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Tıbâ‘atın Memâlik-i Sâ’irede Şuyû‘u* 

Mehd-i tıbâ‘at olan Almanya’nın hududu haricinde olmak üzere ilk vücûda gelen 
matba‘a Roma şehrindedir. 1465 senesinde Sevenhâyım (Swenheym) ve Panariç 
(Panartch) isimlerindeki iki Alman tâbi‘ İtalya’da Subiyâno Manastırı’na gelerek 
Dona’nın Sarfı kitabını orada tab‘ etmişlerdi. Bu zâtların orada bulunduğunu Papa 
İkinci Paul haber alınca kendine bir da‘vetnâme irsâliyle Roma’ya çağırdı. Burada 
asilzâdegândan iki zâta ‘â’it bir sarayda bir matba‘a küşâd olundu. İtalya’nın en 
büyük matba‘ası olan Vatikan Matba‘ası Sikset Genit tarafından muahharan te’sîs 
edilmiştir. Kardinal Domdisis tarafından küşâd olunan Tipographia Medicca 
Matba‘asında 1593 senesinde ‘ulemâ-yı ‘Arabîn bilhassa 1037 sene-i Mîlâdiyede 
vefat eden ve reisü’l-ettibâ2 namını alan İbnü’r-Reşîd’in âsârı hurûf-ı ‘Arabiyye ile 
neşredilmiştir. Müte‘âkiben Kardinalin Toskan’a memur edilmesiyle bu hurûfun 
Floransa’ya aldırılmış ve İtalya Fransızların idaresine geçtiği tarihlerde bu hurûfun 
ana kalıpları Paris’e götürülüp orada kullanılmakla muahharan tekrar i‘âde 
olunmuştu.  

Venedik matba‘alarının da bir şöhret-i kadîmesi vardır. Daniyel Bomberg isminde 
Anoresli bir tâbi‘ Venedik’te üç milyon Frank sarfıyla tab‘ ettiği İbrâni âsâr ve 
müte‘âkiben 1501 senesinde Virgilius kitabında ilk def‘a kullanan italik hurûfunu 
ihtira‘ eyleyen meşhur Aldo Manuziyo (Aldo Manuzio) âsâr-ı kadîme-i 
Yunâniyyeyi hemen tamamen denecek bir surette temsîl edebilmesi târih-i 
tıbâ‘atın pek kıymetli sahifelerini işgal eder. 

Fust ve Şefer’in çıraklarından Urik Gerink (Uric Gering), Martin Garanij (Martin 
Grantz), Mişel Firiburg (Michel Friburg) isminde üç zât 1469 sene-i Milâdisinde 
Paris’te Sorbon Mektebi salonlarında ilk matba‘ayı te’sis ederek mezkur mektep 
mu‘allimlerinden Dö La Piyer (De la Pierre) ismindeki zâtın Epistola Gosperim 
Pergamonsis ‘unvanlı eserini tab‘ etmiştir. 

                                                 
* Osman Fevzi’nin 1924 yılında yazdığı Tarihçe-i Tıbâ‘at adlı eserin 21-25. sayfalarından 
alınan özgün metin, Saffet Güçlü ve Hüseyin Odabaş tarafından transkribe edilmiş ve 
günümüz Türkçesine aktarılmıştır. 
1 Dolaylı anlatılan 
2 Tabipler 
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Yukarıda bilvesile ismini zikrettiğimiz Fransa Kralı Onbirinci Lui tıbâ‘atın 
kıymetini taktir ile Fust’u hapisten tahliye ettikten sonra Tur şehrinde sikke 
darbıyla hâ’iz şöhret olan Nikola Jenson (Nicholas Jenson) ismindeki zâtı 1462 
senesinde mühim bir tahsîsat ile Mayans’e i‘zâm edip, sûret-i hafiyede tıbâ‘atın 
bütün esrarını tahkîk ve tahsîl etmeyi emretmişti. Bu zât tıbâ‘atı bihakkın 
öğrenmeye muvaffak olabilmiş ise de vazife-i hafiyyesi anlaşılınca Fransa’ya 
geçmeyerek Venedik’e gidip orada kendi hesabına tıbâ‘at ile iştigal etmiştir. Şu 
halde Fransa’nın ilk tâbi‘leri bâlâda isimlerini zikrettiğimiz üç Alman’dır. Bu 
zevât dört sene zarfında yirmi kitap tab‘ına muvaffak olmuşlardı. 

