütenberg 
(1399?-1468) tarafından 1446-50 yıllarında 
Almanya'da kurulduğu iddia edilirse de, 
aslında, ne müteharrik harflerin · mucidi, 
ne .de matbaanın ilk kurucusu Johannes 
Gütenberg değildir. Bu konuda, daha es
ki tarihlere, çok gerilere gitmemiz g~rekir. 

Matt:ıaanın, önceleri Cin'de, Kore'de, 
ve Orta Asya'da Uygur Türklerinde tatbik . 
edildiği anlaşılmaktadır. 

Ancak, kôğıt üzerine ilk baskıyı ya
panın hangi millet olduğu tartışması gü
nümüze kadar süregelmiştir. Bu konuda, 

*) Kôğıdın tariheesi hakkında bilgi edinmek Isteyenlerin, 
"Vakıflar Dergisi, Sayı Xl, Sayfa 165-193, islômda Ki
tap Sevgisi va ilk Kütü.ohaneler" adlı yazımıza bak
maları. 
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A - GiRiŞ (Matbaanın Tarihçesi) 

fi~ Tarihin ilk çağlarında koğıdın, 
orta çağlarında matbaanın bulunuşu, in
sanlık kültürünün gelişmesinde en büy.ük 
etkenler olmuştur. 

Denilebilir ki, günümüze dek, koğıt ve 
matbaa, milletierin medeniyet ölçülerinin· 
başında gelen fal<törlerden sayılmaktadrr. 

Koğıdın bulunuşu ve ·ülkelere yayılışı, 

yazma kitapların geniş ölçüde artmasına. 
okuyucuların büyük kolaylık ve imkonlara 
kavuşmalarına yaramıştır. Koğıt, kitap ve 
kültür tarihinde en önemli rolü oynamıştır. 

Kitabın, bugünkü yuksek seviyeye erişme
sini, ilkin kôğıdın, sonra da matbaanın bu
lunuşuna borçluyuz/' 

Unutmamak gerekir ki, Orta Çağ'da 

isloni kültürünün. gelişip, · yayılmasında 
- hatta doruğa erişmesinde- başlıca se
bep, koğıdın bol miktarda elde edilebilene
si imkonları olmuştur. 

2. Matbaaya gelince; bunun da tarihi 
oldukça eskidir, insanlar, çok eski zaman
lardan beri, yazdıkları yazıları çoğaltma ve 
bunu kısa bir zamanda yapma ihtiyacını 
duymuşlar, bu maksatla birtakım girişim- ,. 
lerde bulunmuşlardır. Her ne kadar, ger
cek ve geniş anlamıyla. matbaacılığın, 
müteharrik harflerin mucidi sayılan Ma
inz'li Johannes (John, Johann) Gütenberg 
(1399?-1468) tarafından 1446-50 yıllarında 
Almanya'da kurulduğu iddia edilirse de, 
aslında, ne müteharrik harflerin mucidi, 
ne .de matbaanın ilk kurucusu Johannes 
Gütenberg değildir. Bu konuda, daha es-
ki tarihlere, çok gerilere gitmemiz g~rekir. 

Matqaanın, önceleri Cin'de, Kore'de, 
ve Orta Asya'da Uygur Türklerinde tatbik . 
edildiği anlaşılmaktadır. 

Ancak, koğıt üzerine ilk baskıyı ya
panın hangi millet olduğu tartışması gü
nümüze kadar süregelmiştir. Bu konuda, 

*) Kôğıdın tarihçesi hakkında bilgi edinmek Isteyenlerin, 
"Vakıflar DerQisi, Sayı Xl, Sayfa 165-193, islômdo Ki
top Sevgisi va lik Kütü.ohaneler" adlı yazımıza bak
maları. 
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çeşitli ve ayrıntılı görüşler ileri · sürülmak
tedir : 

a - Matbaanın tarihi üzerinde araştır
malar yapan ingiliz bilgini Carter (Thomas 
Francis; 1882-1925) yazdığı "The lnvention 
of Printing in China and lts Spread West
ward, New York, 1955- Çin'de Matbaanın 
icadı ve Batı'ya Yayılması" adlı eserinde, 
yeryüzünde en eski matbaa harflerinin Uy
gur türkç_esinde olup, matbaanın daha ön
ce Cinliler tarafından bilindiği iddiasının bir 
efsane olduğunu belirterek "Blok baskısı

nın Batıya doğru götürulmesinde ve Türk 
dilinde müteharrik harflerin ilk yayılmasın
da, Türk ırkına mensup halkın pek büyük 
hissesi vardır." görüşünü savunmaktadır. 

Çinde, dil olarak siylabik (Hece) karak
terine sahip çok sayıda ve çeşitli şekildeki 

.(Yaklaşık 6000 kadar) harflerden oluştuğun
dan, böyle bir alfabeyi basım sanatında 

kullanmaları ve matbaayı bulmuş olmaları 

oldukça şüphelidir. Buna karşın, 14 harf 
ten oluşan Uygur-Türk alfabesinin matbaa
cılıkta kullanılması kolay ve mümkündür. 
Cin'de, imparator Ch'ing-Li (1041-1049) 
devrinde Pi-Sheng (11. yy.) adında bir de
mirel, müteharrik harfli matbaayı bulmuş

tur. Bunun meydana getirilmesinde, rriah
dut sayıda harflerden oluşan Uygur alfa
besinden faydalanmak fikrinin hakim oldu
ğu düşünülebilir. 

Nitekim, daha sonraki tarihlerde, Yu
an Sülalesi devrinde tarım uzmanı ve mucit 
Wang Chen (Cheng) (14. yy.) 1314 tarihinde 
Nung-Shu adlı tarıma ait kitabını 60 bin 
kadar müteharrik harf kullanmak suretiyle 
basmıştır. Wang Chen daha -önce Pi
Sheng'in bulmuş olduğu müteharrik harf
li matbaayı geliştirmiş, blok sistemini ve 

· mürekkebi dağıtmayan maden kullanmayı 

bulmuştur. Aniaşıldığına göre Wang Chen'
in bulduğu ağaçtan mamul harfler, sert bal
çık (kıl, tebeşir) veya tenekeden, kolaydan 
yapılan harflerden daha uzun süre kulla
nılmıstir. 

Bu konuda, Batı'da, son 60-70 yıl ıçın

de yazılan ciddi ve önemli eserler, yapılan 

bütün araştırma ve incelemelerin sonuçla
rı, Uygur Türklerinin matbaacılığa olan· 
hizmet ve katkılarını yansıtacak şekildedir. 

1. Fransız gezgin ve oriyantalisti Paul 
Pelliöt (1878-1945) Orta Asya'da 1906-08 

tarihinde yaptığı araştırmalarda Tun
Huang mağaralarından birinde, Çin, Tibet. 
Sanskrit ve Uygur yazıtlarına ait belgeler 
bulmuş, bunları, döndüğünde getirmiştir. 

Bu belgelerin çoğı.l 11. ve daha önceki yüz
yıllara aittir. Bu arada, Paul Pelliot, 1300 

ve daha sonraki yıllara ait çoğu mükem
mel durumda olan ağaç harflerle basılmış, 
yüzlerce belge ele geçirmiştir. Yapılan in
celemede bunların Uygur yazısıyla olduğu 
anlaşılmıştır. 

2. Büyük Ingiliz arkeoloğu Stein (Sir 
Mark Aurel, 1862-1943) in, 1907 de Çin 
Türkistanı, Kan~Su eyaletinde Tun-Huang 
(Bin Eudalar) da yaptığı araştırmalarda, 

üstü duvarla örtülü bir mağarada 4,80 m. 
boyunda tomar şeklinde bir kitap bulmuş
tur. Milôttan "sonra 11 Mayıs 868 tarihini 
taşıyan bu kitap, halen ingiltere'de British 
Museum'da Stein Kolleksiyonunda muha
faza edilmektedir. Kitabın Hint dilindeki 
asıl adı (Prajnaparamita veya Diamond 
Sutra-Sutra Elması)'dır. Buda dininde kut
sal bir eser olan kitabın Cineeye çevrilmi-

. şidir. Kitabın ikinci ve diğer baskıları 1016, 

1157 ve 1189 da yapılmıştır. Bu kitapta bir
likte, Uygurca elyazmaları ve ağaçtan ya
pılmış birçok Uygur matbaa harfleri de bu
lunmuştur. 

Pi-Sheng'ln, Uygurların bu harflerini 
örnek alarak, yanmış kil ve madenden harf
ler dökmüş olması akla daha yakındır. 

3. Zarnanımızın tanınmış Alman ori
yantalisti ve Türıkoloğu Profesör Anne
Marie Von Gabain 1967 de Berlin'de yayın
ladığı (Die Drucke der Turtan Sammlung
Turfan Basmaları Kollekslyonu) adlı ese
rinde, Cin ve Uygur kitapçılığı hakkında 

çok önemli bilgiler vermektedir. Çin ve Uy
gur elyazmaları ve basma kitapları, bunla
rın sayfolandırılmaları bu bilgiler arasında
dır. 
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Kitaptan edindiğimiz .bilgilere göre; 
Çin'de, tomar halindeki el yazması kitaplar

da sayfa numarası yoktur. Basma kitaplar
da ise, sayfanın sol alt köşesinde bu kay

da rastlanır. Bin Buda mağarasında bulu
nan kitqplarda, sayfa kaydı, sayfanın sağ 

üst köşesinde ve çift yapraklar üzerinde
dir. Bu ise, yalnız Uygur Türklerine mah
sus bir özelliktir. 

