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Tıbâ‘atın Memleketimizde Şuyû‘u * 

Türkiye’nin ilk tâb‘îi, 1674 sene-i Mîlâdiyesinde yani Hicri 1075 senesinde 

Macaristan’ın Şark nevahisinden Kolojvar şehrinde Kalvenist mezhebinde fakir bir 

aile içinde dünyaya gelen bir çocuktur. Bu çocuk memleketinde Protestan rahibi 

olmak arzusunda idi. Fakat daha onsekiz yaşında iken Türklere esir olup huysuz 

bir adamın elinde bir hayat-ı sefîlâne yaşarken İslâmiyeti  

                                                 
* Osman Fevzi’nin 1924 yılında yazdığı Tarihçe-i Tıbâ‘at adlı eserin 12-20. sayfalarından 
alınan özgün metin, Hüseyin Odamaş ve Saffet Güçlü tarafından transkribe edilmiş ve 
günümüz Türkçesine aktarılmıştır. 
1 Dolaylı anlatılan 
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kabul ile İbrahim ismini alarak birkaç sene içinde o derece mükemmel bir Türkçe 

öğrenmişti ki nihayet Risâle-i İslâmiye isminde güzel bir eser ile iktidârını 

cümleye teslim ettirmişti. İbrahim Macar Kralı’yla olan dostluğumuz esnasında 

tercümanlık payesine irtikâ1 edince Erkan-ı hükümet meyânında en tanınmış bir 

sîma olmuştu. Bilhassa Sultan Ahmed-i Sâlis’in devri ikbalindeki meşhur 

sadrazam Damad İbrahim Paşa ile olan mu‘ârefeleri2 pek samimi bir şekle 

girmişti. Fünûn-ı Riyâziye’de de mâhir olan bu Macar, Engirûsî İbrahim Ağa diye 

tanınmış iken hükümete îfa ettiği bazı kıymetdâr hizmetlerine mükâfaten erkân-ı 

‘ilmi müteferrikalığıyla 99 Akçe tımar ihsan buyurularak nâmı İbrahim 

Müteferrika diye ma‘rûf olmuştu. 

Bu sıralarda Fransa sefaretinden ‘avdet eden Süleyman Ağazade Yirmisekiz 

Mehmed Çelebi’nin müte‘âkiben sadrazam olan mahdûmu mektûbe-i sadr-ı ‘âlî 

hulefâsından Mehmed Sa‘id Efendi Paris’te gördüğü harık meyânında en ziyade 

tıbâ‘ati takdir ettiklerinden şehrimizde de böyle bir mü’essese teşkîlini Sadrazam 

İbrahim Paya’ya arz etmişti. Sen Simon Hatıratı’na göre bu iki zât daha Paris’de 

iken matba‘a açmaya karar vermişti. Bu İbrahim Paşa Nevşehir’den İstanbul’a 

gelince saraya intisâb ederek dirayet ve gayreti cümlenin nazar-ı dikkatini 

celbetmekle tedrîcen büyük mevki‘lere çıkmış, nihayet padişahın kerîmesiyle 

te‘ehhül ederek, 1130 tarihinde sadrazam olmuştu. Kendisi memleketi terakki 

ettirmeye pek gayret ediyordu. Bilhassa erbâb-ı ‘ulûm ve fünûna karşı gösterdiği 

teveccühlerle İstanbul’da birçok mecâlis-i ‘ilmiye toplanıyor, lisanımızın en güzel, 

en iyi manzûmeleri, en kıymetli tarihleri yazılıyor ve bu meyânda tekîkât-ı fenniye 

ile de iştigâl olunuyordu. Sultan Ahmed-i Sâlis kütüphanesi de bu zâtın 

himmetiyle vücûda getirilmişti. Sa‘id Efendi ile İbrahim Paşa, İbrahim 

Müteferrika’nın matba‘acılıktan haberdar olduğunu öğrenmişlerdi. Sa‘id Efendi 

bundan son derece memnun olarak ilk matba‘ayı bu zât vasıtasıyla yaptırmayı pek 

arzu ediyordu. Fakat ‘avâm böyle hayırlı bir teşebbüsün mevzu‘ bahis olduğunu 

haber alınca bir çok mâni‘alar ihdâsına kıyâm etmişlerdi. Nihayet İbrahim 

Müteferrika Sa‘id Efendi’nin delâlet ve teşvîkiyle vesiletü’l-tıbâ‘at isminde  

                                                 
1 Yukarı çıkma, yükselme, 2 Bilinen 
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bir layiha kaleme alarak sadr-ı azama takdîm ile kâffe-i masârıfı kendi tarafından 
tesviye olunmak üzere bir matba‘a küşâdını istirhâm etmişti. Fakat halktaki 
câhilane efkârı tashih için her halde bir fetva istihsâline lüzum vardı. O vakitler 
Şeyhü’l-İslâm bulunan Yenişehirli Abdullah Efendi arzu edilen mesele hakkında 
zîrdeki1 fetvayı isdar etmişti.  

‘Basma san‘atında maharet iddia eden zeyd lügat ve mantık ve hikmet ve hey’et ve 
bunların emsâli ‘ulûm-ı âliyeden te’lîf olunan kitapların hurûf ve kelimâtının 
sûretlerini bir kalıba nakşedip evrak üzerine basmakla ol kitapların misallerini 
tahsîl ederim dese bu vechle ‘amel-i kitapta, mübâşeretine2 şer’an ruhsat var 
mıdır?’  

El cevap: 

‘Basma san‘atında mahareti olan bir kimse bir musahhah3 kitabın hurûf ve 
kelimâtını bir kalıba sahîhan4 nakşedip evrakına basmayla zaman-ı kalîlde5 bilâ 
meşakka6 nüsh-i kesîre hâsıl olup kesret-i kütüb rahis bahâ7 ile temellüke8 ba’is 
olur. Bu vechle fâ’ide-i ‘azîmeyi müştemil9 olmakla ol kimesneye müsâ‘ade 
olunup birkaç ‘âlim kimesneler sureti nakşolunacak kitabı tashîh için ta‘yîn 
buyurulursa gayet mütehassene olan umûrdan olur’. 