İngiltere, umumu’l-medeniyet ta‘bir olunan tıbâ‘attan pek çabuk haberdar 

olamamıştı. Buna sebep de dâhili muharebelerden gözünü açamaması idi. Nihayet 

İngilizler arasında ilk matba‘ayı açmak şerefi Viliyam Gakston (William Gaxton) 

isminde Londra’da ticaretle iştigal ederek bilâhere Kral Dördüncü Edvard’ın 

hemşîresi Prenses Margaret’in vekil harcı olan bir zât tarafından istihsâl 

olunmuştur. Gakston Avrupa’da birçok seyehatlerde bulunduğu için 

matba‘acılıktan haberdar olabilmişti. 

1471 senesinde Almanya’da Kolunya (Köln) şehrine geçerek orada ilk def‘a olmak 

üzere Fransızcadan tercüme ettiği Truva Muharebesi’nin tarihine dair bir İngilizce 

eser tab‘ ettirmişti. Bu matbû‘ eseri gören İngilizler arasında muta‘assıp Rahipler 

bir çok velveleler kopartarak: Biz bu sanatı vaktinde öldüremezsek o bizi 

öldürecektir, diye tıbâ‘at hakkında bir çok ittihamnâmeler1 kaleme aldılar. Bu 

muta‘assibîn gürûhunun başında bilhassa Londra’nın Baş Psikopos’u olan Roland 

Filip bulunuyordu. Fakat Vest Manastır Kilisesi’nin Baş Rahibi Toma Mîling bu 

sanatta dine karşı bir tehlike göremediğinden Gakston’a açabileceğini söyledi. 

Gakston Bruj (Bruce) şehrinde Kolarado Manşin Matbaası’nda kendi eseri olan 

Satranç Oyunu kitabını tab‘ ettirdiği vakit san‘atı etrafıyla tetkîk ederek kendi 

hesabına ayrıca İngilizce hurûfât da döktürmüştü. Nihayet Gakston bu ma‘bet 

civarında küşâd ettiği matbaada 1476 senesinde Akval-ı Hikemiye isminde 

Fransızcadan mütercim bir eser  

                                                 
1 Suçlayıcı metin 
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tab‘ etti. Bu müteşebbis zât 70 sene mu‘ammer olduktan sonra 1492 senesinde 
vefat etmiştir. Gakston’un matbaası açılır açılmaz Teodorik Rod isminde 
Kolunya’dan gelme bir zât Oksford (Oxford)’da diğer bir matba‘a küşâd etmişti. 

Gakston’un vefatından sonra işçilerinden Vinken dö Vord (Wynken de Worde) 
ismindeki zât diğer rüfeka-yı meslekiyle1 bu ilk İngiliz matba‘asını idame 
ettirmeye karar vermiş ve muvaffak olmuştu.  

İskoçya’da ilk matba‘a 1507 senesinde Edimburg’da ve İrlanda’da 1551’de Dublin 
de açılmıştır.  

Amerika kıt‘asında ilk matba‘a Jon Kromberger (Juan Cromberger) isminde ve 
‘aynı zamanda İspanya’da da bir matba‘ası bulunan bir zât tarafından 1542 
senesinde Meksika’da küşâd olunmuştur. Jil Gozâlz Davila (Gil Gouzalez Davila) 
nâmında İspanyol Morahek rivayetine nazaran daha 1532 senesinde iken 
Meksika’da ilk matbaa Juan Pablos (Juan Pablos) tarafından küşâd edilmiştir. 

Asıl cemâhir-i müttehide-i2 Amerika’da ise ilk matba‘a 1639 senesinde Kembriç 

(Cambridge)’te açılmıştır. Jes Glover (Jess Glover) isminde bir Protestan Rahip, 
İngiltere ve Hollanda’ya geçerek matba‘a levâzımı tedarik edip Stefan Daj 
(Stephen Dage) isminde bir usta bularak Kembriç’e ‘avdet etmek üzere yola 
çıkmıştı. Esna-yı râhda3 vefat edince bu usta Amerika’ya vusûlunda matba‘ayı 

küşâd etti. 

