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TARİHÇE-İ TIBÂ‘AT* 

İfâde-i Meram 

San‘at-ı tab‘ın nasıl doğduğunu ve her muhtelif memlekete ilk def‘a‘ kimler 

tarafından tanıtıldığını muhtasar bir surette göstermek için yazılan bu risâle Milli 

Kütüphane’mizin bir noksanını doldurmaya delalet edeceği mülâhazasıyla 

bahtiyarım. 

Tarihçenin tanziminde başlıca müraca‘at ettiğimiz memba‘, Linotip Endimaşizi 

fabrikası gibi beynelmilel bir şöhrete mâlik olan ve tıbâ‘at hakkında son derece 

ha’iz salâhiyeti bulunan bir mü’essesenin en ma‘ruf ve mu‘teber tarih-i tıbâ‘at 

mü’elliflerinin âsârından iktisâben neşrettiği notlardır. 

San’atı tâb‘ın şe‘âbeti muhtelifesine ‘â’it mübâheselerin dahi peyderpey risâle 

şeklinde neşri mutasammımdır. 

Osman Fevzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
* Osman Fevzi’nin 1924 yılında yazdığı Tarihçe-i Tıbâ‘at adlı eserin 1-12. sayfalarından 
alınan özgün metin, Saffet Güçlü ve Hüseyin Odabaş tarafından transkribe edilmiş ve 
günümüz Türkçesine aktarılmıştır. 
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Tarihçe-i Tıbâ‘at 

İnsanlar cem‘iyet halinde yaşamaya başladıkları zamanlarda, yalnız esvât ile ifade-

i meram sarfetmeyip eşkal ile de hitap ihtiyacını hissetmeleriyle resim ve yazı 

san‘atını meydana getirmişlerdir. 

Tarih bize ilk yazı olarak Mısr-ı kadîmdeki eşkâl-i mermuzeyi1 (hiyeroglif) 

gösteriyor. Bu eşkâl bir takım tersîmât ve tasvîrâttan ibaret olup her resim ve tasvîr 

rahiplerce tanrıdan bir ma‘nâ ihtiva etmekte idi. Cesîm âbidelere büyük eb‘atta 

olarak yine rahipler ma‘rifetiyle nakşolunan bu fikir (ideografik) yazılar Napolyon 

Bonapart’ın Mısır’ı zaptettiği tarihe kadar meçhul kalmıştı. Hiç kimse bu garipü’l-

şekli eşkali resimlerin muntazam bir hat olduğunu anlayamamıştı. Bunların bir 

takım rumuzât olduğu tahmin olunmakta iken genç bir müsteşrik olan Fransız 

Şampolyon 1822’de ele geçirdiği üç tarafı da üç muhtelif yazıyla muharrer bir 

kitabeyi tetkîk neticesi Hiyeroglifin belli başlı bir hat olduğunu meydana 

çıkartarak Ejiptoloji (Eğyptology) yani Mısır’a müte‘allik bir ‘ilm vücûda geldi. 

Tetkikât-ı ‘amîka2 neticesinde Mısır’da yekdiğerine az çok müşabih3 üç hat daha 

olduğu anlaşılmıştı. Bunlardan hiyeroglif bir hatt-ı mukaddes olup dâima büyük 

hurûf ile âbidelere nakşolunmaya mahsus idi. ‘Hiyeratik’ hurûf-ı ed‘iyye-i 

me’sûre4 tahririne müsta‘mel5 yine mukaddes bir yazı olup halka mahsus da yine 

hiyeratik gibi hiyeroglifin ufak kıt‘ada ve pek muhtasar6 bir yazısı olan ‘demotik’ 

vardı. 

Pek kadîm bir medeniyyete sahip olan Çin’deki ‘teribonol’, Meksika ve Peru’daki 

‘kipu’ yazıları nev‘emâ7 bir hiyeroglif yazıydı. Mısırlılar bu hatları deri veya 

papirüs denilen ağaç yapraklarına yazarlardı. Fenikeliler devrine gelinceye kadar 

hep fikir ifade eden bu tarzdaki hatlar mevcut idi. Fenikeliler birçok memleketler 

ile münasebet-i ticariyyeye girdikleri için usûl-ı hattı da ıslah etmeye karar 

vermişlerdi. Onun için sevt-i ifadeye8 muktedir bir sedâlı elifba buldular.  

 

                                                 
1 Dolaylı anlatılan, 2 Derin, 3 Benzer, 4 Adı geçen eserlerin harfleri, 5 Kullanılmış, 6 Kısa, 7 Bir 
çeşit, 8 Hareke benzeri işaretler 

Güçlü, S. ve Odabaş, H. (2007). "Tarihçe-i Tıbâ‘at".  
Osmanlıca Metinler: Matbaacılık, Osmanlı Kütüphaneleri ve Şehirleri içinde (30-55). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği



 - 34 - 

 

Güçlü, S. ve Odabaş, H. (2007). "Tarihçe-i Tıbâ‘at".  
Osmanlıca Metinler: Matbaacılık, Osmanlı Kütüphaneleri ve Şehirleri içinde (30-55). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği



 - 35 - 

Hiyeroglifden alınmış fakat sevt-i ‘fonetik’ bir tarza konmuş olan bu elifba yirmi 
iki harften müteşekkil olup istenilen sedâyı işaret etmeye kifayet ediyor idi. 
Muhharriran Yunânîler bu eşkâli biraz tağyîr ederek kendi lisanları için bir elifba 
vücûda getirmiş idi. İşte san‘at-ı tab‘ın zuhûruna bâ’is olan hat bu suretle dünyaya 
gelmiştir. 

Hattın icâdı üzerine evvela rahipler sonra hattatlar yazı ile iştigâle başladılar. Pek 
büyük emekler, i‘tinalar ile yazılan el yazması eserler zî kıymat birer mücevher 
gibi yalnız rahipler öle zenginlerin elinde bulunabiliyordu. Fukara halk esasen 
derin bir cehâlet içinde püyan1 olduğundan bu kitapları alıp okuyamazlardı.  