Von Gabain, harf döken Uygur sanat
korlarının Cin matbaacılığında önemli etki 
ve katkılarının olduğunu belirtmektedir. 
Von Gabain'in ileri sürdüğüne göre, Cin
liler, müteharrik harfleri tek tek değil, ke
limeler ve gramatik ekler halinde dökmüş
ledir. Çincenin yapısı, böyle müteharrik 
harfler meydana getirmeye ve . dolayısıyle 
matbaaya tatbiki uygun görülmemektedir. 
Bütün bu bilgiler, matbaanın Uygur Türk
leri tarafından icat edildiği kanısını ve gö: 
rüşünü kuvvetlendirmektedir. 

4. Matbaanın, Uygur Türkleri tarafın
dan icat ve kullanıldığına dair, son zaman
larda, Amerika'da yayınlanan eserlerde de, 
geniş bilgiler verilmiştir. 

Tanınmış büyük ilim adamı, Belçika 
asıllı, Amerika Birleşik Devletleri Harword 
Üniversitesi profesörlerinden SARTON'un 
(George Alfred Leon, 1884-1956) beş ciltlik 
büyük (lntroduction to the History of Sci
ence-İimiler Tarihine Giriş) adlı eserinin, 
lll. Cilt, Birinci Ki~abının 378-79 ile 729-34 
ve 830-32. sayfalarında, · gene, Amerikalı 
tarihçi ve yazar Will Durant'ın (William Ja
mes Durant, 1885-) 11 ciltlik (The Story 
of Civilisation-Medeniyet Tarihi) adlı ese
rinin VI. cilt, 156-60. sayfalarında, matbaa
cılığın tarihi, gelişmesi ve Uygur Türkleri
nin bundaki rolleri ile bu konudaki kaynak
lar hakkında geniş bilgilere yer verilmekte
dir. 

5. Uzun yıllar, Ankara Üniversitesi Dil 
ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde Hungaro
loji Kürsüsü profesörlüğünü yapmış olan bü

yük Macar tariheisi ve Türkoloğu Laszlb 
Rasony (1899 -) Türk Kültürünü Araştırma 
Enstitüsü yayınlarından (Tarihte Türklük, 

Ankara, 1971) adlı kitabının 112. sayfasın
da: 

"Matbaanın mucidi Gutenberg veya 
Caster olmayıp, onlar ancak geliştiricidir

ler. Matbaa, yüzyıllar önce Cin'de Kore'de 
ve. bizim için önemlisi Uygurlar'da bilinmek
te idi. Blok baskısını.n batıya yayılmasında, 
Uygurlar'ın büyük rolü vardır. En eski mü
teharrik tipte harfler Türkçe için kullanıl

mıştır" qemektedir. 

6. İstanbul Üniversitesinin eski arkeo
loji profesörlerinden Helmuth Theodor 
Bassert (1889-1961) İkinci Türk Tarih Korıq
resi'ne 1937 de sunduğu (Tabı Sanatının 

Keşfi) adlı bildirisinde, matbaanın Uygur· 
Türkleri tarafından bulunduğunu ileri sür
müştür. 

Bassert'in ileri sürdüğü fikirler şöyle-

dir: 

a - Evvelô, harflerinin adedi çok az 
olan bir alfabe veya hece yazısının mev
cudiyeti şarttır. ideagrafik bir yazı siste
mini kullanan bir millet tarafından - Cinliler 
gibi - tabı sanatının kurulması biraz muhal
dir. Çünkü, binlerce şekillerin tabında çok 
zaman kaybedilir. Ve binaenaleyh bir tabı 
sahifesi, ayrı ayrı harflerin seçilerek dizi!~ 

mesinden çok daha çabuk el ile yazılabilir. ~ 

b - Tabı sanatı ancak bir metinden 
birkaç nüshaya ihtiyaç hissedildiği ve 
okuma iştiyakının bulunduğu bir devirde 
kôr temin edilerek inkişaf edebilir. 

c - Tabı sanatı, üzerine basılacak el
verişli bir maddenin mevcudiyetine vabes
tedir. Meselô, bu gün elimizde kôğıt olma

sa, matbaanın alacağı vaziyeti bir düşünü
nüz.! 

7. 1878 den 1914 yılına kadar, Alman, 
ingiliz, Fransız, Rus etnolog ve arkeologları 
tarafından birçok kereler Turfan, Beşbalık, 
Bezeklik, Kara Hoço ve Koço, İdikut. Yar
kent. Hoten gibi Uygur şehirlerinde yapılan 
kazı ve araştırmalarda Türk-Uygur mede
niyetinin kesin varlığını ispatlayıcı sayısız 

belgeler bulunmuştur. Turfon'da kazılar ve 
araştırmalar yapan (1904-1907 ve 1913-1914 
yıllarında) tanınmış Alman bilgini Von Le 
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Coq (Aibert August Von Le Coq, 1860-1930) 
şunları yazmaktadır: 

"Bu yağmursuz ve kumlu kıtada, yüz
yıllarca örtülü kalmış büyük binalar, hey
keller, duvar resimleri, canfes ve kağıt üze
rine yapılmış resimler, kitaplar, zengin bir 
edebiyatın eski belgeleridir. Bunlar, yüksek 
bir medeniyetin kesin. şahitleridir. ingiltere, 
Fransa ve Almanya'da böyle şeyler yok
ken, güzel ve büyük bir medeniyet sahibi 
olan Türkler, atalarıyla hakkıyla iftihar ede
bilirler. Harfleri güzel, yazılışları mükem
mel olan bu kitapların, yazılıslarında türlü 

' ' 
renkler kullanmışlardır. Kitaplar, kôğıt ve 
deri üzerine yazılıdır. Bunlar, Türkler'in gü
zel sanat duygularına birer şahittir. Kültür 
gelişme ve yayılışının en önemli araçların

dan biri olan kitap basma sançıtında, mat
baanın· mucidi Mayens'li Johann Guten
berg veya Hallandalı (Laurens Janszoon) 
Cos'ter olmayıp, onlar bunu, ancak geliştir
mişlerdir. Matbaa, yüzyillar önce, Cin'de, 
Kore'de, ve Uygurlar'da biliniyordu." 

B - _TORKiYE'DE MATBAA: 

Başlangıçta da belirttiğimiz gibi, günü
müz anlamında ve modern teknikte müte
harrik harflerle kitap basma işi Almanya'-

da /Johannes Gutenberg tarafından 1446-
1455 yıllarında gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye'de ise, matbaa bu tarihten yak
laşık 280 yıl sonra faaliyet gösterebilmiştir. 

Oysa, bundan önceki tarihlerde Os
manlı imparatorluğu sınırları içinde yaşa- ·· 
yan Musevi ve Hıristiyan gibi müslüman 
olmayan uyrukların kurdukları matbaalarda, 

uzun yıllar, kendi dillerinde kitaplar bası

yorlardı. 

1 - Avıupa'nın çeşitli bölgelerinden, 
özellikle ispanya'dan Engizisyon zulmunden 
kitle halinde kaçan ve 1492 yılında Türki
ye'ye sığınan Yahudiler, beraberlerinde ge
tirdikleri malzeme ile 900 H/1494 de, istan
bul'da ilk matbaayı kurmuşlardı. ilk bası
lan eserin, Tevrat ve Tefsiri olduğu anla
şılıyor. Kim tarafından hastınldığı bilinme
mektedir. Matbaada, Türkçe, Arapça bas
mak yasaktı. Dil olarak, Yunanca, Latince, 

ispanyolca ve ibranice l<ullanılacaktı. ilk 
matbaaeriarın David (Abduraham bin Jo
seph ? -1513) ve Samuel ibn Nachmias ol
duğu biliniyor. Yahudiler, daha sonraları 

1510'da Selanik'te, 1519'da Halep'te, 1554'
de Edirne'de, 1605'de Şam'da, 1646'da iz
mir'de birer matbaa kurdular .. 

2 - Türkiye'de ilk Er-meni matbaası 

975 H/1567 de istanbul'da Tokatlı Amirbak
oğlu (?) Ap kar (Abgar Tibir-?- 1569 ?) tara-
1ından kurulmuştur. Venedil<'te matbaacı, 

tık öğrenen Apkar, beraberinde matbaacı

lığa ait malzeme ile döndüğünde, tutuklan
mış, hakkında soruşturma yapıldıktan son
ra, bir suç unsuru görülmediğinden serbest 
bırakılmıştır. Matbaa, günümüze intikal et
memiştir., Edirne Kapı civarında Sürp Ni
kogos kilisesinin bir bölümünde kurulmuş, 
ilkin dile ait bir kitap basılmıştır. Çıkan 

yangında kiliseyle birlikte yanmıştır. 

3 - Rumlar da, Londra'dan satın al-. 
dıkları matbaayı, 1037 H/1627 de istanbul'
da kurmuşlardır. Matbaanın kurucusu ve 
sahibi Nikodemos Metaksas (Nicomedus 
Metaxas ?) adlı bir papazdır. Matbaanın 

Türkiye'ye girmesi ve kurulması bir takım 
olaylara sebep olmuştur. ilk basılan kitap, 
Nikodemos Metaksas'ın "Museviler Aleyhi
ne bir Risale" adını taşır. 

4 - Osmanlı ülkesinde, Müslümanla
rın kitap, özellikle dini eser basmaları uzun 
süre hoş görülmemiştir. Bu alanda gecik
menin türlü sosyal ve psikolojik sebepleri 
vardır: 

a. isıarn dini. hiçbir şekilde ilmi, kita

bı, medeniyet! değersiz görmemiştir. Aslın
da, isıarn okumayı, öğrenmeyi, ilim sahibi 
olmayı, her şeyden önce, insanlara (özellik
le müslümanlara) farz kılan tek semavi 
dindir. Kur'an-ı Kerim'in inen ilk ayetleri 
ile, Peygamberin bu konudaki hadisleri is- · 
ıam'da ilmin farz olduğunu ispatlayıcı en 
mükemmel delilleridir. Kur'an-ı Kerim'in 
Hazreti Muhammed S.A.S. aracılığıyla Müs
lümanlığa inen ilk ayetleri (Aiak Suresi 
·Ayet 1-5)'te Ulu Tanrı: 

"insanı pıhtılaşmış kandan yaratan 
Rabbi'nin adıyla oku! Oku! Kçılemle öğre-
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ten, insana bilmediğini bildiren Rabb'in en 
büyük kerem sahibidir." buyurmaktadir. 