Artık bu fetvanın istahsâliyle matba‘acılığı memleketimizde tatbîk için kör ve 
cühela tarafından mümâna‘at10 ümit olunmuyordu. İbrahim Müteferrika Sultan 
Selim civarında Çarşamba’da Mehmet Ağa Mahallesindeki hanesinde Sa‘îd 
Efendi’nin de mu‘avenet-i nakdiyesiyle, kendi hesabına kitap basmaya me’zûniyet 
için almıştı. Bu mezuniyet bir ferman şeklinde bâlâsı11 hatt-ı şerîf ile muvaşşah 
olup Sa‘îd Efendi ile İbrahim Müteferrika nâmına î‘tâ olunmuştu 1139 Zilka‘de. 
Bir rivayete nazaran İbrahim Müteferrika bütün âlât ve edevat-ı tertibiyye ve 
tab‘iyyeyi Viyana’dan getirmişti. 

İbrahim Müteferrika’nın ilk tab‘ ettiği eserin ismi ‘Kitab-ı Lügat Van Kulu’dur. 
Medâris-i İslâmiye’de talebe-i ‘ulûmun kullanmakta olduğu bu mu‘teber lügat 
kitabının müellifi Sehâc-ı Cevherî isminde Türkistan’da Farâbî Şehrinde tevellüd 
etmiş ve lisân-ı ‘Arabîdeki yed-i tûlâsı12 hasebiyle İmam-ı Lügat nâm bilindiği 
ihrâz13 etmiş  

                                                 
1 Alt, dip, 2 Başlama, girişme, 3 Düzeltilmiş, 4 Doğru bir şekilde, 5 Kısa sürede, 6 Zahmetsiz, 7 
Ucuz, 8 Sahiplenme, sahibi olma, 9 İçine alan, 10 Engelleme, 11 Üst, 12 Tam bir bilinç ile, 13 
Kazanma, erişme 
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olan zâttır. Bu zâtın Arabî Lügatı Murad-ı Sâlis zamanında Van Kulu Muhammed 

bin Mustafa Efendi tarafından Van Kulu namıyla Türkçeye türcüme edilmişti.  

İbrahim Müteferrika bu eser-i müfîdi iki cilt üzerine tab‘ etmeye muvaffak 

olmuştur. Birincisi 666 ikincisi 756 sahîfeden ‘ibâret olduğu halde beher cildi 35 

Kuruş fiy’atla heveskârâne satılmıştı. Bu eserden kaç nüsha satıldığı kat‘iyyetle 

ma‘lûm değilse de gördüğü rağbet üzerine üçüncü def‘a olarak matba‘a-i ‘âmirede 

1802 sene-i Mîlâdiyesinde tekrar tab‘ olunmuştur. Tab‘ olunan kitapların tashihine 

sâbık İstanbul kadısı İshak Efendi, Selanik’ten ma‘zul Pîrizâde Sahib Efendi, 

Galata’dan ma‘zul Yanyalı Esad Efendi, Kasım Paşa Mevlevîhanesi Şeyhi Musa 

Efendi memur edilmişlerdi. 

Van Kulu kitabının tashîhîtı pek uzun sürdüğünden İbrahim Müteferrika 

destgahlarını ta‘til etmek üzere bu kitapla birlikte aynı zamanda 1.000 nüsha 

olarak Kitab-ı Tuhfetü’l-Kibâr fî Esfâri’l-Bihâr isminde Kâtib Çelebi’nin eseriyle 

Tercüme-i Tarih-i Seyyah, Derbeyan-ı Zuhûr-ı Afganiyân ve Sebeb-i İnhidâm 

Binâ-i Devlet-i Şâhân Safeviyân kitabını tab‘a başladı. Tuhfetü’l-Kibar’da görülen 

haritalar, planlar kâmilen İbrahim Müteferrika tarafından tersîm ve hakk 

olunmuştur. Tarih-i Seyyah ise Polonyalı Cizvitlerden Rakoçin’in rahibi, 

Kruzinski tarafından Sadrazam İbrahim Paşa için İbrahim Müteferrika ma‘rifetiyle 

Latince’den Türkçeye tercüme edilmişti. Bu eserleri müte‘âkib yine İbrahim 

Müteferrika tarafından onyedi ‘adet muhtelif tasvîrat ve eşkâl ile müzeyyen 

Tarihü’l-Hindi’l-Garbi, Nazmizâde’nin Tarih-i Timurkâni, şair Süheylînin Tarih-i 

Mısr-ı Kadîm ve’l-Cedîdi, Nazmizâdenin Kitab-ı Gülşen Hulefâsı tab‘ olundu. 

İbrahim Müteferrika’nın bizzât tab‘ ettiği âsâr meyanında pek meşhur olanlardan 

biri de Fransızca bir sarf kitabıdır. Bu kitap Fransızların talep ve ricası üzerine 

meydana getirilmiştir. Müellifi Galata’da sakin Alman Rahiplerinden Holderman 

olup İbrahim Müteferrika bu kitaptaki Fransızca hurûfu, bir rivayete göre bizzât 

hakk etmişti. Halbuki bazı kavî rivayetlere nazaran bu hurûf Fransa’dan 

celbolunmuştur. Bu meşhur sarf kitabı Fransa’daki Kardinal Dö Flori’ye ithaf 

olunmuştu. O vakit Fransa’nın İstanbul sefîri bulunan Vilnov bu kitabın tab‘ıyla 

meşgul olmuştur.  
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1731 senesinde Nizamü’l-İmam ile Füyüzât-ı Mıknatîsiyye tab‘ olundu. İbrahim 
Müteferrika’nın hayatta iken tab‘ ettiği diğer âsâr şunlardır: Kitâb-ı Cihannümâ, 
Takvîmu’t-Tevârih, Tarih-i Nâimâ, Tarih-i Râşid, Tarih-i Çelebizâde, Kitab-ı 
Ahval-i Gazavât Derdiyar-ı Bosna, Ferhenk Şuhûru, Bahr-ı Hazar ve Bahr-ı Siyah 
haritaları. 