En selahiyettâr zevâta göre insanların en eski kitabı Mısr-ı kadîmin ‘Mevtalar 
Kitabı’ ile Hintteki Aryaların ‘Vedâ’sı ve İrânîlerin ‘Zendavesta’sıdır.  

Mevtâlar kitabı Mısır’da Menfes Hanedanı icrâ-yı saltanat eder iken yazılmaya 
başlamıştı. Her mumyaya birer nüsha olarak konulan bu kitabede Mısırlıların 
evvelâ o lâ-yu‘add velâ yuhsâ2 harâfatı muharrer idi. Bu kitapların bazı bulunmuş 
sahifeleri büyük müzelerde erbâb-ı meraka küşâde2 durmaktadır. Îrânilerin 
Zendâvestası ise bir din kitabı olmaktan ziyade nev‘imâ bir muhitu’l-ma‘arif idi. 
Rivayetlere nazaran bu eser 2.000.000 satırdan mürekkep olup 12.000 inek 
derisine yazılmış idi. 

Yeryüzünde ilk def‘a usûl-i haşbiye ile san‘at-ı tab‘ı tatbîk ettikleri tebeyyün eden 
Çinlilerin ilk kitapları hakkında kat‘î bir fikir edinebilmek kîbil olmamıştır. Mîlâdi 
Îsâ’dan üç ‘asır mukaddem Çin’de icra-yı saltanat eden İmparator Hû Eng Tî’ne 
kadar kütüb-i muharrere var ise kâffesini ihrâk ettirdiğinden tarihte yalnız ‘Yî 
King’, ‘Şî King’ ve ‘Şû King’ isminde üç kitap kalmıştır.  

Tarihin bize öğretebildiği bu en eski kitapların kâffesinin ne mü’ellifi ne de tarihi 
hakkında hiçbir katî‘ ma‘lûmat alabilmek mümkün olmamıştır. Onun için efsanevî 
tafsilattan içtinâb etmeyi daha muvâfık gördük. Artık tarihin bu ilk ve şüpheli 
sahifelerini kapayarak onbeşinci ‘asr-ı Mîlâdiyeye doğru çıkacağız. 

Bu tarihte Avrupa’da bir intibah husûle gelip ma‘ârife rağbet ziyadeleşmiş idi. O 
zamanın münâkaşât-ı diniyye ve ‘ilmiyyesi, bilhassa protestanlığın intişârı, 
hattatlar için pek fa‘âl bir devir olmuştu. Bütün hattatlar yekdiğeriyle rekabet 

                                                 
1 Koşan, 2 Sayısız, çok, 3 Açılmış 
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ederek kitapları sür‘atle istinsâha gayret ediyordu. Birçok kelimeler muhtasar bir 
şekilde ba‘zen de işaretler ile yazılmak suretiyle teksîri nüshaya muvaffakiyet 
elveriyor idi. Artık parmaklardaki kalemi zâtü’l-hareke bir tarza sokup ona bir 
sür‘ati fevkalade bahşederek istinsah ‘ameliye-i müzi‘cesinin1 teshîli bir çok 
zihinleri işgale başlamış idi. Nihayet İstanbul’un Türkler tarafından zabt-ı 
tarihinden on, oniki sene mukaddem ‘Gutenberg’ isminde bir Alman bu müşkül 
mes’eleyi halletmişti. 

1400 sene-i Mîlâdiyesinde, Ren Nehri’nin kenarında Hes Darmstad (Hes-
Darmstadt) Grandükalığı’nın şehirlerinden Mayans (Mainz) kasabasında tevellüd 
ettiği anlaşılan Gutenberg (Gutenberg) ismiyle ma‘ruf Jan Ganes Felayiş Sorgeloh 
(Gensfleisch de Sorgeloch) nâmında bu zât genç yaşında pederini kaybetmiş, 
vâlidesinin serveti tükenmiş, derin bir zarûret içindeyken te‘mîni ma‘îşet için 
Hollanda’ya gitmişti. O zamanlar Hollanda’da –vaktiyle Çin’de yapıldığını 
söylediğimiz gibi- kilise a‘zasının resimleri, iskambil kağıtları, ağaç üzerine 
hakkolunarak ressamların kullandığı bezirli bir boya ile mürekkeplenip bir tazyîk 
neticesi parşömen veya ‘Arapların Avrupa’da ilk def‘a şuyu‘una sebep oldukları 
elyaf-ı nebatiyeden yapılmış kağıt üzerine tab‘ olunurdu. Gutenberg de bu husûsu 
Hollanda’da bilfi‘l çalışmakla ta‘mîm etmişti. Bir müddet sonra muskat re’isine 
tekrar ‘avdet edince şehri müthiş bir kıyâm içinde görmüş, öğrendiği san‘atı 
burada tatbîk edemeyeceğini anlamıştı. Nihâyet İstarasburga (Strazburg) giderek 
‘kasîlografi’ ya‘ni usûl-i haşbiye ile bir ağaç levhası üzerine bir sahifeyi ‘aynen 
kabartma olarak hakk edip zamanının en mergûb âsarından biri olan birkaç 
sahifeden ibaret İtalyanca bir sarf kitabı tab‘ etmişti 1437. 

Yekpare bir levha üzerine birer birer yazı oymak için sarf-ı gayret ederken daha 
iyi, daha basit bir şekli tab‘ aramakta idi. Nihayet yekpare kalıplarda tashîhat icrası 
için bozuk veya geliş aksamı oyup çıkartır iken ‘aklına bir usûl geldi ve bu sûretle, 
ağaç hurûfu ayrı ayrı parça halinde hakk edip müte‘âkiben birer birer toplamak 
sûretiyle el ile tertîp san‘atını da ihtira‘a mavaffak oldu. İşte san‘at-ı tertîb 478 
sene mukaddem ya‘ni 1437 sene-i Mîlâdiyesinde bu surette meydana çıkmıştır.   

 

                                                 
1 Usandıran işler 
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Fakat Gutenberg elindeki cüz’î bir sermaye ile böyle mühim bir ihtira‘ı1 mevki‘-i 
istifadeye vaz‘ etmeye muktedir olamıyordu. Âlet tedârikine muvaffak 
olamayacağını düşününce nihayet küçük bir kasabanın belediye re’îsi olan Hans 
Riffe (Hans Riffe) ile bir şirket ‘akd etti.  