Cemâhir-i mütetefikanın en meşhur tâb‘ı ve Amerika medeniyetinin en gayyûr4 
hâdimi5 Boston’daki tevellüd eden Benjamin Franklin ismindeki dâhi-i meşhurdur. 

Bu zât ‘ulûm ve fünûna olan hizmeti bilhassa paratonerin keşfi hasebiyle bütün 
milletler tarafından bir hürmet-i mahsûsaya nâ’il olmuştur. Diğer bir şerefi de 
memleketinin istiklâlinde Vaşington (Washington)’la birlikte çalışmıştır. Kendisi 
merteb-i çıraklığıyla kardeşlerinin yanında işe başlayarak Filedelfiya 
(Phidelphia)’da bir matba‘a küşâd edip tibâ‘ati birçok işçilere öğreterek matba‘asız 
memleketlere, şehirlere yollayıp san‘atı ta‘mîm etmişti. Matba‘a ‘amelesinin 
hukûkunu müdafa‘a için ilk def‘a ‘Amele Sendika Teşkilatı ve ‘Amele Sigorta 
Teşkilatı gibi teşebbüsât-ı insaniye bu âlikadr zâtın himmetiyle vücûd bulmuştur.  

                                                 
1 Meslek mensupleri, 2 Birleşik, 3 Yol, 4 İstekli, 5 Hizmetli 
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Amerika, mürettibîn cem‘iyyeti her sene Franklin’in yevm-i tevellüdü olan 17 
Kanun-ı Sânî’de bayramlar tertîb ederek bu fedâkar zâtı hürmetle yâd ederler. 74 
yaşında olduğu halde 17 Nisan 1790’da vefat etmiştir. 

İspanya’da ilk matba‘a 1474 senesinde Valenes (Valance) şehrinde küşâd 
edilmiştir. Buradaki ilk tâbi‘ler şehirden şehre dolaşarak bir çok âsâr-ı nefîse tab‘ 
etmişlerdir. Âlem-i tıbâ‘atte İspanya şöhret-i kadîmesini muhafazaya muktedir 
olabilmiştir. 

Hollanda’da ilk matba‘a 1473’te Uzek şehrinde Nikola Keltareo (Nikolas 
Keltareo) ve Jerar do Lempet (Gerard de Lempt) ismindeki iki zât tarafından küşâd 
olunmuştur. Elzevir (Elzévir) ismindeki tâbi‘ şehir 1624 senesinde vefat eden 
Erpeniyus (Erpénius) ismindeki müsteşrikin Fârisi, ‘Arabî hurûf ile eser tab‘ ettiği 
matba‘ayı da satın almıştı. Bu matba‘ada mevcut olan hurûfatı ‘Arabîye kadar 
Avrupanın hiçbir memleketinde o derece nefis ‘Arabî yazı hakk edilmemiştir.  

İsviçre 1472 senesinde Eli (Elie) isminde bir zâtın himmetiyle ilk matba‘asını 
Losran şehrinde açmıştır. 

Rusya’da birinci matba‘a 1563 senesinde Çar Dördüncü Yuvan Vasiloviç 
tarafından Moskova’da küşâd edilerek, Havariyyun hakkında bir kitap tab‘ 
olunmuştur. Bu matba‘a Lehliler tarafından tahrip edilmiştir. 1644’te Mişel 
Fedoroviç tarafından yeniden tesîs edilmiştir.  

Moskova’da ilk hususî matba‘a Vasili Kopriyakov tarafından 1709’da küşâd 
olunmuştur. Büyük Petro 1711’de Petersburg hükümet matba‘asını küşâd etmiştir. 
Kazan matba‘asında 1803 senesinde tab‘ olunan Kur’an-ı Kerîm Rusya’da ‘Arabî 
hurûf ile basılan âsâr meyanında en nefisidir. 

Norveç’te ilk matba‘a Kristiyannâ şehrinde 1644 senesinde Tij Nilson (Tyge 
Nielsson) tarafından meydana getirilmiştir. İsveç’te Jan Snel (Jean Snel) isminde 
bir Alman ilk def‘a İstokholm (Stockholm)’da bir matab‘a küşâd etmiştir. 