1157 tarih-i Hicrîsinde İbrahim Müteferrika vefat etti. Kasımpaşa’da İdris-i 
Muhtefi Kabri’nin 50 metre şimâlinde medfûndur. Merhûmun kitabeninin mezarı 
Tarih Encümeni â‘zâsından Merhûm Safvet Bey tarafından tathîr ettirilerek 
bervechi zîr, okunabilecek bir hale getirildiği ihtifâlcı1 Ziya Beyin bir makalesinde 
manzurumuz olmuştur: 

Kitabe 

Hoca-yı dîvan İbrahim Efendi kim onun eyledi zabt-ı tarih ile isbat-ı vücud 
basmamıştı bir nazîrî sahn-ı imkâna2 kadem oldu ihya-yı ‘ulûm ile kalemrân-ı 
rakam zâtî mâhiyet eşyâ-yı medâr-ı inkişâf hâdim bizzât olurken kâfi talh3 eyleyip 
tab‘-ı pâkî resm ü âyîn tıbâ‘atta ‘ilm-i sâki-i merak tekkede sundu dolu bir kâse 
sem4 etti nakd ü vaktini masrûf-ı tasnîf-i fünûn nahl-i bi’l-eşah cismin hakesar etti 
felek kıldı kelek fikret-i mevkûf-ı tertîb-i hükm olsa bari hissemend5 meyve-i bağ-ı 
irem  

Hasbihâli ola nevres-i mısra‘ ânın 

Bastı İbrahim Efendi sahn-ı firdevse kadem 

1157 

Bizde matba‘acılığı te’sise muvaffak olanlar meyanında yukarıda isminden 
bahsettiğimiz Sa‘îd Efendi 1154 senesinde Fransa Sefaretine ta‘yîn edildiği gibi 
1159 senesinde de maktûl Bıyıklı ‘Ali Paşa yerine Sadrazam ta‘yîn edilip 
müte‘âkiben Girit ve Mısır’da valilik ile îfayı hizmet ettikten sonra en son  

                                                 
1 Tören 
2 Gerçekleştirme olasılığı, olanak 
3 Acı 
4 İşitmek 
5 Payı olan 
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me’mûriyeti bulunan Atina Vilayeti’nde iken 1172’de Maraş’ta irtihâl-i dar-ı bekâ 
eylemiştir. Sadrazam olunca matba‘ayı açmak arzu etti, ricası kabul olunarak 
Müteferrika ile birlikte tekrar çalıştı. 1143’te Patrona İhtilali’nde matba‘ası 
bozulmuştu. 

Damat İbrahim Paşa da bu Patrona Halil’in tertîp ettiği kıyâm-ı müthişede boynu 
sıkılarak öldürülüp cesedi bir at kuyruğuna bağlanarak Dîvan yolundan sürüklene 
sürüklene, Bab-ı Hümayûn önüne getirilmiş ve çıplak cesedi köpekler tarafından 
parçalanmıştı. Müşarü’n-ileyhin Şehzade Cami‘i kurbunda1 hal-i hayatta iken inşâ 
ettirdiği sebîlin yanına bir hatıra ihzâr olunarak cesedinin ortada kalan parçaları 
dostları tarafından gece yarısı oraya götürülüp defnedilmişti. 

İlk def‘a, fetva ısdârı süretiyle, tıbâ‘atın tatbîkini teshîl eden Şeyhü’l-İslam 
Abdullah Efendi ise 1156 tarihinde hacc-ı şerîften ‘avdetle Kanlıca’daki yalısında 
ikâmet ederken irtihâl-i dâr-ı bekâ etmekle karye-i mezkûrede İskender Paşa 
Cami-i Şerîf hatîresine defnedilmiştir. Behçetü’l-Fetâvâ eserinin sahibidir. On üç 
sene meşîhatte kaldıktan sonra Bozcaada’ya nakledilerek müteâkiben affedilmişti. 
Kendisi pek ‘âlim bir zâttı. İbrahim Paşa’nın muhabbetini kazandığı için Patrona 
İhtilali’nde teveccühü ‘âmmeden düşmüştü. 

1157-1160’da İbrahim Müteferrika’nın vefâtıyla diğer bir ferman sâdır olarak 
matba‘anın idâmesi tecvîz edilmiş ve mesdûd2 makinesi metrukasından3 satın 
alınarak kemal-i fa‘âliyetle bir takım kitaplar daha tab‘ olunmaya başlanmıştı. 
Rumeli kuzâtınddan4 İbrahim, Anadolu kuzâtından Ahmed Efendi bu matba‘ayı 
işletmek için ruhsat almıştı (1660). Fakat matba‘a gavâ’il-i müte‘addide 
neticesinde bir çok seneler muattal5 kaldıktan sonra 1198’de tekrar küşâd edilmiş 
nihayet Sultan Selim-i Sâlis devrinde Abdurrahîm Efendi merhûmun taht-ı 
nezaretinde olmak üzere Araboğlu ma‘rifetiyle yeniden hurûfât hakk u isâga6  
olunarak Haliç’te Humbarahane’de destgâhlar vaz‘ olunup kırkbeş tane daha eser 
tab‘ olunmuştur.  

Humbarahane’de mektep dâhilinde küşâd olunan bu matba‘a 1217 tarihinde 
Selimiye’ye nakledilerek orada tabî‘iyata devam olunmuş ve buradan da 
Süleymaniye’de 

                                                 
1 Yakın, 2 Kapanmış, 3 Terkedilmiş, 4 Kadılar, 5 Atıl olan, 6 Kazınarak ve kalıba dökülerek,  
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elyevm Medresetü’l-Kuzât binasının ittisâlinde kâ’in olup bilâhare Kaptan Paşa 

Rüştiyesi olan binaya nakledilmişti. 