Bir müddet sonra Andre Dritzen (André Dritzehen) ve Andre Heilmann (André 
Heilmann) nâmında iki zât da dahil şirket olarak temettu‘un dörde taksîmi ile iki 
hissenin Gutenberg’e bir hissenin Hans’a ve bakiyesinin münâsafeten2 bu son iki 

zevâta tevdî‘i tekerrur etmişti. 

Dört şerik fa‘âliyet ile işe koyulmak ve sırlarını halktan saklayabilmek Saint 
Arbogaste (Saint-Arbogaste) isminde harap, metruk bir ma‘bete çekildiler. Burada 
dünyanın ilk matba‘asını te’sîs ettiler. Yukarıda isimlerini zikrettiğimiz iki son 
zâtın dahili şirket olmasına bir sebep de o sıralarda Eksellâşapel’de küşâd olanacak 
panayırda âsâr-ı matbû‘anın pek karlı bir sûrette satılabileceği kanâ‘atından neş’et 
etmekte idi. Halbuki bu panayır küşâd edilmemişti. Bir taraftan maksad-ı iştiraki 
teşkil eden panayırın küşâd edilememesi, diğer taraftan Gutenberg’in esrâr-ı 
san‘atı mektûm tutmak istemesi şirketi hâl-i infesaha sürüklemekte idi. Şürekânın 
en ehliyetli, en san’atkarı bulunan Ande Dritzen ma‘atte’essüf mesaisinin 
semeresini göremeden yorgunluk neticesi mahlük bir hastalığa uğrayıp vefat 
etmişti. Gutenberg için bundan daha elim ziyâ‘ tesvîr edilemezdi. Bu zâtın vefâtı 
neticesinde biraderi müteveffânın verdiği sermayeyi istirdâd etmeye teşebbüs 
etmişti. Halbuki Gutenberg bu sermayeyi san‘at uğruna kamilen sarfettiğinden 
bi’t-tab‘ te’diyeye muktedir kıldı. Uzun bir da‘vâ neticesinde harap ma‘beddeki ilk 
matba‘a ta‘til-i fa‘âliyet etmişti. Nihayet Gutenberg kendisine terk olunan ba‘zı 
âlât ve edevâtı alarak küçük bir arabaya yükletip sâdık bir çırağıyla birlikte sekiz 
seneden beri çalıştığı İstrazburg’u terk ederek muskat re’isi olan Mayans’e ‘avdete 
mecbur oldu 1444. Burada istikrâz sûretiyle bir hâne kiralamaya muvaffak olarak 
tekrar çalışmaya koyuldu. Ağaçtan i‘mâl etmekte olduğu hurûfata o kadar metâneti 
hâ’iz olmadığından ma‘denî bir halîta2 yapıp bununla yine ma‘denî harf damgası 
yapmaya başlamak istemişti. Fakat zarûret karşısında 

                                                 
1 Yepyeni bir şey ortaya çıkarma, 2 Yarı yarıya bölüşerek 
2 Karma 
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zavallı san‘atkar hiçbir şey yapamıyordu. Böyle mühim bir tecrübeye teşebbüs için 

yine bir ortak aramaya çıktı. Tesâdüf onu Con Fust (Jhon Fust) isminde son derece 

zengin fakat pek tama‘kâr bir bankere sevk etti. Bu zâtın banker olmayıp kuyumcu 

olduğunu iddia eden müverrihler varsa da doğru değildir; zîra kuyumcu olan 

Fust’un biraderi idi. Fust pek iyi bir iş adamı olduğundan Gutenberg’in tatbîk 

etmek istediği usul-i san‘atın kıymetini tamamıyla idrâk ederek 1450 senesi 

Ağustos’unda %2 fâ’iz ile bütün âlât ve edevâtın dahi karşılık tutulması şartıyla 

800 Florin ikrâzına ve mü’essesenin masârıfı ‘umûmiyesi için senevî 300 Florin 

te’diyesine muvâfakat etti. 

Gutenberg bu sûretle iki sene kadar amcasına ‘â’it olan Tezum Jonken’in Zû 

ismindeki hâneden hurûfatı hakketmeye çalıştı. 1452 senesi kânûn-ı evvelinde 

Fust’un Piyer Şefer (Pierre Scheffer) ismindeki, Kernes Hayım köyünde 

mütevellid, hizmetçisi matba‘aya kabul edilmişti. Bu vesileyle Fust 800 Florin 

daha ikrâz etmişti. Şefer esâsen mâhir bir san‘atkar olduğundan Gutenberg’in 

hariçte i‘mâl ettirmeye mecburiyet gördüğü ba‘zı âlât ve edevâtın istihzârında 

çalışmakla muhtıra‘ın bir dereceye kadar vâkıf-ı esrarı olmuştu. Son derce zeki 

olan Şefer, Gutenberg’in ma‘deni parçalar üzerine harf hakkıyla uğraştığını 

görünce bu usûlün hiç de muvâfık olmadığını bildirerek dişi bir kalıp yapıp bunun 

vâsıtasıyla hurûfât yapmayı tavsiye etti. Bu tavsiye bittabi‘ Gutenberg tarafından 

da tasvîp ve kabul edilince müştereken işe başlanıldı. Şefer hurûfat i‘mâlini bu 

sûretle teshîl edince, Fust’un da takdîrâtını celbederek bu zâtın yegâne kerîmesiyle 

te’ehhül etmişti. Bu mühim hatvenin atılmasını müte‘âkip san‘at-ı tab‘ın ilk 

âbidesi olan dört sahîfe üzerine matbu‘ büyük sahîfeli Bibliya Latîna ve Vulgata 

(Biblia Latina Vulgata) ismindeki İncil kitabının tab‘ı kitâm bulmuştur 1450. Bu 

İncil sahifeleri iki sütun üzerine müretteb olup beher sütunda 42 satır bulunmakta 

idi. Fust, Gutanberg’in bu matbu‘ İncillerini el yazısı diye pahalı fiyatlarla satıyor 

ve karın bir kısmını da Gutenberg’e terk ediyordu. Zavallı muhteri‘a tâli‘ biraz 

gülmüştü. Fakat Fust ufak bir mes’eleden büyük bir nizâ‘ çıkararak Gutanberg ile 

darılıp ikrâz  
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ettiği 6060 Florine bâliğ olan sermayeyi -bütün âlât ve edevât ile birlikte- 
mahkeme kararıyla musâdere etti. Bîçâre Gutenberg bu san‘atın muhtira‘ı kendisi 
olduğu halde daha hiçbir mükâfatı maddiyeye nâ’il olmamıştı. 