Yine Kur'an-ı . Kerim'in (Züme~ Su resi, 
· Ayet 9)'da : 

"Ey Muhammed! De ki: Bilenlerle, bil
meyenler bir olur mu? Doğrusu, ancak akıl 
sahipleri öğüt kabul eder, ibret alırlar." de
nilmektedir. 

Hz. Muhammed'de : 

"Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz. 
Kadın, erkek her müslümana ilim öğren

mek tarzdır." 

"ilim Cin'de olsa bile gidip alınız." 

"ilim ibadetten efdaldır, dinin nôzımı
dır." gibi birçok hadisleriyle ilim hususun
daki gerçek inanışını ortaya koymuştur. 

islôm, bilgisizliği, taassubu, geriliği şid
detle reddeder, müspet, her yeniliği, geliş

meyi benimser, teşvik eder. Doğrusu, mat
baanın Türkiye'ye girmesine islôm dini en
gel olmamıştır. Yeteneksiz, bilgisiz ve mu
taassıp bir takım din adamları, islôm dini
ni yozlaştıraral< halkın~ koyu bir taassuba 
saplanmasına, Türk toplumunun, diğer alan
larda olduğu gibi, bu alanda da gelişmesi
ni önlemiştir. 

b - Osmanlı imparatorluğu, Gerileme 
Devrinin (1699-1792) başlamasına kadar, 
bütün alanlarda. siyasi, fikri, askeri ve eko
nomik bakımdan Batı'ya üstünlüğünü ka
bul ettirmişti. 

Yüzyıllar boyu üstün olduğu Batı'dan 

faydalanmak, etkisine kapılmak, boyun 
eğmek Müslüman Türkler için çok ağır gel
miştir. Bu sebepten, yalnız matbaa değil, 

diğer bütün müspet medeniyet hareketleri, 
teknik ve keşiflere karşı direnişler başgös

termiştir. Bu tutum ise, askeri ve diğer 

alanlara büyük yenilgilere ve- kayıplara se
bep olmuş, imparatorluğun çökmesi sonu

cunu vermiştir. 

c. Matbaanın Türkiye'ye girmesini ön
liyen sebeplerden biri de, eski esnaf teşek
küllerinin karşı koymalarıdır. 

Osmanlı Devletindeki esnaf teşekkül

leri, kaynağı milli gelenek ve dini inanışla
ra dayanan, toplum · yaşama düzeninde 
önemli yer tutan, her çeşit esnafa ve sa
nata ait loncalardı. Loncalar, hususi örf _ 
ve adetlere (gelenek, görenek) sahip olup, 
devirlerinde kalifiye işçiler, ustalar yetiştir
miş, iş ve sanat ahlôkını; işçiyi himaye et
miştir. Bu lancalara bağlı olan hattatlar; 
matbaanın Türkiye'ye sokulması . girişimi 
karşısında haklı olarak meslek ve geçimle
rini kaybetmek ve loncalarının dağılacağı 
korkusUyla direnmişlerdir. 

Matbaa kurulmadan önceki devirlerde 
kitap alımı-satımı yapan, kitapçılıkla geçi
nen esnafa sahhaf denirdi. Osmanlı ülkesin
de sahhaflar, başta istanbul olmak üzere, 
her şehirde, bir çarşı içinde, aynı sokakta 
toplanırlardı. 

Pek tabii olarak, sahhafların yanı sıra, 

kitapçılıkla ilgili mürekkepçiler, kalemciler, 
kôğıtçılar, divitçiler, mücellitler, müzehhip
ler, hattatlar gibi biribirlerini tamamlayan 
meslek erbabı da sahhafların çevresinde 
sanatlarını sürdürürlerdi. 

Nitekim, sonradan matbaanın kurulup, 
gelişmesi, hat sanatına ve hattatlam olan 
ihtiyacı azaltmış, hat sanatının ve ona bağ .. 
lı diğer eski kitapçılık sanatlarının ortadan 
kalkmasına, bu şekilde esnaf teşekkülleri
nin, örf ve adetlerinin kuruyup, silinmesine 
yol açmıştır. 

Matbaanın kurulmasına karşı koyan 
hattatların bu direnişlerinin bir diğer sebe
bi de, matbaacılığı kendileri için büyük bir 
ticari kazanç kaynağı olarak gören Rum 
ve Yahudilerin, memleket sınırları içinde, 
özellikle istanbul'da etrafı rahatsız ede
cek şekilde davranmalarıdır. Osmanlı Dev
leti zamanında, gençliğinde Avusturya Or
dusu hizmetinde bulunduğu sırada, savaşta 
Türkler'e esir düşerek uzun yıllar Türkiye'
de yaşamış olan, hürriyetlerine kavuştuktan 
sonra, italya'da Bologna ilim ve Sanat Ens
titüsü ile Oceanognrophie biliminin kurucu
su, .Paris, Montpelier Akademileriyle, Lond
ra Tarih Gerniyeti üyesi, italyan naturalist, 
coğrafyacı, General Comte de Marsigli 
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(Comte Luigi Ferdinando Marsigli, 1658-
1730 )ölümünden sonra, 1732 de, İtalyan
ca ve Fransızca olarak (La i-ıaye ve Amster
dam'da) yayınlanan (Stato Militare dell'lm
perio Ottomanno, .ıncremento E Decremen
to-L'Etat Militaire de L'Empire Ottoman, 
ses Progres et sa Decadence) adlı eseri
nin 40. sayfasında şunları yazmaktadır: 

"Hakikaten Türkler kendi kitaplarını 

bastırmazlar. ·Bu da, zannedildiği gibi tab'
ın onlar için memnu bir iş olduğundan ile
ri geldiği de katiyen doğru değildir. An
cak, bu keyfiyet, Türklerin mübeyyiz ve 
müstensihlerin ekmeğine mani olmayı asla 
istemediklerinden iieri geldiğine şüphe yok
tur. Benim istanbul'da bulunduğum zaman 
bu mübeyyiz ve yazıcıların adedinin 90 bin 
kadar olduğunu anladım. Memlekete, yal
nız kendi kazaneları için matbaacılığı geniş 
mikyasta olarak sokmayı arzu eden Rum 
ve Yahudilere, Türkler daima bunu ihtar 
edip durmakta idiler.'~ 

Bu eserin Türkçe tercümesi : (Osmanlı 
imparatorluğunun · Zuhur ve Terakkisinden 
inhitatı Zamanına Kadar Askeri Vaziyeti, 
Çeviren, M. Kaymakam Nazmi, Ankara, 
1934, sayfa 49) 

Bundan da anlaşılacağı üzere, matba
anın Türkiye'de kurulmasının gecikmesini 
din taassubu ile izah etmek doğru olamaz. 
Revaeta olan, özellikle dinl eserlerin istin
sahının, hattatlar elinden alınması-, ekono
mik bir buhrana sebep olacak, bir çok in
san işsiz, güçsuz ve perişan duruma düşe
cekti. 

d. Yazma kitap, basma olanlardan sa
nat, zevk, incelik bakımından daha değer
li tutulmuştur. Yazma kitaplar, Türk'ün ya
ratıcılık kudretini, muhayyile ve zevk ince
liğini ispat eder mahiyettedir. Aslında, Türk
lerde, yazma kitaplara (güzel sanatiaraj 
karşı alôka çok eskilere dayanır. Türkler, 
basma k·itabın okunmasının daha kolay ol
duğunu kabul etmekle beraber, işlek olmı

yan bir yazıyla yazılmış olsa bile, yazma 
kitabı, en güzel basmalara uzun süre ter
cih etmişlerdir. 

e. Matbaanın Türkiye'ye geç girmesi
nin sebeplerinden olarak, Müslümanların 

kitap basmalarını günati ve Tanrı buyruğu

na aykırı saymaları ile müteassıp çevrele
rin kişisel cıkarlarının da rol oynadığını da 
kabul edebiliriz. 

f. Devrin gerektirdiği her türlü yeni
liğe, değişmelere karşı kapalı kalmakta is
rar eden Osmanlı Devleti, zamanla ekono
mi ve ticaret alanında bu kayıtsızlığının ce
zasını çekmiş, bu tutum gayri müslimlerin 
gelişmesine hizmet etmiştir. 

Unutmamalı ki, Batı memleketlerinde 
de, yenilik hareketlerine karşı çeşitli alan
larda direnmeler olmuştur. ilmi zihniyetin 
ve yeni keşiflerin son derece geliştiği yıl

larda bile, Avrupa medeniyetinin büyük 
güçlüklerle karşılaştığı ve taassubun iler- · 
lerneleri ne derece şiddetle engellediğine 

dair birçok olaylar· ve örnekler saymamız 
mümkündür. 

Avrupa'da matbaayı kilise de başlan

gıçta iyi karşılamamıştır. Basma kitapların 

ucuz olması, kolaylıkla sağlanabilmesi, ki

tap kopya etmekle boş vakitlerini doldura
rak para kazananların -özellikle din adam-· 
larının- işine gelmemiştir. 

Matbaanın kilise tarafından hoş karşı

lanmamasının sebeplerinden biri de, çoğa
lan kitapların kilise kürsülerinin önemini 
azaltmış olmasıdır. O zamana kadar, pa
pazlardan alınan bilgiler, artık kitplardan 
alınabilecekti. Bu sırada gazeteler yayın

lanınağa başladı. Venedik'te ilk gazete 1563 
te çıktı. Fransa'da, ingiltere'de yayınlanan· 
gazeteler meclislerde, toplantılarda söyle
nenleri, siyasi düşünceleri, görüşleri akset
tirrneğe başladılar. 