Fransızların en meşhur tâbi‘lerinden vel-yevm müsta‘mel punto hesabâtını bulan 
Fransuva Ambruvâz Dido Sakız Adası’nda Rumlara mahsus olarak bir matba‘a 
küşâd ettirmişti. 1821 senesinde bu matba‘ada Profesör Bamyas’ın  
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Rumca sarf kitabı tab‘ edilmiştir. Yunan ihtilalinde bu matba‘a ile aynı Fransız 

tarafından Rumlara hediye sûretiyle küşâd olunan Sidoni Matba‘ası dahi hüddam1 

edilmiştir. 1824 senesinde Londra’daki Yunan Muhibbleri Cem‘iyyeti Mösyö 

Lungi ve Atina’da birer matba‘a küşâd etmişlerse de Atina’daki matba‘a 1834 

senesinin 24 Mayıs’ında Türklerin şehri zabtettikleri vakit tahrip edilmiştir. Bu 

matba‘a muahhiren, 1834’te Dido’nun yanında tıbâ‘at tahsil eden Andre 

Karomilas tarafından  yeniden tesîs edilmiştir. Galata’da bu zâtın küşâd ettiği 

matba‘a, bu güne kadar yaşamıştır. 

Şam-ı Şerif’te 1605, Tiflis’te 1701, Halep’te 1706, Beyrut’ta 1751 senelerinde 

ecnebiler tarafından küçük matba‘alar küşâd olunmuştur.  

Mısır’da ilk matba‘a Napolyon Bonapart tarafından evâmir neşretmek üzere 1799 

senesinde Kahire’de küşâd edilmiştir. 
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Basmacılığın Diğer Ülkelere Yayılması 

Basmacılığın çıkış noktası olan Almanya’nın sınırları dışında matbaanın kurulduğu 
ilk yer Roma şehridir. 1465 yılında Swenheym ve Panartch adlarındaki iki Alman 
matbaacı, İtalya’da Subiyano Manastırı’na gelerek Dona’nın Dilbilgisi kitabını orada 
basmışlardı. Bu adamların orada bulunduğunu Papa II. Paul haber alınca kendilerine 
bir davet göndererek Roma’ya çağırdı. Burada soylulardan iki kişiye ait bir sarayda 
bir matbaa açıldı. İtalya’nın en büyük matbaası Sikset Genit tarafından daha sonra 
kurulmuştur. Kardinal Domdisis tarafından kurulan Tipografia Medicca matbaasında 
1593 yılında Arap bilginlerinin ve özellikle Miladi 1037 yılında ölen ve tıpçıların 
önde geleni şöhretine sahip olan İbnü’r-Reşid’in eserleri Arap harflariyle 
yayınlanmıştır. Arkasından Kardinal’in Toskan’a görevlendirilmesiyle bu harfler 
Floransa’ya getirtilmiş, İtalya Fransızların yönetimine geçtiği tarihlerde bu harflerin 
asıl kalıpları Paris’e götürülüp orada kullanılmış ve daha sonra tekrar geri 
gönderilmiştir.  

Fust ve Scheffer’in çıraklarından Uric Gering, Martin Grantz ve Michel Friburg 
adlarında üç kişi Miladi 1469 yılında Paris’te Sorbon okulu salonlarında ilk matbaayı 
kurarak anılan okul öğretmenlerinden De La Pierre adındaki kişinin Epistola 
Gosperim Pergamonsis adlı eserini basmıştır.  

Yukarıda adını andığımız Fransa Kralı Onbirinci Lui matbaacılığın değerini takdir 
etmemsiyle birlikte Fust’u hapisten çıkarmış ve daha sonra Tur şehrinde para basma 
işiyle şöhret bulan Nicholas Jenson adında bir kişiye 1462 yılında önemli bir para 
ayırarak Mainz’e gelip gizli şekilde basmacılığın bütün sırlarını araştırıp öğrenmeyi 
emretmiştir. Bu adam matbaacılığı hakkıyla öğrenmeyi başarmış ise de gizli görevi 
anlaşılınca Fransa’ya geçmemiş Venedik’e gidip orada kendi adına matbaacılıkla 
uğraşmıştır. Özetle Fransa’nın ilk matbaacıları yukarıda adlarını andığımız üç 
Almandır. Bu adamlar dört senede yirmi kitap basmayı başarmışlardır.  