Fust 5 Teşrin-i Sâni 1455’de Şefer ile birlikte ayrı bir matba‘a açtı. Gutenberg 
Tezum Jonken ismindeki haneyi terk ile Gutenberg vâlidesine ‘â’it bir eve 
geçmişti. Burada iken Doktor Konrad Humeri (Conrad Humery) isminde âlim ve 
fâzıl bir zât Gutenberg’in vaz’iyeti perişaniyesine merhamet ederek bilâ şerâ’it 
para ikrâz edip yeni bir matba‘a açmasına yardım etmişti. Ba‘zı rivayete nazaran 
Behter Muniteze (Beehtermunitz) isminde Gutenberg’in akrabasından bir zât dahi 
bu muhtira‘a mu‘âvenet etmiştir.  

Pek metin kararlı olan Gutenberge işte böyle üçüncü bir matba‘a ihdâsına 
muvaffak olmuştu. Bu sefer i‘mâl ettiği âletler ile hurûfât Gutenberg’in arzu 
ettiğinden daha mükemmel bir halde idi. Fakat Gutenberg’in matba‘asına mukâbil 
Fust da o eski matba‘ayı idare ediyordu. Binaenaleyh Gutenberg artık san‘atının 
esrarını gizlemeye lüzûm görmemişti. Bil‘akis hariçten birçok yabancılar tedârik 
ederek hepsine tıbâ‘at ı öğretti. Bu matba‘ada Latince bir lügat kitabı tab‘ına 
muvaffak olmuştu. 1462 senesinde hiç ümit edilmeyen bir felaket çıktı. Harp! 
Mayans şehri düşman tarafından işgal olundu. Gutenberg’in matba‘ası da bu 
esnada tahrip edildi. Yetiştirdiği müte‘addid şâkirtler hep civar memleketlere 
dağılarak oradaki milletlere tıbâ‘ati öğrettiler. Bîçâre muhtıra‘ Mayans Piskopos 
Adolf’un kendisine tahsîs ettiği bir ma‘âş ile birkaç sene daha muammer1 olduktan 
sonra nihayet 1468 senesinin Şubat’ının 15. günü vefat ederek Fransiskanların 
manastırına defnedildi.  

Bazı müverrihîn Gutenberg’i ilk tab‘ı olarak tanımamıştır. Bunlara göre ilk 
matba‘acı Flemenk’te Harlem şehrinde saray kralı kapıcısı Loren Koster ismindeki 
bir zâttır. Bu Harlem efsanesine nazaran Koster kırda gezerken bir gün çakı ile bir 
meşe ağasının kabuklarına yazı hakk ve kağıda tab‘ ederek hafîdlerine2 emsâl-i 

hikemiyeden bahis bir ders levhası yapmasıyla ilk def‘a tıbâ‘at ı tasavvur etmişti. 
Yine rivayetlere nazaran Koster tıbâ‘at ı ihtirâ‘ ile tatbîk  

                                                 
1 Ömür sürme, yaşama, 2 Torun, oğul, soy 
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etmeye başladığı sıralarda kendisine çıraklık eden Fust, bir Milâd-ı İsa yortusu 

gecesinde Koster’in Kilisede du‘â ile meşgul olduğu bir sırada, fırsattan istifadeyle 

ne kadar âlât-ı tab‘iye varsa kâffesini çalarak firar edip, yine bu san‘atla iştigâl 

ettiğini haber aldığı Gutenberg’in nezdine gelmiş, ortak sıfatıyla çalışmaya 

başlamıştır. 

Fakat bütün bu ifadelere rağmen en bîtaraf1 en ciddi tahkîkat ve tedkîkat 

neticesinde asıl matba‘acılığı vücûda getirenin Gutenberg olduğu kat‘iyyetle sâbit 

olmuştur.  

Bir vecîbe-i şükrâniyet makamında buraya kadar kendisinden bahsettiğimiz 

Gutenberg hakkındaki tafsîlât en mu‘teber İngiliz ve Fransız menâbı‘ından 

alınmıştır. Mevsûkıyeti kat‘iyyetle te’mîn edilemeyen bazı ma‘lûmata nazaran 

Gutenberg’in ismi, bu muhtara‘ın validesinin tevellüd ettiği kasabanın ismi imiş. 

Diğer bir rivayete de bakılırsa validesinin cihâz olarak aldığı ikametgâhın ismi 

Gutenberg olduğundan sözde mahdûmuna da bu ismi izâfe etmiştir. Annesinin 

ism-i aslîsi Firih (Vyrich) olup Gutenberg isminin aile ismi olarak kabul 

edilmesine sebep sözde Gutenberg bir râhibin veled-i gayri meşru‘u olup doğrudan 

doğruya Gannes Felayiş’in veledi hakîkisi olması imiş.  

Eğer tarih kitapları üşenilmeksizin mütâla‘a olunursa her müverrih bu tali‘siz 

muhtıra‘a o kadar garip hikayeler, rivayetler atfeder ki netice-i tetkîkatta 

vereceğiniz hüküm ilk muhtıra‘ın bahsettiğimiz Gutenberg olmayıp aynı nâmda 

diğer bir zât olduğudur. 