Bu derece önemli bir yayın aracı olan 
matbaaya karşı kilise tedbirler almak zo
runluluğunu duydu. Papa Alexandre VI 
(Rodrigo Lanzoloy Boria, 1431 Papalığı 

1492-1503), 1501 yılında, ruhsatsız basılan 

kitaplara karşı yayınladığı emirname ile 
basında sansür usulünü çıkardı. Fransa'
da Kral Henry ll (1519-1554-1559) resmi 
ruhsatsız kitap yayınlayanları idamla tehdit 
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etti. Buna benzer olaylar ingiltere ve Al
manya'da da görüldü. Gayesi, insanların 

menfaatı mutluluğu olan yeni bir din, mez
hep düzen veya sistem ortaya kondu mu, 
çeşitli zihniyetler, akideler, kıymetler, öl
çüler, esaslar, menfaat ve taassuplar he
men karşı çıkarlar, tepkiler gösterirler. Bu
nu insanların toplunilann tabii bir huyu 
olarak kabullenmek gerekir. 

C·- iLI< TÜRK MATBAASININ KURU

LUŞU: 

1 - ilk Türk Matbaası Padişah Ahmet 
lll (1673-1736_ Padişahlığı _1703-1730) zama
nında Lôle Devri'nin uyanık ve ileri görüş
Iii Sadrazaını Nevşehirli Damat ibrahim Pa
şa'nın (1660-1730) alôka, teşvik ve gayre
tiyle kurulmuştur. 

21 Temmuz 1718 de Avusturya ile im
zalanan Pasarofça anlaşmasından sonra, 
yıllardır süregelen savaşlardan yıpranan 

Osmanlı Devletinin uzun bir barış ve sü
kOn dönemine ihtiyacı vardı. 1718 de Sad
razam olan Nevşehirli Damat ibrahim Pa
şa, bu dönemi sağlamak için elinden gele
ni yapıyor, devlete çeki düzen vermeğe, 

bir takım yenilikler getirrneğe çalışıyordu. 

1720 de Padişah lll. Ahmet ve Damat ihra
him Pasa tarafından Fransa'nın Beskenti . . . 
Paris'e elçi olarak Yirmisekiz Celebi 
Mehmet Efendi'yi (? öl. 1732) gönderilmiş

tir. Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi
nin oğlu Sodaret Mektubi Kalemi halifesin
den Sait Mehmet Çelebi de (? öl. 1761) 
görevli olarak babasıyla Paris'e gitmişti. 

Sait Mehmet Çelebi şonradan sadrazam ol
muştur. 

Sait Mehmet Çelebi Paris'te bulunduğu 

bir yıl içinde, babasıyle birlikte gördükleri 
yeniliklerle ilgilenirken, matbaayı da yakın

dan incelemişlerdi. Matbaanın büyük ya
rarlarını takdir eden Sait Mehmet Efendi, 
Türkiye'ye döndüğünde, bu fikrini Devletin 
ileri gelenlerine açtı ve matbaa kurmaya 
çalıştı. 

2 - Türkiye'de matbaanın kurulmasına 
çalışanlardan biri de, ibrahim Müteferrika'
dır. 

Macaristan'ın Koloivar kasabasında 

doğan ibrahim Müteferrika (1674-1745) ço
cukken papaz olmak üzere protestan mek
teplerine verilmiş, 18 yaşına kadar iyi bir 
eğitim gÖrmüştü. Osmanlı-Avusturya savaş
larında 1693 te esir düşerek istanbul'a ge
tirilmiştir. Burçıda, dinini değiştirip, Müslü
manlığı kabul eden, genç Macar ibrahim 
adını almıştır. Zeki ve becerikli bir adam 

. olan ibrahim kısa sürede Türkçeyi, isıamın 
adap ve erkônını öğrenmiş, 1711-1714 yılla
rı arasında yazdığı "Risale-i lslômiye" adlı 
eseriyle, islôm dinini benimsemekte sami
rniyetini ispatlamıştır. Bununla, devlet ileri 
gelenlerinin, özellikle, Sadrazam Damat İb

rahim Paşa'nın dikkatini çektiğinden hima
ye edilerek müteferrikalığa yükselmiştir. 

Sait Mehmet Efendi ile İbrahim Mü
teferrika birlikte çalışarak matbaayı kur
muşlardır. 

Birincisi fikir, teşebbüs, mevki ve j:ıara
sıyle, ikincisi çalışarak eseri meydana ge
tirmişlerdir. Müessese, devletten de maddi 
ve manevi yardım görmüştür. 

Matbaanın kurulması için Sait Mehmet 
Çelebi ile, ibrahim Müteferrika birlikte ha-~ 
zırladıkları "Vesilet-ün Tıbaa" adlı bir risa
leyi 1726 da Sadrazam Damat İbrahim Pa
şaya takdim etmişlerdir. Risalede, matbaa
nın önemi, gerekliliği akla uygun, mantıklı 

ve gayet inandırıcı kanıtlarla ispat edilmek
tedir. Bunları özetlemek faydalı olur : 

a. "Museviler ve Hıristiyanlar, dini ki
taplarını vaktiyle yayınlarnokta ihmal et
mişlerdir. Oysa, İslômlar, daha başlangıç

ta gerek Kur'an-ı Kerim'i gerekse Hazreti 
Peygamberin hadislerini tesbit etmede bü
yük dikkat ve itina göstermişlerdir. Sonra
dan, Cengiz, HulôgO istilalarında, Endülüs'
ün Avrupalıların eline geçtiği sıralarda, bir
çok kitapların nasıl imha edildiklerini, o za
manlarda, bu büyük eserleri istinsah ede
cek himmetli. gayretli hattat kalmadığını, 

bulunanların da yazdıklarının hatalario do
lu olduklarını" belirterek, basın sanatının 

tarifini yapıyor ve faydalarını şöylece özet
liyordu: 
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1 - Birçok önemli kitapların teksiri 
Avam ve Havas için faydalıdır. 

2 - Müelliflerin eserlerinin basılması, 

bu eserlerin ihyasma ve isıarnlar arasında 
intişarına şebep olur. 

3 - Kitapların yazıları okunaklı, güzel 
ve doğru o!acağı için mucıllim ve müteal
limlere (öğretmen ve öğrencilere) kolaylığı 

mucip olur. Basılan eserlerin mürekkebi sa
bittir. Yazma eserler gibi sudan müteessir 
olmaz. 

4 - Basma karlı bir sanattır. Bir cilt 
kitap, yazmak zahmetiyle, binlerce ~itap 
elde edilebilir. Bu suretle, kitaplar ucuzlar, 
herkes istifade eder. 

5 - Kitapların başına mücmel (ö;z:et). 
sonuna mufassal (ayrıntılı) fihristler konula
rak aranılan şeyin kolayca bulunmasına 
imkan olur. 

6 - Kitapların ucuzluğu taşradaki şe

hirlerle, kasabalar halkının da kitaptan is
tifade etmelerine sebep olur. 

7 - Şehirlerde büyük kütüphaneler 
tesisine imkan bulunur, ilim tahsil edenler 
çoğalır. 

8 - Osmanlı Devleti cihat ile bütün 
isıarnıarın şerefini arttırdığı gibi, kitap neş
ri suretiyle de isıarnıara hizmet etmesi mü
nasip olur. 

9 - Avrupalılar, Arabl, Farisi ve Türk
çe kitapların kıymetini bilip bOstırıyorlar. 

Yalnız, bastıkları kitaplar, hem yanlışlarla 

doludur, hem de yazıları "Mağribi Hattı ve 
taklitleri de ona müşabih olmakla hüsnü 
ziynetten ari ve galat ve hata üzere cari" 
dir. Şu kadar ki, ·yarın bir ehlini bulup, 
şark eserlerini doğru ve güzel bir su:ette 
bastırarak islam memleketlerine gönder
meleri ve bu vesile ile islamıardan para 
çekmeleri muhtemeldir. 

Her hususta, isıarnlar katirieri geçtiği 
gibi, bu hususta da onlara takaddüm etmek 
lazımdır. 

10 - Evvelce, bu sanatın memleketi
mizde tatbiki vükeıa arasında müzakere 
edilmiş ise de, bu iş güç ve gaileli birşey 

olduğundan erbabı bulunamamıştı. Şimdi 

meydana gelmesine im!<an bulundu. Bütün 
isıarn aleminin muhtaç olduğu kitapların ba
sılması Devletin şan ve şerefini arttıracak

tır. 

b - Risalede, · devri n taassup havası 
okşanmış. bu suretle, yapılması muhtemel 
itirazların önlenmesine çalışılmıştır. Matbaa
nın isıarnlığa faydası ve dolayısıyle, isıarn 
Kültürüne yapacağı hizmetler üzerinde, özel
likle durulmuştur. Bunların yanı sıra, dini 
eserlerin basılmıyacağı kaydı da unutulma
mıştır. 

c - Sadrazam Damat ibrahim Paşa, 

bu risale ile kendisine yapılan müracaatı, 

bir komisyonda tetkik ettirerek, uygun bul
muş ve teşebbüs sahipierini teşvik etmiş
tir. 

Fakat buna rağmen, matbaacılığı ka
bul ettirebilmek için devrin Şeyhülislamının 
fetvasını ve din alimlerinin tasvibini almak 
icabetmiştir. Çünkü, basma kitaplardan is- · 
tifade etme!<, din ile alakalı olan medrese 
aleminde büyük değişiklik doğurabilirdi. Zi
ra, bir kısım Qlema, Kur'an'ın ve Şeriat-ı 
Muhammediye'den bahseden kitapların ba
sılmasına müsaade etmenin dine ve islamın 
şerefine uymadığı düşüncesini besliyordu~ 

Matbaa tesisine ilk itirazlar yapan bir 
kısım Olema "lüzumundan fazla kitapların 

mevkii tedm.iüle vaz ile asayiş! umumi ve 
muamelat-ı diniyeye ihtira-ı mezkurun teh
likeli olacağını" söylemekteydiler. Oysa, Av
rupa'da matbanın ilk kuruluşundan istifade 
edenler din adamları olduğu gibi, ilk basılan 
eserler de dini kitaplar olmuştur. 