İbrahim Müteferrika memleketimizde ilk def‘a matba‘acılığı küşâd ve aynı 

zamanda Yalova’da (Yalak Âbad) Avrupa’dan ustalar getirerek o vakitler pek 

ma‘rûf olan Avrupa ma‘mûlâtından Arslan Markalı kağıtlarda yaptırtmıştı. Mûma 

ileyhin bu gibi himmetleri ilelebet meşkûr olmakla beraber hurûfat-ı ‘Arabiyye ile 

ilk kitabı tab‘ ve tertîb etmek yalnız kendinin eser-i fetânet ve ihtirâ‘ı olmayıp 

memleketimizde bir tatbîkinden ‘ibarettir. Zîra bizde tıbâ‘at ın şüyû‘u tarihine 

kadar Avrupa’nın muhtelif matba‘alarında bir çok âsâr-ı ‘Arabiyye ve Fârisiyye 

neşredilmişti. Hatta hurûfât-ı ‘Arabiyye ile tab‘iyyatta bulunan matba‘aların 

miktarı onu mütecavizdi. İlk def‘a olmak üzere hurûfat-ı ‘Arabiyye ile eser basan 

matba‘a 1514 senesinde İtalya’da Fano kasabasında te’sis edilerek Papa İkinci 

Jül’ün himmetiyle Venedikyalı Jorjio Agustino Jinstiniyani  (Giorgio Agostino 

Ginstiniani) nâm nâşirin delaletiyle İbranice, Rumca, ‘Arapça ve Kildânî 

lisanlarıyla olmak üzere bir İncil tab‘ edilmiştir. Matba‘acılıkta hurûfat-ı 

‘Arabiyyenin ilk def‘a bizden çok evvel kullanıldığı, Karel Favulman ve Gayngane 

nâm müe’llifler tarafından tasdîk olunmuştur.  

Elyevm Fransa’da isti‘mâl olunan hurûfat-ı ‘Arabiyye ise yirmi sene kadar 

İstanbul’da sefaretle bulunmuş olan Savari dö Berev (Savary de Brèves) nâm zâtın 

himmetiyle hakk ettirilen biri nesih diğeri ta‘lik hurûftur. 1625 tarihinde vefât eden 

bu zât memâlik-i şarkiyyeye karşı son derece meclûp idi; Medimiyus ve Onüçüncü 

Greguvar tarafından küşâd olunan (1615) matba‘ada Türkçe âsâr dahi tab‘ 

ettirmişti. Bu matba‘adaki çelik damgalar muahharan Rişliyo’nun müsaadesiyle 

Antuan Vitra tarafından mübaya‘a edilerek hurûfât dökülmüştür. 

Toderini ismindeki müellife nazaran İstanbul’da ilk matba‘a 1488 senesinde küşâd 

edilerek ‘İbrani bir lügat neşredilmiştir. Yine bu zâta göre 1597’de İstanbul 

civarında Korejism (Koregism) isminde bir köyde ikinci bir matba‘a daha küşâd 

edilerek ‘İbrani âsâr basılmıştır. İlk matba‘a zuhûru üzerine Sultan Bayezid 

tarafından isdâr olunup mahdûmu Yavuz Sultan cânibinde te’yîd  
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edilen bir ferman mûcibince tıbâ‘at san‘atıyla iştigâl eyleyenler i‘dâm cezasıyla 
tehdît edilmişlerdi. 

İhtifalcı Ziya Bey’in bir makalesinde de görüldüğü vechle Onaltıncı ‘Asırda 
İstanbul patriği Krillus Lokarisk mu‘avenetiyle Nikodimus Metakasas isminde biri 
burada bir matba‘a küşâdına teşebbüs etmiş ise de Cizvit papazları tarafından 
şiddetle men‘ edildiği gibi 1698’de bazı Ermeniler tarafından getirilen bir basma 
destgâhı da Yeniçeriler tarafından tahrîp edilmişti. Tarih-i Tıbâ‘at ımızın edvâr-ı 
evveliyesini teşkîl eden bâlâdaki izahatı burada hitama erdirerek bir nebze de 
matbûatımıza hasr-ı kelâm edeceğiz: 

Bizde matbûat son derece teceddüd taraftarı olan Sultan Mahmud-ı Sâni 
zamanında zuhûr etmiştir. Yunan ‘isyan-ı kebîri esnasında Avrupa’daki galeyan-ı 
efkara karşı Türklerin menâfı‘ını müdafa‘a için, Sultan Mahmud resmî bir 
Fransızca gazete neşrini münâsip görmekle bu hususu son derece Türk muhibbi 
olan Musevi Aleksandır Balak isminde bir Fransıza tevdî‘ ile Monitör Ottoman 
isminde ilk gazeteyi 1831 sene-i Mîlâdisinde neşrettirmişti. Bu Musevi Balak 
esasen İzmir’de kendi hesabına Sepeketator Devriyân diye bir gazete 
çıkarmaktaydı. İstanbul’a celbedilip bu yeni vazife-i resmiyyesiyle beş sene kadar 
meşgul oldu. Hükümetin resmi ceridesinin bir ecnebi elinde olunması düvel-i 
muazzama meyanında kîl u kâli mûcip olmakta idi. 1836’da Musevi Balak bir ay 
seyahat-ı Fransa’ya giderken Malta’da esrarengiz tesemmüm neticisi vefat edince 
ceride müdiriyeti sâbık Danimarka konsolosu Françiksa’ya tevdî‘ edilmişti. Bu 
zâttan sonra muhtelif müdirlerin nezaretinde kalan Monitör 1843 senesinde 
büsbütün ta‘tile uğradı. 

Monitörün intişârından bir sene sonra Takvîm-i Vekâyı‘ namıyla 1247 senesinde 
Türkçe olmak üzere haftada bir def‘a intişâr etmek üzere bir resmî gazete ihdâs 
olunmuştu. Lisan-ı Türkiyle ilk def‘a neşrolunan bu gazete Vak‘anüvis Efendinin 
taht-ı nezâretinde tertîb ve tab‘ olunmakta idi. Bu ilk gazetemiz olan Takvim-i 
Vekayı‘a konacak isme dair Bab-ı ‘Âlî’den bir çok münasip kelimeler bulunmuş 
ise de Sultan Mahmud’un kendi karîhelerinden1 buldukları Takvim-i Vekâyi‘ ismi 
en  

                                                 
1 Beceri ve yetenekleri ile 
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muvâfık görülerek kabul edilmiş idi. İstanbul’da Bab-ı Ser‘askerî civarında el-

Hâlet Hâzihi Medresetü’l-Kuzât bulunan bina yanındaki konak Kapıcıbaşı Musa 

Ağa’dan beşyüz keseye taraf-ı mîriden mübaya‘a olunarak Takvim-i Vekayi‘hâne-

i ‘Âmire namıyla müstakil bir dâ’ire-i tıbâ‘at ittihaz ve Mekke-i Mükerreme 

ma‘zullerinden Şeyhzâde Vak‘anüvis Es-Seyyid Muhammed Es‘ad Efendi nâzırı 

nasb ve ‘ulemâdan Karasizâde Cemal Efendi müsahhih ve vukû‘ât-ı dahiliye ilm u 

haberlerini i‘tâya âmedi hulefasından Sarem Efendi ve mevâd-ı ‘askeriye ‘ilm u 

haberlerini irsale Ser‘asker Hüsrev Paşa’nın dîvan kâtibi Sa‘îd Bey memur ta‘yin 

kılınmıştı. Haftada bir def‘a 5.000 nüsha olmak üzere intişâr eden bu gazete senevî 