Kendi başına çalıştığını söylediğimiz Fust Fransa’ya geçerek evvelce tab‘ olunan 

İncil kitaplarını Paris’te satmakla meşgul olmuştu. Hattatlar onu sihirbazlıkla 

ithâm ederek kitaplardaki bazı kırmızı yazıların kendi kanıyla resmedildiğini iddia 

edip tevkîf ettirmişlerdi. Fust el yazması diye pek pahalı satmaya başladığı 

İncil’lerin fiyatını yirmi misli tenkîse2başlayınca şüpheler büsbütün artmış ve bu 

sebepten ittihâm3 edilmişti. Fransa Kralı Onbirinci Lui,  

                                                 
1 Tarafsız, 2 Azaltma, kısma, 3 Suçlama 
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esrâr-ı san‘atı hükümete ifşâ etmesi şartıyla Fust’u tahliye ettirmişti. Fakat 

adamcağız hapisten kurtulunca tâ‘ûna1 tutularak 1466 senesinde vefât etti. 

Mayans’de bıraktığı matba‘a damadı Şefer’e geçmişti. Bu pek kıymetli san‘atkar 

da şehirdeki kıyam-ı ‘umûmi esnasında katlolunmuş ve matba‘a oğlu Jan Şefer’e 

intikal etmişti. Jan Şefer Almanya İmparatoru Maksimil’e 1505 senesinde taktim 

ettiği bir kitabta bilvesîle tıbâ‘atın Gutenberg tarafından 1450 senesinde ihtirâ‘ 

olunduğu ‘ibâresini yazmıştır.  

Tıbâ‘atın ihtirâ‘ını müte‘âkip tam 50 sene zarfında her nerede, herhangi bir eser 

tab‘ edilmiş ise hep birer Alman san‘atkarının dest-i mahâretinden çıkmıştır. 

Almanya’da bu yeni san‘ata hâhîş2, rağbet ve kıymet câlib-i dikkattir. Civar 

memleketlerde halk tıbâ‘atten tedhiş3 ederken Alman İmparatoru Frederik tâb‘ilere 

birer arma bahşedip sırmalarla musanna‘4 elbiseler iktisâ ettirerek halk arasında 

pek mümtâz bir sınıfa mensup olduklarını göstermeyi tensîp etmişti. İlk 

matba‘acının mensûp olduğu bu millet, ilk matba‘anın açıldığı, 1450 senesinden 

bugün kadar tıbâ‘atda yalnız bir kıdem sahibi olmakla iftihâr etmeyip bu 

kıymetdâr san‘atın şe‘âbet-i ‘umûmiyesini de hemen kâmilen îcad etmekle ne 

kadar müftehir olsa becâdır. Çünkü Almanların matba‘acılıkta vücûda getirdikleri 

ihtirâ‘at ortadan kaldırılırsa meydana eski hattatların kamış kalemlerinden başka 

bir şey görülemez. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Veba, salgın hastalık 
2 Fazla istek 
3 Korkutma 
4 Sanatlı 
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Matbaacılığın Tarihi 

Önsöz 

Basım sanatının nasıl doğduğunu ve farklı ülkelere ilk kez kimler tarafından 

tanıtıldığını özet bir şekilde göstermek için yazılan bu eser, Milli Kütüphanemizin 

bir eksikliğini doldurmaya yarayacağı düşüncesiyle mutluyum. 

Bu eserin düzenlenmesinde temel olarak başvurduğumuz kaynak, Linotip 

Endimaşizi fabrikası gibi uluslar arası bir üne sahip olan ve basma hakkında son 

derece yetkili bulunan bir kurumun en bilinen ve güvenilir basım tarihi 

yazarlarının eserlerinden alıntı alarak yayınladığı notlardır.  

Basma sanatının değişik yönlerine ait kurumların dahi ayrı ayrı eserler şeklinde 

yayınlanması mümkündür.  

Osman Fevzi 

 

Matbaacılığın Tarihi 

İnsanlar toplum halinde yaşamaya başladıkları zamanlarda, yalnız sesler ile 

isteklerini belirtmeye çalışmayıp şekiller ile de seslenme ihtiyacı duymalarıyla, 

resim ve yazı sanatını meydana getirmişlerdir. 

Tarih bize ilk yazı olarak Eski Mısır’daki rumuz ve resim yazıları gösteriyor. Bu 

şekiller bir takım resimler ve tasvirlerden oluşmuş olup her resim ve tesvir, 

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

rahipler tarafından işlenen bu fikir yazılar, Napolyon Bonapart’ın Mısır’ı aldığı 

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

(yazı) olduğunu anlayamamıştı. Bunların bir takim rumuzlar olduğu tahmin 

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

ele geçirdiği üç tarafı da üç değişik yazıyla yazılmış bir kitabeyi, araştırma sonucu 

hiyeroglifin başlı başına bir yazı olduğunu meydana çıkartarak eski Mısır 

uygarlığını araştırma bilim dalı olan Egyptology’nin oluşmasına neden olmuştur. 
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Derin incelemeler sonucunda Mısır’da biri diğerine az çok benzeyen üç yazı daha 

olduğu anlaşılmıştır. 

Bunlardan hiyeroglif bir kutsal yazı olup her zaman büyük harflerle abidelere 

işlenmek için kullanılmıştır. Halka ait kutsal bir yazı olan ve hiyeratik adıyla 

bilinen harfler meşhur dua yazılarının yazımında kullanılmıştır. Benzer şekilde 

hiyeratik gibi hiyeroglifin küçük ve kısa biçimi olan demotik adlı bir yazı da 

kullanılmıştır.  

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

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

papirüs denilen ağaç yapraklarına yazarlardı. Fenikeliler devrine gelinceye kadar 

hep fikir ifade eden bu şekiller çoğu ülkelerde ticari ilişkiye girdikleri için çizgi 

çekme yöntem ve uygulamasını yeniden düzenlemeye karar vermişlerdi. Bu 

gereksinimi karşılamak için sesli harfleri karşılayan bir sesli alfabe geliştirdiler. 

Hiyeroglif bir temele dayanan ve sesli harflerle zenginleştirilen bu alfabe yirmi iki 

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

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

çıkışına neden olan harfler bu şekilde oluşmuş ve gelişmiştir.  