Bütün karşı koymaların önüne geçmek 
isteyen ibrahim Müteferrika, Sadrazam Nev
şehirli Dcrnot ibrahim Paşa'ya bir dilekçe 
takdim eder. Dilekçede, yapılacak bütün iş

ler hakkı:ıda bilgi vererek, hangi çeşit eser
ler basmak istediğini, !Ogat, hikmet, heyet. 
tıp, hesap, teşrih, hendese, şehirler, coğraf
ya ilimlerine ait kitapların basılacağını be
lirtir. Bu arada, basılacak kitapların hata
dan ari olmaları için birkaç bilirkişinin tas
hih heyeti olarak ayrılmasını da teklif eder. 
ibrahim Müteferrika, matbaa için fetva ve 



MATBAANIN TARiHÇESi VE iLK ıKUR'ANI KERiM BASMALARI 343 

fermanı almak maksadıyla verdiği dilek
çesinde basmak istediği eserlerin çeşitlerini 
şöyle ifade etmiştir : 

"Min badin kütübü IGgat ve hikmet ve 
heyet ve tıp ve hesap ve teşrih ve kütübü 
hendese ve mesaiik-i memôlik ve bilôd ve 
coğrafya basmağa izni şeriflerini ve rizay-ı 

hümayGnlarını mutazammın hattı hümayGn 
verilmesi." İbrahim l\1üteferrika, ilkin bas
mak istediği Van-Kulu lOgatından tertip edil
miş ve düzeltilmiş birkaç sayfayı da örnek 
olmak üzere dilekçesine ekler. Basılacak ki
taba, makul ve· mutedil bir kıymet takdir 
edilmesini bile teklif eder. 

Şeyhülislôm tarafından fetva, Padişah 

tarafından da ferman verilmesini dileyen bu 
dilekçe üzerine, konu Sadrazam Damat İb

rahim Paşa tarafından Şeyhülislôm Yeni şe
hirli Abdullah Efendi'ye (? öl. 1743) havale 
olunmuştur. Şeyhülislôm da, muhtemel iti
razları önliyebiiecek şekilde bir fetva ver
miştir.1140H/1727 yılı Temmuzunda verilen 
fetva şudur: 

"Basma san'atında mahôret iddia eden 
Zeyd, IGgat ve mantık ve hikmet ve heyet 
ve bunların emsôli ulum-i Ôliyede te'lif olu
nan kitapların huruf ve kelimôtının suret
lerini birer kalıbo nakşedip evrak üzerine 
basma ile ol kitapların misillerini tahsil ede
rim dese, Zeyd'in bu vechile omel-i kitabe
te mübaşeretine ş~r'an ruhsat var mıdır, 
beyan buyr.ula?" 

El-Cevap: Allah-O ôlem! 

Basma san'atında mahareti olan ki
mesne bir musahhah kitabın huruf ve keli
matını bir kalıbo sahihan nakşedip evraka 
basmakla zaman-ı kalilde bilô meşakka nu
sah-ı kesire hasıla olup k~sret-i kütüp ra
his baha ile temellüke bois olur. Bu veçhiy
le faide-i azimey-i müştemil olmakla ol ki
mesneye müsaade olunup birkaç alim kimes

neler sureti nakşedecek kitabı tashih için 
tayin buyrulursa gayet müstahsene olan 
umOrdan olur." 

Şeyhülislômın bu fevtvasından sonra, 
Padişah lll. Ahmet tarafından, Mehmet Sait 
Efendi ve İbrahim Müteferri!<a'ya hitap eden 

1140H/1727 tarihli fermana uyularak, tefsir, 
hadis, fıkıh ve kelam kitapları tabetmemek 
şartıyle matbaa tesisi için verilen ruhsota 
göre, matbaa kurulup faaliyete geçiyor. 
Şeyhülislômın fetvası ile, Padişahın ferma
nı verilmeden, matbaanın gerçekleşmesiyle, 
~itapların çoğalmasım istemiyen bir takım 
softalar ve cahil müstensihler telaşa ka
pıldılar. Hattatlar, kôğıt ve kalemleri, ôlôt 
ve edevat-ı kitôbeti bir tabuta koyarak bir 
cenaze olayı tertip etmek · teşebbüsleriyle 
biraz patırtı ve birçok dedikoduya sebebiyet 
verdikleri halde, sonraları sukGnet buldular. 

O zaman, en çoJ< lazım olan ve en çoK · 
okunan l<itapların esasında tabedilmeleri ta
karrür ettiğinden onlar, yine yazmakta de
vam edebileceklerini anladılar. 

Bu arada, şu· husus açıklamayı faydalı 
bulurum : 

Memlel<etimizde, birtakım yazarların 
yayınladıkları kitaplarda, matbaanın ·kurul
masına dair fetvanın, ellibirinci Şeyhülislam 
Ebezade Abdullah Efendi tarafından .veril
diği belirtilirse de, bu kesinlikle yanlıştır. 
Ebezade Abdullah Efendi'nin doğum tarihi 
belli değildir. Ancak, kendisi 25.1.1708 tari
hinde, Şeyhülislômlık makamına getirilmiş, 

10.7.1710 tarihinde azledilmiş, 13.2.1712 ta
rihinde ikinci kez şeyhülislômlığa atanmış, 

14.3.1713 tarihinde tekrar azledilmiştir. Pa
dişah lll. Ahmet tarafından Trabzon'a sür
gün edildiğinden, gemi ile giderken çıkan 

tırtınada gemi battığından (1714) Abç!ullah 
Efendi boğularak ölmüştür. 

Aslında fetvayı veren Elliyedinci Şeyhü
lislôm Yenişehirli (Yunanistan'ın Yenişehri 

-Teselyada- şimdiki adı Larissa) Abdullah 
Efendi'dir. 6.5.1717 tarihinde Şeyhülislômlık 
makamına getirilmiş, 30.9.1730 tarihinde 
Patrona Halil isyanı üzerine azledilmiştir. 

Ölüm tarihi 1743 tür. Verdi~i fetva ile yeni
lik taraftarı olduğunu göstermiştir. 

d - Fetva üzerine İbrahim Müteferri

ka, Sultan Selim civarındaki evinde kurdu
ğu matbaada iki yıllık bir çalişma sonucu 
31 Ocak 1729 tarihinde, ilk kitap olarak bin 
adet "Vankulu" lugatını basmıştır. Bu IG
gatın birinci cildi 666, ikinci cildi ise 756 say-



3.44 MAHMUT GÜNDÜZ 

fadır. Kitap Türk aslından tanınmış imam 
Ebu Nasr İsmail bin Hammad'ai-CavharT 
EI-Farabi'nin (? öl. 1002?) (Tac-al'luğa vô 
Sihah al-arabiya/Es-Sihah fT'I Lugô, Sihah-ı 

Cavhari) lugôtının tercümesidir. Tercümeyi 
yapan, Rodos, Manisa, Selanik, Kütahya ve 
Medine kodıkiarında bulunmuş, Vani Meh
met Efendi (? öl. 1592) dir. Aynı. zamanda 
Müderris olan Vani Mehmet Efendi'nin ter
cüme ettiği Vankulu lugatı, büyük değeri ha
iz, geniş hacımlı, kopya edilmesi güç ve 
uzun olduğundan ilk olarak seçilip basılmış 
ve çok tutunmuştur. 

İbrahim Müteferrika ilk eser verdiği 
1729 yılından, ölüm tarihi 1745 yılına kadar, 
matbaasında on eser basabilmiştir. Bu ba
sım faaliyeti çeşitli sebepler ve değişmeler
le, ağır bir gidişle yeni harflerin (Latin harf
leri) kabul tarihi olan 1928 yılına kadar sür
müştür. 

D - iLK KUR'AN-1 KERiM BASlM 

HAREKETLERi 

1 - Matbaanın doğudaki islôm mem
leketlerinde, özellikle Türkiye'de kuruluşun
dan çok önce, Avrupa'da, Arap harfleriyle 
bir takım kitaplar basılmış, islôm ülkelerine 
gönderilmiştir. 

Batı'da, Arap harfleriyle Arapça, Fars
ça Türkçe eserlerin basımına 1514 yılında 

başlandığı bilinmektedir. Netekim, Padişah 
lll. Murad (1546-1595) bu durum karşısında 
996 H/1587 tarihinde yayınladığı bir ferman
la, yabancı memleketlerde basılmış Arapça 
kitapların (Arap harfleriyle kitapların) Os
manlı ülkesinde satılmasını serbest bırak

mıştır. 

Anlaşıldığına göre, Avrupa'da Arap 
harfleriyle ilk kitap 12 Eylül 1514 tarihinde 
İtalya'nın Fano kasabasında basılmıştır. 

2 - Diğer yönden, XVII. yüzyılın baş

larında Hiristiyan misyoner ve papazlar ta
rafından -çok kez elçilerinin yardim ve ara
cılığı ile- Suriye, Lübnan gibi Osmanlı İm

paratorluğu'nun birer parçası olan mem
leketlerde, özellikle, Müslüman olmayan hal
ki uyandırmak için matbaalar açtırıldığı bi-

linmektedir. Başlangıçta, hoşgörü ile karşıla
nan bu faaliyetler sonradan, Osmanlı Devle
tinin aleyhine gelişmiş, başına gaileler aç
mıştır. 