120 Kuruş mukâbilinde me’mûrîn-i devlete tevzî‘ edilmekte idi. 

Şu halde Takvîm-i Vekayı‘hane-i ‘Âmire hükümetin ikinci resmi basmahanesi 

olmuştu, birincisinin ismi Dâru’t-Tıbâ‘atü’l-‘Âmir’dir. Bu matba‘anın idaresi 

maktu‘iyet-i sûretiyle masarıfat nâzırı Hoca Sâib Efendi uhdesinde iken Takvim-i 

Vekayı‘hane-i ‘Âmire ile birlikte matba‘anın idaresi, muhsinât-ı mûcib 

olacağından Matba‘a-yı ‘Âmire takvim nezaretine ilhâk edilerek Vak‘anüvis 

Efendiye ihale edilmişti. Münif Paşa merhûmun 1279’da neşrettikleri Mecmû‘a-yı 

Fünûn’da Takvim-i Vekâyı‘ Gazetesi’nin tarih-i neşri 1247 sene-i Hicrîsi 

Cemaziyel Evvelinin 25’i olduğu muharrerdir. İkinci gazetemiz olan Ceride-i 

Havadis 1256’da İngiliz Mister Viliyam Çörçil ma‘rifetiyle haftada bir def‘a 

çıktığı halde münderecatının pek eğlenceli ve pek müfîd olması hasebiyle revaç 

bulmuştu. Gazetesini haftada bir def‘a çıkartmakla beraber mu‘ahharan hergün bir 

yaprak olarak Ruznâme-i Cerîde-i Havadis diye bir gazete daha neşretmişti. 

Tercüman-ı Ahvâl ilk Türk gazetecisi olan posta müdürü Âgâh Bey tarafından 

1277 Rebi‘u’l-Âhirinin altısında neşredilmiştir. El-Cevâ’ib ismindeki ‘Arabî 

gazete Matba‘a-yı ‘Âmire ‘Arabî baş müsahhihi Ahmed Fâris Efendi tarafından 

1277 Zilka‘desinde neşredilmiştir. Meclis-i Ma‘ârif a‘zasından Edib Şehir Şinasi 

Efendi’nin 1279 tarihinde neşrettikleri Tasvîr-i Efkâr, İstanbul’da çıkan gazetelerin 

beşincisidir.  
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Matbaacılığın Ülkemize Girişi ve Yayılması 

Türkiye’nin ilk matbaacısı Miladi 1674 ve Hicri 1075 yılında Macaristan’ın doğu 

bölgesinden Kolojvar şehrinde Kalvenist mezhebinden fakir bir ailede dünyaya 

gelen bir çocuktur. Bu çocuk ülkesinde Protestan rahibi olmak istiyordu. Fakat 

daha 18 yaşındayken Türklere esir olup huysuz bir adamın elinde sıkıntılı bir hayat 

yaşarken İslamiyeti kabul ederek ve İbrahim ismini alarak birkaç yıl içinde iyi bir 

Türkçe öğrenmişti. Sonunda İslamiyet Risalesi adında güzel bir eser ile güç ve 

başarısını herkese göstermişti. İbrahim, Macar Kralıyla olan dostluğumuz 

zamanında tercümanlık rütbesine yükselince devlet üyeleri arasında en bilinen bir 

yüz olmuştu. Özellikle Üçüncü Sultan Ahmed’in saltanatı zamanında meşhur  

sadrazam Damad İbrahim Paşa ile olan doslukları oldukça iyi bir düzeye gelmiştir. 

Matematik biliminde de usta olan bu Macar, Engirusi Abrahim Ağa diye tanınmiş 

iken devlete yaptığı bir takım değerli hizmetlerinin karşılığı olarak İlim Meclisi 

Müteferrikalığıyla 99 akçe tımar bağlanarak İbrahim Müteferrika lakabıyla bilinir 

olmuştur.  

Bu sıralarda Fransa elçiliğinden geri dönen Süleyman Ağazade Yirmisekiz 

Mehmet Çelebi’nin arkasından sadrazam olan oğlu yüksek kalemlik makamının 

idarecilerinden Mehmed Said Efendi Paris’te gördüğü harika şeyler içinde en çok 

baskıcılığı beğendiği için şehrimizde de bu tür bir teşkilatın kurulmasını Sadrazam 

İbrahim Paşa’ya önermişti. Sen Simon anılarına göre bu iki kişi daha Paris’teyken 

matbaa açmaya karar vermişti. İbrahim Paşa Nevşehir’den İstanbul’a gelince 

Saray’a girerek kişiliği ve çalışmaları herkesin dikkatini çekmiş, sırasıyla büyük 

makamlara doğru tırmanmıştır. Sonunda padişahın kızıyla evlenerek 1130 

tarihinde Sadrazam olmuştu. Kendisi ülkemizin ilerlemesi için önemli çabalar 

sarfediyordu. Özellikle bilim adamları ve fen bilimine gösterdiği ilgiyle 

İstanbul’da çok sayıda bilimsel oturumlar toplanıyor, dilimizin en güzel, en iyi 

şiirleri, en değerli tarihleri yazılıyordu. Bu doğrultuda fen bilimi üzerinde 

araştırmalara da devam ediliyordu. Sultan III. Ahmed kütüphanesi de 

Müteferrika’nın çaba ve destekleriyle oluşturulmuştur. Said Efendi ile İbrahim 

Paşa, İbarim Müteferrika’nın matbaacılığı bildiğini öğrenmişlerdi. Said Efendi bu 
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durumdan son derece memnun olarak ilk matbaayı bu kişi aracılığıyla yaptırmayı 

çok istemişti. Fakat sıradan kişiler bu girişimin hayata geçeceğini duyunca engel 

çıkarmaya başlamışlardı. Sonunda İbrahim Müteferrika, Said Efendi’nin 

yönlendirmesiyle baskı araçları adında bir dilekçe yazarak sadrazama sunar. Bütün 

harcamaları kendisi tarafınadn karşılanmak üzere bir matbaa kurulmasını ister. 