Harfin bulunması üzerine önce rahipler sonra hattatlar yazı ile uğraşmaya 

başladılar. Büyük çabalar ve özenti ile yazılan el yazması eserler kıymetli birer 

mücevher gibi yalnız rahiplerle zenginlerin elinde bulunabiliyordu. Fakir halk 

derin bir cahillik içinde olduğu için bu kitapları alıp okuyamazlardı. 

En yetkili kişilere göre insanların en eski kitabı Eski Mısır’ın ‘Mevtalar’ (ölüler) 

kitabı ile Hint’teki Arya’ların ‘Veda’sı ve İranlıların ‘Zendavesta’sıdır.  

Mevtalar kitabı Mısır’da Menfes Hanedanı saltanat sürerken yazılmaya başlamıştı. 

Her mumyaya birer nüsha olarak konulan bu kitaplarda Mısırlıların o sayısız ve 

sınırsız harfleri yazılı idi. Bu kitapların bulunan bazı sayfaları büyük müzelerde 

ziyaretçilere açılmıştır. İranlıların Zendavesta’sı ise bir din katibı olmaktan çok 

yeni bir çeşit bilim ansiklopedisi idi. Anlatılanlara göre bu eser 12.000 ineğin 

derisinden ve 2.000.000 satırdan oluşmaktadır. 
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Yeryüzünde ilk defa ahşap kalıp yöntemini uyguladıkları bilinen Çinlilerin ilk 

kitapları hakkında kesin bir fikir edinebilmek mümkün olamamıştır. İsa’nın 

doğumundan üç yüzyıl önce Çin’de saltanat süren İmparator Hu Eng Ti ne kadar 

yazılı kitap varsa tümünü yaktırmıştır. Bu nedenle o döneme ait yalnızca Yi King, 

Şi King ve Şu King adlarında üç kitap kalmıştır.  

Tarihin bize öğretebildiği bu en eski kitapların tümünün ne yazarı ne de tarihi 

hakkında kesin bir bilgi bulabilmem mümkün olamamaştır. Bunun için efsanevi 

ayrıntılardan kaçınmayı daha uygun gördük. Artık takihin ilk ve şüpheli sayfalarını 

kapayarak Miladi 15. yüzyıla doğru çıkacağız.  

Bu tarihte Avrupa’da bir ilerleme meydana gelmiş ve bilime ilgi artmıştı. Özellikle 

Protestanlığın gelişmesi ile o zamanın dini ve ilmi tartışmaları nedeniyle hattatlar 

çok yoğun bir dönem geçirdiler. Her bir hattat diğerleri ile rekabet ederek kitapları 

hızla kopyalayarak çoğaltmaya çalışmaktaydı. Bu nedenle çoğu kelime 

kısaltılmaktaydı. Bazen de metinler işaretler ile kısaltılarak nüsha sayısının daha 

hızlı artırılmasına olanak tanınıyordu. Artık parmaklardaki kaleme hareketlilik 

kazandıran hattatlar ona normalin üstünde bir hız kazandırmıştı. Ancak 

kopyalamanın daha kolay bir yöntemini bulma fikri çok kişinin düşüncesinde yer 

etmeye başlamıştı. Sonunda İstanbul’un Türkler tarafından alınması tarihinden on-

on iki sene önce ‘Gutenberg’ adında bir Alman bu soruna çözüm bulmuştu.  

Miladi 1400 yılında Ren nehrinin kenarında ‘Hes Darmstadt’ Grandükalığı’nın 

şelirlerinden Mainz kasabasında Gutenberg adıyla ünlenen Jan Ganes Felayiş 

Sorgeloh adında adam, genç yaşında babasını kaybetmiş, annesinin serveti 

tükenmiş ve derin bir ihtiyaç içine girmişti. Bu duruma düşen Gutenberg 

ihtiyaçlarını karşılamak için Hollanda’ya gitmişti. O zamanlar Hallanda’da daha 

önce Çin’de icad edildiğini ifade ettiğimiz yöntemle, kilise üyelerinin resimleri ve 

iskambil kağıtları ağaç üzerine kazınmakta ve ressamların kullandığı bezirli bir 

boya ile mürekkeplenip bir baskı tekniği ile parşöneme veya Arapların Avrupa’da 

yayılmasına neden olduğu bitki elyaflarından yapılan kağıt üzerine basılmaktaydı. 

Gutenberg de Hollanda’da doğrudan çalışarak bu tekniği uygulama imkanına sahip 

olmuştu. Bir süre sonra kasabaya tekrar geri dönünce şehri büyük bir ayaklanma 
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içinde görmüş ve öğrendiği sanatı burada kullanamayacağını anlamıştı. Sonunda 

Starzburg’a giderek ‘kasilografi’ adıyla bilinen ahşap baskı ile bir ağaç levha 

üzerine bir sayfayı kabartma olarak aynen işleyerek zamanının en beğenilen 

eserlerinden biri olan birkaç sayfalık İtalyanca dilbilgisi kitabını basmıştır (1437).  

Tek parça bir levha üzerine birer birer yazı oymak için çalışırken, daha basit bir 

baskı şekli aramaktaydı. Sonunda tekdüze kalıplarda düzeltme işlemi için bozuk 

veya gelişigüzel parçalarını oyarak çıkarırken aklına bir şekil gelir. Ağaç harfleri 

ayrı ayrı parça halinde kazıyıp devam ederek birer birer toplama yoluyla el ile 

düzenleme sanatını başardı. İşte düzenleme sanatı 478 yıl önce veya diğer bir ifade 

ile Miladi 1437 yılında bu şekilde ortaya çıkmıştır.  

Fakat Gutenberg elindeki az bir sermaye ile böyle önemli bir buluşu faydalı halde 

uygulamaya gücü yetmiyordu. Araç-gereç sağlamayı başaramayacağını düşününce 

sonunda küçük bir kasabanın belediye başkanı olan Hans Riffe ile bir şirket kurdu. 

Bir süre sonra Ande Dritzehen ve Andre Heillman adında iki kişi de şirkete ortak 

oldu. Dörde bölünmüş sermayenin iki hissesi Gutenberg’e bir hissesi Hans’a ve 

artan bölümü de bu iki kişiye verilmişti. 