3 - Türkiye'de, matbaanın kuruluşun
rio yasaklandığı için Arapça Kur'anı-ı Ke
rim'in ilk bastırılması çok sonradan müm
kün olabilmiştir. Avrupa'da ise, Kur'anı-ı 

Kerim basımları uzun zamandır yapılıyordu. 

Bilindiği gibi, Büyük Peygamberimiz 
Hazreti Muhammed'in (S. A. S. 570-632) 
sağlığında vahiy katipierine yazdırılan Kur'
an-ı Kerim sayfaları, Hazreti Ebubekir Sıd
dık'ın (572-634) Halifeliği sırasında toplat
tırılıp bir cilt (kitap) haline getirilmiştir. 

Bu dağınık sayfaların bir araya getirilip 
birleştirilmiş cildine "MUSHAF" adı veril
miştir. Bu Mushaf, sonradan Halife Hazre
ti Osman (575-656) zamanında yeniden göz
den geçirilerek, hiçbir şüphe ve tereddüde 
yer vermiyecek şekilde tertiplenmiş, kopya
ları çıkarılarak, belli başlı İslôm merkezle

rine gönderilmiştir.** 

4 - Kur'an-ı Kerim kitap olarak 114 
sure ve 6666 ôyettir. İnsanların ve toplu
mun maddi, manevi, dünya ve ahiret hayatı, 
mutluluğu hususunda, zamanın icaplarına 

göre, her türlü sosyal hayat ve ahlôk ku
rallarını ihtiva eden, Kur'an-ı Kerim ôyetle
rinin temel konularını, büyük Türk-İslôm bil
gini Şeyhülislôm İbni Kemal'in (Kemal Pa

şazade Ahmed Şemsüd'din Efendi 1468-
1533) aşağıdaki şiiri ayetlerin adedini şöy
le açıklar : 

"Bilmek istersen eğer, ôdôt-ı iJyôtı, 

Cümlesi altı bin altı yüz altmış altı 

Bindir vaad beyanında, anın bini vait, 

Bindir emr-i ibadat, bini nehy-G tehdit. 

Bini emsal-u iberdir. Bini ahbar-u kısas 

Beşyüz ôyatı, helôl ile harama muhtas. 

Buldu yuz ôyôtı, teşbih-G duada çi-rüsuh 

Altmış altısı dahi, ôyat-ı nasih-u mensuh.'' 

**) Bu konuda fazla bilgi için. Türk Kütüphaneciler Der
neği Bülteni XVII Cilt, 1968, sayı 2. sayfa 91, 194 te 
-Kur'an-ı Kerim'in Kitap Haline Getirilmesi ve Ya
yılması- adlı yazımıza bakınız. 
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Şiirden anlaşılacağı üzere, Kur'an-ı 

Kerim'in ayetleri temel konulara göre şöy
le bölünmüştür : 

1000 ayet vaad, 
1000 ayet vait, 
1000 ayet ibadete ait emirler, 
1000 ayet nehiy ve tehdit. 
1000 ayet misaller· ve ibretler, 
1000 ayet haberler ve kıssalar, 

500 ayet helôl ve haram, 
100 ayet tesbih ve dua 

66 ayet nasih ve mensuh 
6666 ayet toplamı. 

islôm ôleminde, kitap haline getirildik
ten kısa bir süre sonra, değişik büyüklükte 
Kur'an-ı Kerimler yazmak, onları süslemek, 
ciltlemek, büyük değeri olan bir sanat kolu 
haline gelmiştir. Zamanla, bu yazma işinde, 
hattatlık, tezhipcilik, ciltcilik o kadar geliş
miş ve tutunmuştur ki, bu işlerle uğraşan

lar büyük mevki ve servet sahibi olmuşlar
dır. Bu alanda, padişahlar, sadrazamlar, bü
yük bilginler çok görülmüştür. 

islôm memleketlerinde, özellikle, istan
bul'da elle yazılan, ciltli, tezhipli Kur'an-ı 

Kerim'ler pek makbul tutulmuşlardır. Elle 
yazılan Kur'an-ı Kerim'ler, uzun zaman ol
dığı gibi çok pahalı idiler. Mahdut miktar
da yazıldıklarından, gittikçe artan ihtiyacı 

karşılamıyor, her isteyenin satın alma gü

cü bulunamıyordu. 

5 - Avrupa'da Hıristiyanların en büyük 
dini kitapları olan incil'in matbaada ilk ba
sımı 1455 te tamamlanmıştır. 1450 tarihin
de madenden müteharrik harfler dökmeye 
ve bununla basım sanatını gerçekleştirmeye 
muvaffak . olan Gutenber'in matbaasında 

basılan ilk eser, 1454 tarihini taşıyan incil'in 
42 satırirk ilk fasikülüdür. Bu incil'in bir nüs
hası ölümünden sonra Kardinal Mazarin'in 
(Guilio Mazarini, 1602-1661) meşhur kütüp
hanesinde bulunduğu için "Mazarin Kitabi 
Mukaddesi" denir. 

Osmanlı Devletinde ise, ilk dini kitap 
1218H/1803 te yayınlanabilmiştir. Bu eserin 
Birgivi'nin (Birgili Mehmet Efendi 1522-1573) 
"Risale-i Birgivi" adlı akaid kitabıdır. Bu 
konuda ferman ve fetva çıkıp, çıkmadığı 

anlaşılamamıştır. Dini eserlerin basılması 

bundan sonra devam etmiştir. Ancak, 
1291H/1874 te her türlü dini kitap basma 
yasağının kaldırıldığı bilinmektedir. Osman
lı Devletinde, matbaacılık ve kitap basımın
da gelişme ve hızlanma Tanzimat'tan (1839) 
sonra görülmüştür. 

Diğer islam memleketlerinde Arapça 
Kur'an-ı Kerim basmaları zaman itibariyle 
Türkiye'den önce başlamıŞtır. 

Avrupa'da ba'Sım işine çok eskiden be
ri devam edilmekteydi. 

Bu basım faaliyetleri hakkında özet bil
biler verelim : 

a. Hindistan'da Kur'an-1 Kerim BasJmJ 

Doğu memleketlerinde Kur'an-ı Kerim'
in ilk matbaa 'basımları Hindistan'da ya
pılmıştır. 

1 "-- 1850 (H. 1267) de Lucknow'da 

2 - 1852 (H. 1269) da Bombay'da 

3 - 1856 (H. 1273) de Kalküta'da Ze
nıahşeri'nin (1074-1143) Keşşaf tefsiriyle bir 
arada 

4 - 1857 (H. 1274) de Kalküta'da 

5 - 1863 (H. 1280) de Delhi'de 
bastırılmıştır. 

b. MISir'da Kur'an-1 Kerim BasJmJ : 

1 - Mısır'da ilk matbaa Napoleon Bo
napart'ın (1769-1821) Mısır'ı istilası sırasın

da 1798. de kurulmuştur. 

Fransızlar, Mısır Seferini hazırlarken, 

Paris'te birçok Kur'an-ı Kerim ve Arapça 
kitaplar bastırmışlardır. Beraberlerinde gö
türdükleri matbaayı 1798 de Mısır'da kura
rark, Türkler aleyhinde çalışmak için Kur'
an-ı Kerim ve kitaplar basarak Mısır halkı
na bedava dağıtmışlardır. 

2 - Daha sonra Mısır'a vali olan Ka
valalı Mehmet Ali Paşa (1769-1849) 1821 de 
Kahira'de Bulak matbaasını kurdurarak 
Türkçe değerli eserler bastırmıştır. Bulak 
matbaası, özellikle 1822-1840 yıllarında bü
yük canlılık göstermiştir. Osmanlı Devletinin 
bir eyaleti olan Mısır'da Türkçeye önem ve
rildiğinden, ilk resmi gazete olan (Vekayi-i 

.. 
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Mısriye) Türkçe olarak 1828 te yayınlanma
ya başlanmıştır. Osmanlı Devletinin Resmi 
Gazetesi olan (Takvim-i Ve~ayi) ise, bu ta
rihten sonra 1831 de yayınlanmıştır. 

3 - Mısır'da Arap harfleriyle Kur'an-ı 
Kerim Türkçe tercüme ve tefsiriyle bir ara
da olmak üzere {Tibyan Tefsiri) ilk olarak 
1841 de {H. 1257) Bulak matbaasında bas
tırılmıştır. 

4 - Arap harfleriyle ilk Kur'an-ı Ke
rim basımı 1864 {H. 1281) de Bulal< matbaa
sında yapılmıştır. Bu basımda, Halife Haz
reti Osman'ın Mushafı esas tutulmuştur. 

5 - Daha sonraki 'YIIIarda, Mısır'da 
sayfa kenarlarında Tefsirler bulunan Kur'
an-ı Kerim basmaları yapılmıştır. Bunların 

arasında çeşitli boyutlarda örneğin posta 
pulu büyüklüğünde olanları da vardı. 

c. istanbul'da Kur'an-1 Kerim Bas1m1 

Geç kalınmasına rağmen, İslôm ülkele
rinde en çok Kur'an-ı Kerim basımlarının 

istanbul'da yapıldıl<ları anlaşılmaktadır. 

Önce de belirtildiği üzere, el yazması 
Kur'an-ıKerim'ler, uzun zaman aldıklarından 
çok pahalı ve gittikçe artan ihtiyacı karşı

layamaz olduğundan, matbaada basrimala
rı zarureti ~oğmuş ve buna izin yerilmiştir. 

1 - İlk.- basım 1871 {H. 1288) de istan
bul'da Hafız Osman hattı ile, 

2 - 1874 {H. 1291) Ahmet Cevdet Pa
şa'nın gözetiminde, 

3 - Sonraki yıllarda okulların, özellik
le, din eğitimi yapılan okulların gittikçe ar
tan ihtiyaçlarını karşılamak için, matbaalar 
tarafından hemen her yıl çeşitli taş ve harf 
basımları yapılmıştır. 