Fakat halk içindeki cahil fikirleri yatıştırmak için bir fetva alınmasına gereksinim 

vardır. O zamanın Şeyhu’l-İslamı Yenişehirli Abdullah Efendi istenilen konu 

hakkında aşağıdaki fetvayı çıkarmıştır: 

‘Matbaa sanatında ustalığı olan bir kişi, sözlük, mantık, felsefe, gökbilim ve 

bunlara benzer bilimler hakkında yazılan kitapların harf ve kelimelerinin 

şekillerini bir kalıba kazıyıp kağıtlar üzerine basmak suretiyle o kitapların 

benzerlerini yaparım derse bu kitapların basımı için dinimizce izin var mıdır?’ 

Cevap: 

‘Basma sanatında ustalığı olan bir kimse düzeltilmiş kitabın harflerini ve 

kelimelerini bir kalıba doğru olarak kazıyıp yapraklara basmakla, az bir zamanda 

zahmetsizce çok nüsha oluşturabilinir ve genellikle bu kitaplar düşük bir değer ile 

satılmaya başlanır. Bu açıdan basmacılığın büyük yarar sağlaması nedeniyle 

basma sanatından anlayan kişilere izin verilmesi ve konu hakkında uzmanlığı olan 

kişilerin de kazınacak kalıpları düzeltilme görevine atanması uygundur’.  

Artık bu fetva ile birlikte matbaacılığı ülkemizde uygulamak için kör ve bilinçsiz 

kişilerin engel çıkarabileceği beklenmiyordu. İbrahim Müteferrika Sultan Selim 

tarafında, Çarşamba’da Mehmet Ağa Mahallesi’ndeki evinde Said Efendi’nin de 

parasal katkılarıyla kitap basma yetkisi almıştı. Bu izin besmele ile taçlandırılmış 

bir ferman şeklinde idi. Ferman, Said Efendi ile İbrahim Müteferrika adına 

verilmişti Zilkade 1139. Bir anlatıma göre İbrahim Müteferrika bütün araç ve 

gereci özgün şekli korunarak Viyana’dan getirtmişti.  

İbrahim Müteferrika’nın ilk bastığı eserlerin adı ‘Sözlük Kitabı Van Kulu’dur. 

İslami derslerde öğrencilerinin kullanmakta olduğu bu güvenilir sözlüğün yazarı 

‘Sehac-ı Gevheri’ adında Türkistan’da Farabi şehrinde doğmuş ve Arap dili 
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alanında sahip olduğu derin bilgisi nedeniyle sözlük önderi lakabıyla tanınmış bir 

kişidir. Bu şahsın Arapça sözlüğü Üçüncü Murad zamanında Van Kulu 

Muhammed oğlu Mustafa Efendi tarafından ‘Van Kulu’ adıyla Türkçeye tercüme 

edilmişti. İbrahım Müteferrika bu yararlı eseri iki cilt halinde basmayı başarmıştır. 

İlki cildi 666, ikincisi ise 757 sayfadan oluşan bu eserin bir cildi 35 Kuruş fiyatla 

satılmaktaydı. Bu eserden kaç tane satıldığı bilinmese de gördüğü ilgi üzerine 

üçüncü baskısı 1802 yılında Amir matbaasında tekrar basılmıştır. Basılan 

kitapların düzeltilmesi için İstanbul eski kadısı İshak Efendi, Selanik’ten görevden 

ayrılmış Pirizade Sahib Efendi, Galata’dan görevden alınmış Yanyalı Esad Efendi, 

Kasımpaşa Mevlevihanesin Şeyhi Musa Efendi görevlendirilmişlerdir.  

Van Kulu kitabının düzeltilmesi çok uzun sürdüğü için İbrahım Müteferrika 

tezgahlarını kapatmak üzere bu kitapla beraber 1.000 adet ‘Tuhfetü’l-Kibar Fi 

Esfari’l-Bihar’ adlı Katip Çelebi’nin kitabıyla, ‘Seyyah Tarihi’ tercümesini, 

‘Derbeyan-ı Zuhur-u Afganiyan’ ve ‘Sebeb-i İnhidam Bina-i Devlet-i Şahan 

Safeviyan’ kitaplarını basmaya başladı. ‘Tuhfetü’l-Kibar’da görülen haritalar ve 

planlar tamamen İbrahim Müteferrika tarafından kazınıp resmedilmiştir. ‘Tarih-i 

Seyyah’ ise Polonyalı ‘Cizvitler’den Rakoçinin Rahibi Kruzinkski tarafından 

Sadrazam İbrahim Paşa için İbrahim Müteferrika aracılığıyla Latince’den 

Türkçeye tercüme edilmiştir. Bu eserlerin arkasına yine İbrahim Müteferrika 

tarafından on yedi adet değişik tasvir ve şekillerdeerle süslenmiş ‘Tarihü’l-

Hindü’l-Garbi’, Nazmizade’nin ‘Tarih-i Timurkani’, Şair Süheyli’nin ‘Tarih-i 

Mısri Kadim ve’l-Cedid’i ve Nazmizade’nin ‘Kitab-ı Gülşen Hulefası’ basıldı. 

İbrahim Müteferrika’nın özellikle kendi bastığı eserler arasında en ünlü 

olanlarından birisi de Fransızca dilbilgisi kitabıdır. Bu kitap Fransızların istek ve 

ricası üzerine meydana getirilmiştir. Yazarı, Galata’da oturan Alman 

Rahiplerinden Holderman’dır. İbrahım Müteferrika bu kitaptaki Fransızca harfleri 

bir anlatıma göre kendisi kazımıştır. Diğer anlatımlara göre ise bu harflerin 

Fransa’daki Kardinal Dö Flori’ye ait olduğu söylenir. O zamanlar Fransa’nın 

İstanbul Büyükelçisi Vilnov, bu kitabın basımıyla ilgilenmiştir. 1731 yılında 

‘Nizamü’l-İmam’ ile ‘Füyuzat-ı Mıknatisiyye’ kitapları basıldı. İbrahim 

Odabaş, H.ve Güçlü, S. (2007). "Tıbâ‘atın Memleketimizde Şuyû‘u".  
Osmanlıca Metinler: Matbaacılık, Osmanlı Kütüphaneleri ve Şehirleri içinde (185-210). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. 