İngiltere, medeniyetin beşiği olarak kabul edilen matbaacılıktan çok çabuk haberdar 
olamamıştır. Buna ise iç savaşlardan gözünü açamaması neden olmuştu. Sonunda 
İngilizler arasında ilk matbaayı açma şerefi Villiam Gaxton adında Londra’da 
ticaretle uğraştıktan sonra Kral Dördüncü Edward’ın kız kardeşi Prenses Margaret’in 
muhasebecisi olan bir kişiye aittir. Gaxton, Avrupa’yı sürekli olarak gezdiği için 
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matbaacılıktan  haberdar olabilmiştir.  

1471 yılında Almanya’da Köln şehrine geçerek Fransızcadan tercüme ettiği Truva 
Savaşı’nın tarihine ait bir İngilizce kitap bastırmıştı. Bu basılmış eseri gören 
İngilizler arasındaki bağnaz Rahipler kargaşa çıkararak ‘biz bu sanatı zamanında 
öldürmezsek o bizi öldürecektir’ diye matbaacılık hakkında suçlayıcı yazılar 
yazmışlardır. Bu bağnaz toplululuğun başında özellikle Londra’nın Baş Psikoposu 
olan Roland Philip bulunuyordu. Fakat West Manastır Kilisesi’nin baş rahibi Toma 
Miling bu sanatta dine karşı bir tehlike göremediğinden Gaxton’a matbaa 
açabileceğini söyledi. Gaxton, Bruce şehrinde Kolarado Manşin matbaasında kendi 
eseri olan satranç oyunu kitabını bastırdığı zaman, bu sanatı tümüyle inceleyerek 
kendi adına ait ayrıca İngilizce harfler de döktürmüştü. Sonunda Gaxton bu mabed 
yanında kurdurduğu matbaada 1476 yılında Hikmetli Sözler adında Fransızcadan 
tercüme edilmiş bir eser bastı. Bu girişimci kişi 70 yıl yaşadıktan sonra 1492 yılında 
ölmüştür. Gaxton’un matbaası açılır açılmaz Theodoric Rood adında Köln’den 
gelmiş bir kişi Oxford’ta başka bir matbaa kurmuştu. 

Gaxton’un ölümünden sonra işçilerinden Wynken De Vorde adında bir kişi diğer 
meslektaşlarıyla bu ilk İngiliz matbaasını devam ettirmeye karar vermiş ve bunu 
başarmıştı. 

İskoçya’da ilk matbaa 1507 yılında Edimburg’da ve İrlanda’da 1551’de Dublin’de 
açılmıştır. 

Amerika kıtasında ilk matbaa Juan Cromberger adında ve aynı zamanda İspanya’da 
da bir matbaası bulunan bir kişi tarafından 1542 yılında Meksika’da kurulmuştur. Gil 
Gouzales Davila adında İspanyol Morahek’e göre daha 1532 yılındayken 
Meksika’da ilk matbaa Juan Pablos tarafından kurulmuştur. 

Asıl Birleşik Amerika Cumhuriyeti’nde ise ilk matbaa 1639 yılında Cambridge’de 
açılmıştır. Jess Glover adında bir Protestan rahip, İngiltere ve Hollanda’ya geçerek 
matbaa malzemesi sağladı ve Stephen Dage adında bir usta bularak Cambridge’e 
dönmek üzere yola çıktı. Rahip yolculuk sırasında ölünce bu usta, Amerika’ya ulaştı 
ve orada bir matbaa kurdu.  