Bu arada, sayfa kenarlarında tefsirleri 
de bulunan-güzel ve nefis Kur'an-ı Kerim 
basımlarının yapıldıkları da görülmüştür. 

d. Avrupa'da Kur'an-1 Kerim Bas1m1 

Avrupa'da Arap harfleriyle Kur'an-ı Ke
rim basımları islôm memleketlerinden çok 
önce başlamıştır. 

Bunlardan bazıları, kilise baskısı ve 
korkusundan gizlice yapıldığından, basım 

tarihlerini kesinlikle tesbit etmek mümkün 
değildir. 

Avrupa memfeketlerinde, Kur'an-ı Ke
rim'in Arapça basımları, her şeyden önce 
ekonomik, siyasi çıkarlar ve özellikle gözle
rine kestirdikleri islôm ülkelerinde sömürge
cilik, menfaat çabalarını başanya ulaştıra

bilmek maksadryle yapılmaktadır. Bunları 

basım tarihleri sırasına göre açıklayalım : 

1 - Avrupa'da, Arap harfleriyle ilk 
Kur'an-ı Kerim'in, 1530 yılında Venedik'te 
Paganini {Paganinus de Brescia ? öl. 1530) 
adında bir İtalyan matbaacı tarafından bas
tırıldığı bilinmektedir. Ancak, bu basımın 

nüshaları Papa Clemerit Vll {Giulio de Me
dicis 1478, Papalığı 1523-1534) tarafından 

toplattmlarak yaktmldığından mevcudu 
kalmamıştır. 

2 - Arap harfleriyle ilk kitap 12 Eylül 
1514 tarihinde İtalya'nın Fano kasabasında 
Papa Julius fl'nın {Giuliano del fa Rovero 
1443 Papafığı 1503-1513) kurdurduğu mat
boada basılmıştır. 1516 da yine biri Arapça 
olmak üzere dört ayrı dilde Me;wmir ba
sılnııştır. 

Bunu diğer memleketlerdeki basımlar 

takip etmiştir. İlk basılan kitaplar genellikle 
İslôm bilginlerinin tıp, dil, tarih ilimlerine 
ait eserieri ve metinleridir. 

3 - Fransa'da Arap harfleriyle Kur'
an-ı Kerim basımlarının tarihi oldukça eski
dir. Bu konuda kısa bilgiler vermek yerinde 
olur : 

o. İlk Kur'an-ı Kerim basımı 1543 tari
hinde Paris'te, Fransa'nın istanbul Elçisi 
Muavini Oriyantalist ve gezgin Guillaume 
Pestel {1510-1581) tarafından Latince ter
cümesiyle birlikte yaptırılmıştır. 

Bu tarihlerde, Osmaniı imparatorluğu 
tahtında Kanuni Sultan Süleyman {1494-
1566) padişah bulunuyordu. Alman· impara
toru Charles Ouint'e {Karl V. 1500-1558) Pa
via'da yenilerek esir düşen Fransa Kralı 

François {1494-1547) annesi vasıtasıyle, Ka
nuni Sultan Süleyman'dan yardım ve hima-
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ye dilemiş, bu sayede, hapisten ve esirlikten 
kurtulmuştur. Bu devirde, Fransa, her fırsat-: 
ta, Türklerle dostluk kurmak, bir takım yar
dım müsaadesi. ve menfaatlar elde etmek 
çabasındadır. Nitekim, sonradan Capitula

tion (Kapitülasyon) adını alan bu yardım 

ve tavizler, Osmanlı Devletinin gucunu 
kaybettiği devirlerde aleyhine çok kötü so
nuçlar vermiş, başının derdi olmuştur. 

b. Guillaume Pastel'den sonra, bir ta
kım Fransız bilgin ve yazarlan Kur'an-ı Ke

rim'in basma ve tercümesiyle meşgul ol
muşlardır. 1798 yılında Napolan Bonarparte'
ın Mısır'ı istilaya giderken, Paris'te, iki cilt 
halinde Kur'an-ı Kerim''i bestırarak Mısır'a 

götürüp Müslümanlara parasız dağıttıkları
nı, birlikte götürdükleri matbaayı, Kahira'de 
kurarak besıma devam ettiklerini belirtmiş

tik. 

Fransızlar, daha sonraları, özellikle, Tu
nus Cezayir, Fas ve diğer Müslüman ülke
lerinde, sömürgeler kurabilmek ve yerleş

mek maksadiyle, birçok kereler (daha çok 
1830 dan sonra) Kur'an-ı Kerim'ler ve İslôm 
dinine ait diğer eserler bastırıp dağıtmışlar
dır. 

4 - Arapea Kur'an-ı Kerim ilk olarak 
1640 tarihinde Venedik'te basılmıştır. 

5 - Alman Oriyantalisti, İlôhiyat Pro
fesörü ve matbaacı olan Abraham Hinkel-

. mann (Hinckelmanni, 1652-1695) tarafından, 
1694 tarihinde (Hicri 1106) Hambug'ta "AI
coranus Sive lex lslamitica" ünvanıyle Arap
ça Kur'an-ı Kerim basımı yapılmış, bu ba
sım, sonradan 1834-1853 yılları arasında 

beş kez tekrar edilmiştir. 

6 - 1698 yılında, İtalya'da Arap dili ve 
kültürü uzmanı Ludovico Maracci (1612-
1700) tarafından Padua şehrinde Arapça, 
Lotice tercüme, tefsir ve tankidiyle birlikte 
iki cilt olarak hazırlanan Kur'an-ı Kerim'in 
ilk cildi 1691 de Roma'da basılmıştır. 

Mutaassıp bir Hıristiyan ilôhiyatçı olan 
Ludovico Maracci amansız bir Türk ve İs

lôm düşmanı, Avrupa'da Türkler aleyhine 
ittifaklar kurduran Papa Innocent xı in (Be-

--------------------------
nedetto O'de-Scal'chi 1611-Papalığı 1676-
1689) yakın dostu idi. 

Maracci kitabının birinci cildinde (Gi
riş bölümünde "Refutatio Alcorani" -Kur'an'ı 
Red, İnkôr) başlığıyle İs!ôm dini, l<ur'anı Ke
rim ve Peygamberimiz hakkında ağır suçla
malar yer almakta, iftiralar, hücumlar ya
pılmaktadır. BU eser, Papa tarafından büyük 
teşvik görmüştür. 

7 - 1708'de Almanya'da Wittemberg'
te Arapça Kur'an-ı Kerim basımı yapılmış

tır. 

8 - 1768'de Leipzig'te J. E. Froriep 
tarafından Latince tercümesiyle birlikte ba
sımı yapılmıştır. 

9 - 1785'te İrlanda'nın Dublin şehrin
de Arapça Kur'an-ı Kerim basılmıştır. 

10 - 1786'da Amsterdam'da iki cilt 
halinde Arapça Kur'an-ı Kerim bastırılmış

tır .. 

11 - 1834'te .Leipzig'te büyük Alman 
bilgin ve or·iyantalisti Flügel (Gustav Leb
recht 1802-1870) ta~afından birtakım müta
laôlarla yaptırılan Arapça Kur'an-ı basımı, 

sonradan, 1842, 1855, 1867, 1870, 1881, 1893 
tarihlerinde tekrarlanmıştır. Flügel'in 1834 
te bestırdığı Kur'an-ı Kerim G. M. Redslob 
tarafından gözden gecirilerek, 1837 de Arap
ca Kur'an başlığıyla Leipzig'te bastırılmıştır. 

Flügel, yaptığı Kur'an-ı Kerim basımının 
sonuna bir fihrist ilôve etmiştir. 

Flügel'in bu fihristi "Nücumu'l Furkan 
fletrôf-il Kur'an" adını tasır. Kur'an'daki ke-. . 

limelerin alfabetik harfierine göre hece sı-
rasiyle tertibidir. Bu fihristteki bir kelime ile 
istenilen Ayeti Kerimeleri bulmak mümkün
dür. Kur'an-ı Kerim ayetlerinin ilk fihristini 
tertip edenin Flügel olduğu iddia edilerse 
de, bu fikir yanlıştır. 

Gerçekte, Kur'an-ı Kerim'in ilk fihristini 
"Nücumu'l Furkan" adıyle 1691 (H. 1103) 
tarihinde Mustafa Han bin Muhammed Said 
adında Afganlı bir b:lgin tertip etmiştir. 

Hindistan'daki Türk-Moğol Hükümdar
ları yönetiminde yüksek bir mevl<iye sahip 
olan Mustafa han bin Muhammed Said ese-
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rini Evrengzib bin Şah Cihan (Aiemgir. 1618-
Padişahlığı 1658-1707) zamanında yazmış

tır. Eserin 1811 de Kalküta'da basımı yapıl
mıştır. Flügel'in bu mufassal eserden yarar
landığı, onu tadil ettiği anlaşılmaktadır. 

12 - Kur'an-ı Kerim'in diğer bir Arap
ca nüshası 1846'da Leipzig'de Kadı Beyza
vi'nin (Abdullah bin Ömer EI-Beyzavi (? öl. 
1291) tanınmış ünlü tefsiri "Anvar-al tenzil 
va'l Asrar al-Tôvil" adlı tefsiriyle birlikte iki 
cilt olarak bastırılmıştır. 

13 - Arapea Kur'an-ı Kerim 1881 de 
Frankfur'ta basılmıştır. 

14 - Londra'da da Arapea Kur'an-ı 

Kerimler sık sık bastırılmıştır. 1833, 1871, 
1875, 1881 yıllarında basridıkları bilinmekte
dir. 