 - 206 - 

Müteferrika’nın sağken bastığı eserler şunlardı: ‘Kitab-ı Cihannnüma’, Takvimu’t-

Tevarih’, Tarih-i Naima’, ‘Tarih-i Raşid’, ‘Tarih-i Çelebizade’, ‘Kitab-ı Ahval-i 

Gazavat Derdiyar-ı Bosna’, ‘Ferhenk Şuhuru’, ‘Bahr-ı Hazar ve Bahr-ı Siyah’ 

haritaları. 

İbrahim Müteferrika Hicri 1157 yılında öldü. Kasımpaşa’da İdris-i Muhtefi 

Kabri’nin elle metre kuzeyinde gömülüdür. Rahmetlinin mezarının kitabesi Tarih 

Komisyonu Üyelerinden Rahmetli Safvet Bey tarafından temizletilerek aşağıdaki 

gibi okunabilecek hale getirildiğini tören amiri Ziya Bey’in bir yazısında gördük: 

Kitabe 

‘Huzur öğretmeni İbrahim Efendi ki tarih kaydıyla varlığının isbat etmiştir. 

Basmamıştı bir benzeri âleme. İlim ve irfan ile uğraşarak eşyanın gelişmesine 

hezmetci bir kişi oldu. Bu süre içinde yeterince çile çekti. Baskı, resim ve 

matbaacılıkta merak giderici bilgisiyle tekkeye bir dolu bardak sundu. Para ve 

vaktini bilim ve sanatın gelişmesi ve düzenlenmesine harcadı. İyi ve güzel 

varlığını yerle bir etti. Kader yüzüne gülmedi. Hakkında bilinenlerden hüküm 

çıkarılırsa umulur ki Müteferrika’nın cennet bağının bahçelerinde payı vardır’. 

Durumunu anlatır olsa bu mısra onun 

İbrahim Efendi Firdevs Cennetine ayak bastı 

1157 

 Bizde matbacılığı kurmayı başaranlar arasında adından söz ettiğimiz Said Efendi 

1154 yılında Fransa Büyükelçiliğine atandı. 1159 yılında ise öldürülen ‘Bıyıklı Ali 

Paşa’ yerine Sadrazam atanıp arkasından Girit ve Mısır’da valilik yaptı. Son olarak 

görev yeri olan Atina’dayken 1172 yılında Maraş’ta yaşamını yitirmiştir. 

Sadrazam olduktan sonra matbaa açmak istemiştir. İsteği kabul olan Said Efendi 

İbrahim Müteferrika ile birlikte yeniden çalıştı. 1143’te Patrona isyanında 

matbaası bozulmuştur. 

Damat İbrahim Paşa, Patrona Halil’in düzenlediği ayaklanmada boğularak 

öldürülmüş ve cesedi bir at kuyruğuna bağlanarak Divan yolundan sürüklenerek 

Bab-ı Hümayun önüne getirilmiş ve çıplak vücudu köpekler tarafından 
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parçalanmıştır. Şehzade Camii yakınında hayattayken yaptırdığı çeşmenin yanına 

vücudunun kalan parçaları dostları tarafından gece defnedilmiştir.  

İlk kez fetva çıkararak matbaanın kurulmasını sağlayan Şeyhü’l-İslam Abdullah 

Efendi ise 1156 yılında Hac’dan geri dönünce Kanlıca’daki yalısında ölmüştür. 

Kanlıca’da İskender Paşa Camisinin avlusuna gömülmüşür. Kendisi ‘Behçetü’l-

Feteva’ adlı eserin sahibidir. On üç yıl Şeyhü’l-İslamlıkta kaldıktan sonra 

Bozcaada’ya sürgün edilmiş, ardından affedilmişti. Kendisi çok bilgili bir kişiydi. 

İbrahim Paşa’nın sevgisini kazandığı için halkın gözündün düşmüştü. 

1157-1160 tarihleri arasında İbrahim Müteferrika’nın ölümüyle başka bir ferman 

çıkarılarak matbaanın devamına izin verilmiş ve kapatılmış, terkedilmiş makinesi 

satın alınarak bazı kitaplar basılmaya başlanmıştır. Rumeli kadılarından İbrahim, 

Anadolu kadılarından Ahmet Efendi bu matbaayı çalıştırmak için izin almıştı 

1660. Fakat matbaa çeşitli  hileler sonucunda uzun yıllar atıl durumda kaldıktan 

sonra 1198’de tekrar kurulmuştur. Sonunda Üçüncü Sultan Selim devrinde 

Abdurrahim Efendi rahmetlinin gözetimi altında ‘Araboğlu’ aracılığıyla yeniden 

harf kazınarak ve kalıplaştırılarak ve Haliç’e Humbarahane’de tezgahlar 

oluşturularak kırk beş adet eser daha basılmıştır. Humbarahane’de okul içinde 

kurulan bu matbaa 1217 yılında Selimiye’ye taşınmış ve orada hizmete devam 

edilmiştir. Matbaa, buradan da Süleymaniye’de bugünkü Kadılar Fakülte 

Binasının bitişiğinde bulunan ve daha sonra Kaptan Paşa Lisesi halene 

dönüştürülen binaya taşınmıştır.  

Ülkemizde ilk defa matbaa kurma şerefinin sahibi İbrahim Müteferrika aynı 

zamanda Avrupa’dan ustalar getirterek o zamanlar iyi bilinen Avrupa yapısı arslan 

markalı kağıtları Yalova’da yaptırmaya başlamıştır. Müteferrika’nın bu gibi 

çalışmalarına sonsuza kadar minnet duyulacaktır. Arap harfleriyle kitap basma ve 

düzenleme düşüncesi Müteferrika’ya ait bir eser değildir. O bu işi yalnızca 

ülkemizde ilk kez uygulamıştır. Çünkü basmacılığın yaygınlaşmasına kadar 

Avrupa’nın değişik matbaalarında çok sayıda Arapça ve Farsça eserler 

yayınlanmıştı. Hatta Arap harfleriyle baskı yapan matbaaların sayısı onu geçmişti. 