Dört ortak çalışarak işe koyulmak ve sırlarını halktan saklayabilmek için ‘Saint 

Arbogaste’ adında yıkılmış, terk edilmiş bir mabede çekildiler. Burada dünyanın 

ilk matbaasını kurdular. Yukarıda adlarını ifade ettiğimiz son iki kişinin şerkete 

ortak olmalarına bir neden de o sıralarda ‘Eksellaşapel’de kurulacak panayırda 

basılan eserlerin çok karlı bir şekilde satılabileceği fikrinden çıkmaktaydı. Ancak 

bu panayır kurulamamıştı. Bir taraftan ortaklığın amacı olan panayırın 

kurulamaması, diğer taraftan Gutenberg’in sanatının sırlarını gizli tutmak istemesi 

ortaklığı sona erdirmeye sürüklemekteydi. Ortakların en yetkili, en sanatkarı olan 

Andre Dritzen, üzüntüyle çalışmasının sonucunu görmeden yorgunluk nedeniyle 

öldürücü bir hastalığa tutulup ölmüştü. Gutenberg için bundan daha acı bir kayıp 

olamazdı. Bu kişinin ölümü sonucunda kardeşi ölen kardeşinin verdiği sermayeyi 

sanat uğruna tamamen harcadığından bunu ödemeye gücü yetmedi. Uzun bir 

mahkeme süreci sonunda eski-yıkık mabeddeki ilk matbaa artık çalışamaz hale 
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gelmişti. Sonunda Gutenberg kendine ayrılan araç ve gereçleri küçük bir arabaya 

yükleterek kendine bağlı bir çırağıyla birlikte sekiz yıldan beri çalıştığı 

Strazburg’u terk ederek Mainz’e geri dönmek zorunda kalmıştır (1444). Burada 

borçlanakak bir ev kiralamayı başarmış ve yine çalışmaya başlamıştır. Ağaçtan 

yaptığı harfler dayanıklı olmadığından madeni bir karışım yaparak bununla madeni 

harf yapmak istemiş. Fakat yokluktan dolayı acınacak bu sanatkar hiçbir şey 

yapamıyordu. Böyle önemli bir denemeye girişmek için yine bir ortak aramaya 

başladı. Şans onu Jhon Fust adında son derece zengin fakat aç gözlü bir bankerle 

karşı karşıya getirmiştir. Bu kişinin banker olmayıp kuyumcu olduğunu iddia eden 

tarihçiler bulunsa da bu bilgi doğru değildir. Çünkü kuyumcu olan Fust’un 

kardeşiydi. Fust çok iyi bir işadamı olduğundan Gutenberg’in uygulamak istediği 

sanatın değerini tamamıyla anlayarak 1450 yılı Ağustos ayında %2 faiz ile bütün 

araç-gereçlerin ipotek tutulması şartıyla 800 Florin borçlanmasını ve kurumun 

genel masrafı için yıllık 300 Florin verilmesini kabul etti.  

Gutenberg bu durumda iki yıl kadar amcasına ait olan Tezum Jonken Zu adında bir 

evde harfleri kazımaya çalıştı. 1452 yılının Kanun-ı Evvelinde Fust’un Kernes 

Hayım köyünde doğmuş Pierre Scheffer adında hizmetçisi matbaaya çalışmaya 

alınmıştı. Bununla beraber Fust 800 Florin daha vermişti. Scheffer aslında 

becerikli bir sanatkar olduğundan Gutenberg’in dışarıda yaptırmak zorunda olduğu 

bazı araç-gerecin hazırlanmasında çalışarak bu yeniliğin ince noktalarını belli bir 

ölçüde öğrenmişti. Son derece zeki olan Scheffer, Gutenberg’in madeni parçalar 

üzerine harf kazma işiyle uğraştığını görünce bu yöntemin hiç de uygun 

olmadığını söyleyerek dişi bir kalıbın yapılmasını ve bununla harf üretilmesini 

önerdi. Bu öneri Gutenberg tarafından da onaylanıp kabul edilince, ortak olarak işe 

başlanıldı. Scheffer harflerin yapımını bu şekilde düzenleyince, Fust’un da 

beğenisini kazanmış ve kız kardeşiyle evlenmişti. Bu önemli adımın atılmasından 

sonra basım sanatının ilk şaheseri olan dört sayfa üzerine basılmış büyük yapraklı 

‘Bibliya Latina ve Vulgata’ ismindeki İncil’in basımı bitirilmiştir 1450. Bu İncil 

sayfaları iki sütun üzerine düzenlenmiş ve her sütunda 42 satır bulunmaktadır. 

Fust, Gutenberg’in bu basma İncillerini el yazısı diye pahalı fiyatlarla satıyor ve 
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karın bir miktarını da Gutenberg’e veriyordu. Zavallı Gutenberg’e şans yüzünü 

biraz olsun göstermişti. Fakat Fust ufak bir konuda bile büyük bir kargaşa 

çıkararak Gutenberg ile darılıp borç verdiği 6060 Florin’e kadar çıkan miktarı –

bütün araç gereçle birlikte- mahkeme kararı ile aldı. Çaresiz Gutenberg bu sanatın 

buluşçcusu olduğu halde hiç maddi kazanç elde edememişti. 

Fust 5 Teşrin-i Sani 1455’te Scheffer ile birlikte ayrı bir matbaa açtı. Gutenberg 

‘Tezum Jonken’ adıyla bilinen evi terk etmiş ve annesine ait bir eve yerleşmiştir. 

Burada Doktor Conrad Humery adında bilgin ve erdemli bir kişi Gutenberg’in 

perişan haline acıyarak şartsız borç verip yeni bir matbaa açmasına yardım etti. 

Bazı anlatımlara göre Beehtermunitz adında Gutenberg’in akrabalarından biri de 

bu icada yardım etmiştir.   