15 - Rusya'da ve DIŞ Türklerde Arap-· 
. ça Kur'an-I Kerim Basimi 

Osmanlı Türkiyesi'nin dışında kalan 
Türk topluluklarında, matbaanın kurulması 

ve Arap harfleriyle kitap basmaları, Türki
ye'den daha erken başlamıştır: 

; a. Osmanlı İmparatorluğu'nun bir par
çası olan Kırım, uzun ve çetin savaşlar so

nucu 1783 tarihinde Ruslar tarafından istila 
edilmiştir. 

Osmanlılarla yapılan savaşlarda, Rus
ya'daki Türk ve Müslümanları, Osmanlılar

dan ayırmak, kendi taraflarına çekmek icin, 
Ruslar her çareye başvurmuşlardır. Rus Ça
ricesi Katerine ll (1729 Çariceliği 1762-1796) 

Rusya'daki Türk ve Müslümanları kendi ta
rafına çekmek, kazanmak icin, Arap harf
leriyle bestırdığı çeşitli Türkçe eserlerin ya
nısıra 1773, 1779, 1787, 1790, 1793, 1796, 
1798 yıllarında Kur'an-ı Kerim'in arapçası 
ile tercüme ve tefsirlerini bol bol bestırarak 
bedava dağıttırmıştır. Siyasi maksat ve hi
leler güdülerek basılan bu Kur'an-ı Kerimle
re Katerine kendi adını yazdırıyor, her Müs

lümanın eline veriyordu. Çarice Xaterina, 
Türklere barış yoluyla sokulup, onları elde 

edebilmek icin her tedbire başvuruyordu. 
Bu faaliyetlerden olarak Petersburg'ta, Ka

zan'da ve diğer şehirlerde matbaalar acı-

larak, Arapea dini kitaplar basılmasına emir 

vermiştir. 1758 de Kazan'da bir Rus jimna
ziası açılmış, 12 Mayıs 1768'de bu okulda 
Türk dili öğretimine girişilmiştir. 

b. Aslında Rusya'da Arap harfleriyle 
basım işleri 1710-11 yıllarında Petersburg'ta 
başlamiş, bu faaliyete 1716, 1722 ve 1755 
yıllarında devam edilmiştir. 

1801 (H. 1216) yılında, Kazan'da Müslü
manlar tarafından, ilk olarak Arapça Kur'
an-ı Kerim .basımına başlanmıştır: 

Bu basımda Kur'an-ı Kerim'den Heftyek 
(Kur'an'ın yedide biri) basılmıştır. 1803 yı

lında ise, Kur'an'ın tamamı ikibin adet ola-. 
rak basılmıştır. 

Asya Basmahanesi (Matbaası) adıyle 

kurulan matbaada 1806-1829 yıllarında bir
cak kereler Heftyek, Kur'an-ı Kerim ve diğer 

dini eserler basılmı.ştır. 

Bu basım faaliyetleri, sonradan kurulan 
matbaalarda, özellikle 1842 yılından itibaren 
fasılasız olarak basımlarını sürdürmüŞtür. 
Meselô 1843-1862 yıllarında otuz defadan 
fazla Kur'an-ı Kerim ve Heftyek basılmıştır. 

1852-1859 yıllarında Kazan'da 82.300 
adet Kur'an-ı Kerim, 165.900 Heftyek, 77.000 

iman Şartı basılmış, bunlar Türkistaıı şehir
lerine kadar dağıtılmıştır. 

Kur'an-ı Keııim'in ve diğer dini eserlerin 
bu derece bol bol bastırılarak yayılması, sa
dece Müslümanlar tarafından okunmakle 
kalmamış, uzun yıllardır süregelen Rus bas
kısı ve tahakkümü ile, evvelce hıııistiyanliğı 

kabuL etmiş olanların, yeniden İslôma dön
melerini, hatta, eski hıristiyanların bile, 
müslüman olmalarını sağlamıştır. Matbaala
rın sayıları da gittikce artmıştır. 

c. Kırım'ın Bahçesaray şehrinde 1911 
yılında çok mükemmel ve hatasız Kur'an-ı 

Kerim basımları yapılmıştır. Sonradan bu 
basım işi İsmail Gaspiralı (1851-1914) tara
fından ele alınarak, Petrograd ve Kazan'da, 
istanbul ve Mısır basımlarından daha mü
kemmel sayılabilecek derecede Arapea Kur'
an-ı Kerim basımları yapılmıştır. Buna Ke
lam-ı Kadim adı verilmiştir. 



MATBAANIN TARiHÇESi VE iLK KUR'ANI KERiM BASMALARI 349 

SONUÇ : 

1 - Kur'an-ı Kerim doğduğu günden 
günümüze kadar, insanların ilgisini çeken, 
en büyük eserdir. 

Bin yılı aşkın bir süre, Müslüman ol
mayanların çeşitli sebeplerle gizli, açık, 

doğru, yanlış, olumlu, olumsuz şekilde il
gilendikleri Kur'an-ı Kerim, yirminci yüzyıl

da, özellikle İ:kinci Dünya Savaşı'ndan 
(1939-1945) sonra, gerçek anlamıyla ele 
alınmaya, aniaşılmaya başlanmıştır. Dün
yanın beş kıtasında yüzü aşkın yabancı di
le çevrilen Kur'an-ı Kerim'in, sanat değeri 

büyük olan Arapça basımlarının, her mem
lekette birtakım karşı koymalara rağmen 

serbestçe yapıldığı görülmektedir. 

2 - Her gerçeğin, iyinin, hemen her 
yerde ve her devirde düşmanı, karşıtı ol
duğu gibi, Kur'an'ın da günümüzde düşma
nı olanlar vardır. Aslında islamlık doğu
şundan itibaren yalnız, doğduğu çevredeki 
Araplar tarafından değil, zamanımıza ka
dar Musevi ve Hıristiyan dinleri mensupla
rı tarafından haksız ve amansız saldırılara, 
iftiralara uğramıştır. 

islam'ın büyük Peygamberinin şahsına, 
söylediklerine ve yaptıklarına hücum edil
mekle kalmayıp, islam'ın mukaddes kitabı 
Kur'an-ı Kerim'e ve onun insanlık umdele
rine karşı da büyük savaşlar açılmıştır. Bu 
savaş, genellikle şu alanlarda görülmüş

tür. 

a - Askerlik, 
b- Siyaset, 
c - Ekonomik, 
d- Teknik, 
e - Psikolojik, 
f - Propaganda. 

ilim ve fikir bakımından, Müslümanlar
la ciddi surette savaşmanın mümkün ala
mıyacağını, Batılılar erken anladıklarından, 

bu alanda işi. daha çok dolambaçlı, hiy

leli yollara dökmüşlerdir. Çünkü, islam di
ni, ilim, akıl, mantık, kısacası insanlık-uy

garlık dinidir. Bunun aksini ispatlamak im
kansızdır. 

---------------------------
3 ~ Türk ve islam düşmanlığı ile bili

nen ingiliz Başbakanlarından William Glad
ston'un (1809-1898) Başbakanlığı sırasında 

ingiltere Parlemantosunda Kur'an-ı Kerim'i 
elinde tutarak, büxük bir öfke ile : 

"- Bu kitap yeryüzünden kalkmadık

ça, insanlar huzur ve sükuna kavuşamıya
caklardır." dediği bilinmektedir. 

Bu sözlerin söylenmesinden yüz yıl 

geşmiştir. Gladston'un haksızl!ğı, garazkar
lığı -daha doğrusu, iftirası- ortaya çıkmış
tır. insanlığın, huzur ve sükununun kimler 
ve hangi din ve inanışiara bağlı olanlar ta
rafından bozulduğu kesinlikle anlaşılmıştır. 

4 - En büyük ve eşsiz bir ahlak ve 
insanlık kanunu, umdeleri değişmez tek 
Kitab'ın Kur'an-ı Kerim olduğu şüphesiz

dir. Çünkü O, insanları birleştiricidir, ayı

ncı değildir. 

O'nü insanları l?adece tehdit edici, kor
kutucu, sindirici bir ceza kanunu gibi de
ğil, ancak ruh açıcı, ~eselli verici, huzur 
getirici, yol gösterici, barışçı bir insanlık 

rehberi olarak anlamaya, yorumlamaya, uy
gulamaya. başladığımız gün, dünyanın bo
zuk düzeni, toptan değişecek, haksızlıklar, ~ 

anarsi hedeflerden saptırıcı toplumları çö
küntÔ;e ·götüren kaynaşma lar, vuruşmalar 
yok olacaktır. Kur'an-ı Kerim'de, insanla
ra, toplumlara, bir alanda eğitici telkinlerio 
sık sı,k yapıldığı, emirlerin verildiği ayetler 

vardır : 

a - Enfal Suresi, Ayet 46 : 

"AIIah'a ve O'nun Resul'una itaat edi
niz, Birbirinizle d_idişmeyin (çekişmeyin) (öl
çüyü, tartıyı, düzeni bozmayın). Yoksa, 
gevşersiniz, içinize korku, zaaf düşer, kuv
vetiniz ve Devletiniz elden gider. Sabredi
niz, Allah sabredenlerle beraberdir." 

b -Al-i imran Suresi, Ayet 103: 

"Hepiniz, Allah'ın ipine (dinine, emir
lerine) sımsıkı sarılın. Birbirinizden. ayrılıp 
dağılmayın, Allah'ın üzerinizdeki islômlığın 

nimetini düşünün. 
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Cahiliyet devrinde birbirinizin düşman
ları iken, O, sizin kalpleriniz arasında yakın
lık ve dostluk meydana getirdi ve O'nun 
sayesinde din kardeşleri oldunuz. Hem siz, 
ateşten bir çukurun tam kenarında bulunu
yordunuz da, Allah, islômlığınız sayesinde, 

_ o ateşe düşmekten sizi kurtardı. İşte, Al
lah size ayetlerini böylece açıklıyor ki, doğ
ru yola eresiniz." 

· Unutmamalı ki, Kur'an-ı Kerim ölüm
süzdür, Ebedi Hayat'a erişmiştir. 
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