Birleşik Devletler’in en ünlü matbaacısı ve Amerika medeniyetinin en gayretli 
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hizmetçisi Boston’da doğan Benjamin Franklin adında dehadır. Bilime yaptığı 
katkılar ve özellikle paratoniri bulmasıyla birlikte bu kişi, bütün milletler tarafından 
saygı duyulan özel bir kişi olmuştur. Diğer bir özelliği de ülkesinin bağımsızlığında 
Washinton’la birlikte çalışmasıdır. Kendisi çıraklık döneminde kardeşlerinin yanında 
işe başlamıştı. Phidelphia’da bir matbaa kurmuş, matbaacılığı başkalarına da 
öğretmiş ve bu kişileri matbaasız ülkelere, şehirlere gönderip bu sanatın 
yaygınlaştırılmasına önayak olmuştu. Matbaa işçisinin haklarını savunmak için 
kurulan işçi sendikası ve işçi sigortası gibi insanî girişimler ilk defa bu değerli 
insanın hizmet ve çabalarıyla ortaya çıkmıştır. Amerika’da ‘Mürettîbin Cemiyeti’, 
her yıl Franklin’in doğum günü olan 17 Kanun-ı Sani’de bayramlar düzenlemekte ve 
bu değerli kişiyi saygıyla anmaktadır. 74 yaşında 17 Nisan 1790’da ölmüştür.  

İspanya’da ilk matbaa 1474’te Valance şehrinde kurulmuştur. Buradaki ilk 
matbaacılar şehirden şehire çok güzel eserler basmışlardır. Matbaacılık dünyasında 
İspanya eski şöhretini koruyabilmiştir. 

Hollanda’da ilk matbaa 1473’te Uzek şehrinde Nikolas Keltareo ve Gerard de Lempt 
adlarında iki kişi tarafından kurulmuştur. Elzevir adındaki matbaacı 1624 yılında 
ölen Erpenius adındaki doğu araştırmacısının Fars ve Arap harfleriyle eser bastığı 
matbaayı da satın almıştır. Bu matbaada bulunan Arap harfleri kadar Avrupa’nın 
hiçbir ülkesinde bu kadar güzel Arap harfli yazı yazılmamıştır.  

İsviçre, 1472 yılında Elie adında bir kişinin çabasıyla ilk matbaasını Lozan şehrinde 
açmıştır. 

Rusya’da ilk matbaa, 1563 yılında Çar Dördüncü Ivan Vasiloviç tarafından 
Moskova’da kurularak Havariler hakkında bir kitap basılmıştır. Bu matbaa 
Polonyalılar tarafından yıkılmıştır. 1644 yılında Mişel Fedoroviç tarafından yeniden 
kurulmuştur. 

Moskova’da ilk özel matbaa Vasili Kopriyakov tarafından 1709’da kurulmuştur. 
Büyük Petro, 1711’de Petersburg hükümet Matbaasını kurmuştur. Kazan 
matbaasında 1803 yılında bakılan Kur’an-ı Kerim Rusya’da Arap harfleriyle bakılan 
eserler arasında en güzelidir. 

Norveç’te ilk matbaa Kristiyanna şehrinde 1644 yılında Tyge Nielson tarafından 
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meydana getirilmiştir. İsveç’te Jean Snel adında bir Alman ilk kez Stocholm’da bir 
matbaa kurmuştur.  

Fransızların en ünlü matbaacılarından ve günümüzde kullanılan punto hesaplarını 
bulan Fransuva Ambruvaz Dido Sakız Adası’nda Rumlara özel olarak bir matbaa 
kurdurmuştu. 1821 yılında bu matbaada Profesör Bamyas’ın Rumca dilbilgisi kitabı 
basılmıştır. Bu matbaayla aynı Fransız tarafından Rumlara hediye edilerek kurulan 
Sidoni Matbaası bile Yunan ihtilaline hizmet etmiştir. 1824 yılında Londra’daki 
Yunan Sevenleri Derneği ve Bay Lungi Atina’da birer matbaa kurmuşlarsa da 
Atina’daki matbaa 1834 yılının 24 Mayıs’ında Türklerin şehri geri almalarıyla 
yıkılmıştır. Bu matbaa daha sonra 1834’te Dido’nun yanında matbaacılık öğrenen 
Andre Karomilas tarafından yeniden kurulmuştur. Galata’da bu adamın kurduğu 
matbaa günümüze kadar yaşamıştır.  

Şam’da 1601, Tiflis’te 1701, Halep’te 1706 ve Beyrut’ta 1751 yıllarında yabancılar 
tarafından küçük matbaalar kurulmuştur. 

Mısır’da ilk matbaa Nopolyon Bonapart tarafından çıkarılan emirleri yayınlamak 
üzere 1799 yılında Kahire’de kurulmuştur. 
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