Çok azimli ve kararlı olan Gutenberg işte böyle üçüncü bir matbaa kurmayı 

başarmıştı. Bu kez yaptığı aletlerle harfler, Gutenberg’in istediğinden daha iyi bir 

durumda idi. Fakat Gutenberg’in matbaasına karşılık Fust da o eski matbaayı 

yönetiyordu. Bunun üzerine Gutenberg, artık sanatının sırlarını gizlemeyi gerek 

görmemişti. Özellikle dışarıdan birçok yabancı sağlayarak hepsine basma sanatını 

öğretti. Bu matbaada Latince bir sözlük kitabı basmayı başarmıştı. 1462 yılında 

beklenmedik bir harp felaketi yaşandı. Mainz şehri düşman tarafından işgal altına 

alındı. Gutenberg’in matbaası da işgal içinde parçalandı ve zarar gördü. 

Gutenberg’in yetiştirdiği çırak öğrenciler çevre ülkelere dağılarak oralarda basma 

sanatını öğrettiler. Çaresiz Gutenberg Mainz Piskoposu Adolf’un kendisine 

bağladığı bir maaş ile birkaç yıl daha yaşadıktan sonra 1468 yılı Şubat’ının 15. 

günü öldü. Fransiskanların Manastırına gömüldü.  

Bazı tarihçiler Gutenberg’i baskı sanatını ilk uygulayan kişi olarak tanımaktadırlar. 

Bunlara göre ilk matbaacı ise Flemenk’te Harlem şehrinde Kralın sarayının kapıcı 

Loran Kosteradında biridir. Bu Harlem hikayesine göre Koster birgün kırda 

gezerken çakı ile bir meşe ağacının kabuklarına yazı kazıyarak ve kağıda bunu 

basarak torunlarına hikmetli örneklerden anlatan bir ders tahtası yapmasıyla ilk 

kez basımcılığı şekillendirmişti. Yine anlatılanlara göre koster basma işini icad 

ederek uygulamaya başladığı sıralarda kendisine çıraklık eden Fust, İsa’nın doğum 
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günü şenliği gecesinde Koster’in kilisede dua ettiği sırada fırsattan yararlanarak ne 

kadar basım aleti varsa hepsini çalarak kaçmıştır. Bu sanatla uğraştığını duyduğu 

Gutenberg’in yanına gelmiş ve ortak sıfatıyla çalışmaya başlamıştı.  

Fakat bütün bu anlatılanlara rağmen en tarafsız, en ciddi araştırma ve inceleme 

sonucunda asıl matbaacılığı ortaya koyanın Gutenberg olduğu kesinlikle tespit 

edilebilmektedir. 

Bir şükran ifadesi olarak buraya kadar kendisinden bahsettiğimiz Gutenberg 

hakkında ayrıntılı bilgi en güvenilik İngiliz ve Fransız kaynaklarından alınmıştır. 

Belgelenemeyen bu bilgilere göre Gutenberg’ın adı bu mucidin annesinin doğduğu 

kasabanın adıymış. Diğer bir anlatımda ise annesinin çeyiz olarak aldığı evin ismi 

Gutenberg olduğundan sözde oğluna da bu adı vermiştir. Annesinin asıl adı Vyrich 

olup Gutenberg isminin aile adı olarak kabul edilmesinin nedeni sözde Gutenberg 

bir rahibin gayr-ı meşru çocuğu olup doğrudan doğruya Gannes Felayiş’in gerçek 

çocuğu olmasıymış.  

Eğer tarih kitapları bıkmadan yorumlanırsa her tarihçi bu şanssız mucide o kadar 

garip hikayeler ve anlatımlar yüklerler ki araştırma soncunda verceğiniz karar ilk 

mucidin anlattığımız Gutenberg olmayıp aynı adda diğer bir kişi olduğudur.  

Kendi başına çalıştığını söylediğimiz Fust, Fransa’ya geçerek daha önce basılan 

İncil kitaplarını Paris’te satmakla uğraşmıştı. Hattatlar onu sihirbazlıkla 

suçlayarak, kitaplarındaki bazı kırmızı yazıların kendi kanıyla yazıldığını savunup, 

onu tutuklatmışlardı. Fust el yazması dile çok pahalı satmaya başladığı İncillerin 

fiyatını yirmi kat düşürmeye başlayınca şüpheler hepten artmış ve bundan dolayı 

suçlanmıştı. Fransa Kralı Onbirinci Lui, sanatının sırlarını hükumet açıklaması 

şartıyla Fust’u hapisten çıkarttırmıştı. Fakat adamcağız hapisten kurtulunca 

öldürücü salgın bir hastalığa tutulunca 1466 yılında ölmüştür. Mainz’de bıraktığı 

matbaa damadı Scheffer’e geçmişti. Bu çok değerli sanatkar da şehirdeki genel 

ayaklanma sırasında öldürülmüş ve matbaa oğlu Jan Scheffer’e geçmişti. Jan 

Scheffer Almanya İmparatoru’u Maksimil’e 1505 senesinde takdim ettiği bir 
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kitapta özellikle basmacılığın Gutenbert tarafından 1450 senesinde bulunduğu 

bilgisini yazmıştı. 

Basmacılığın bulunmasını izleyen tam 50 yıl içinde her nerede herhangi bir eser 

basılmış ise hepsi birer Alman sanatkarının becerikli ellerinden çıkmıştır. 

Almanya’da bu yeni mesleğe yoğun istek ve değer dikkat çekicidir. Civar 

ülkelerde halk basmacılıktan korkarken, Alman İmparatoru Frederic basmacılara 

birer arma verip sırmalarla süslenmiş elbiseler diktirerek halk arasında çok seçkin 

bir sınıfa ait olduklarını göstermeyi onaylamıştı. İlk matbaacının bağlı olduğu bu 

millet, ilk matbaanın açıldığı 1450 yılından bugüne kadar basmacılıkta yalnız bir 

öncülük sahibi olmakla kalmayıp bu değerli sanatın genel bölümlerini de hemen 

tamamıyla icad etmekle ne kadar övünseler yeridir. Çünkü Almanların 

matbaacılıkta oluşturdukları buluşlar ortadan kaldırılırsa, ortada eski hattatların 

kamış kalemlerinden başka bir şey görülmez.  
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