İlk defa Arap harfleriyle basılan eser, 1514 yılında İtalya’da Fano kasabasında 
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Papa II. Jül’ün çaba ve desteğiyle Venedikli Giorgio Agustino Ginstiniani adlı 

yayıncının çıkardığı İncil’dir. Bu İncil aynı zamanda İbranice, Rumca ve Kildani 

dilleriyle de basılmıştır. Matbaacılıkta Arap harflerinin ilk defa bizden çok daha 

önce kullanıldığı Karel Favulman ve Gayngane adlı yazarlar tarafından 

onaylanmıştır.  

Bugün Fransa’da kullanılan Arap harfleri ise yirmi yıl kadar İstanbul’da elçilik 

görevinde bulunmuş olan Savary de Breves adında bir kişinin gayretleriyle 

kazınılan bir nesih diğeri talik harflerdir. 1625 yılında ölen bu kişi doğu ülkelerine 

karşı son derece duyarlıydı. Medimiyus ve On üçüncü Greguvar tarafından kurulan 

matbaada (1615) Türkçe eserler bile bastırmıştı. Bu matbaadaki çelik damgalar 

daha sonra ‘Rişliyö’nün izniyle ‘Antuan Vitra’ tarafından satın alınarak harfler 

kalıba dökülmüştür.  

Teoderini adındaki yazara göre ise İstanbul’da ilk matbaa 1488 yılında kurulmuş 

ve İbranice bir sözlük yayınlanmıştır. İlk matbaanın ortaya çıkması üzerine Sultan 

Bayezid tarafından çıkarılıp oğlu Yavuz Sultan Selim tarafından desteklenen bir 

ferman gereğince baskı işi ile uğraşanlar idam cezasıyla tehdit edilmişti. 

Tören amiri ziya Bey’in bir makalesinde de görüldüğü gibi Onaltıncı Yüzyılda 

İstanbul Patriği Krilus Lokarisk’in yardımıyla Nikodimus Metakasas adında biri 

burada bir matbaa kurmaya girişmiş ise de Cizvit Papazları tarafından şiddetle 

yasaklanıp engellendiği gibi 1698 yılında bazı Ermeniler tarafından getirilen bir 

baskı tezgahı da yeniçeriler tarafından parçalanmıştır. Basım tarihimizin önceki 

devirlerini oluşturan önceki açıklamaları burada noktalayarak biraz da 

basınımızdan söz edeceğiz. 

Bizde basın son derece yenileşme taraftarı olan II. Sultan Mahmud zamanında 

ortaya çıkmıştır. Büyük Yunan isyanı sırasında Avrupa’daki fikir akımlarına karşı 

Türklerin menfaatlerini savunmak için Sultan Mahmud resmi bir Fransızca gazete 

yayınlanmasını uygun görmüş, bu görevi son derece Türk dostu olan Yahudi 

Alexander Balak adında bir Fransıza vermiştir. Balak,  ‘Monitor Ottoman’ adında 

ilk gazeteyi Miladi 1831 yılında yayınlamıştır. Bu Musevi, aslında İzmir’de kendi 
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adına ‘Spektator Devriyan’ adında bir gazete çıkarmaktaydı. İstanbul’a çağrılan 

Balak, bu yeni resmi görev ile beş yıl kadar uğraştı. Hükumetin resmi gazetesinin 

bir yabancı elinde olması büyük devletler arasında dedikodu ve alay konusu 

olmaktaydı. 1836 yılında Balak Fransa’ya seyahate giderken Malta’da bilinmeyen 

bir hastalıktan ölünce gazete müdürlüğü Danimarka Eski Konsolosu Françiska’ya 

verilmişti. Bu kişiden sonra değişik müdürlerin yönetiminde kalan Monitor, 1843 

yılında tamamen kapatıldı. 

‘Monitor’un çıkışından bir yıl sonra ‘Takvim-i Vekayi’ adıyla 1247 yılında 

haftalık Türkçe bir resmi gazete daha çıkmaya başlamıştı. Türk diliyle ilk defa 

yayınlanan bu gazete Tarihçi Efendi adıyla bilinen görevlinin yönetimi altında 

düzenlenip basılmaktaydı. Bu ilk gazetemiz ‘Takvim-i Vekayi’e konacak isim 

konusunda Bab-ı Ali’den uygun çok sayıda sözcük alınmışsa da Sultan 

Mahmud’un isteği üzerine Takvim-i Vekayi ismi uygun görülerek kabul edilmişti. 

İstanbul’da ‘Bab-ı Seraskeri’ ve Kadılar Fakültesi yakınındaki konak, Kapıcıbaşı 

Mustafa Ağa’dan beşyüz keseye Miri arazi olarak satın alınmıştır. Bu arazide 

Takvim-i Vekayi Hane-i Amire adıyla bağımsız bir matbaa dairesinin kurulması 

kararlaştırılmış ve Mekke-i Mükerreme’deki görevinden alınan Şeyhzade Tarihçi 

Es-Seyyid Muhammed Esad Efendi buranın yönetimine getirilmiştir. Bilginlerden 

Karesizade Cemal Efendi düzenleyici olarak, iç olaylar haberlerini vermek için 

Sarem Efendi ve askeri haberlerin düzenlenmesi için de Serasker Hüsrev Paşa’nın 

divan katibi Said Bey memur olarak atanmıştı. Haftada bir kez 5.000 adet çıkarılan 

bu gazete yıllık 120 Kuruş karşılığında devlet memurlarına verilmekteydi. 

Bu durumda ‘Takvim-i Vekayi Hane-i Amire’ hukümetin ikinci resmi basım 

hanesi olmuştu. Birincisinin adı ‘Daru’t-Tıbaatü’l-Amir’dir. Bu matbaanın 

yönetimi Maliye Bakanı Hoca Saib Efendi’nin yetkisindeyken ‘Takvim-i Vekayi 

Hane-i Amire’ ile birlikte matbaanın yönetimi, daha uygun olacağı gerekçesiyle 

devlet matbaasından Tarihçi Efendiye devredilmiştir. Rahmetli Münif Paşa’nın 

1279’da yayınladığı Mecmua-yı Fünun’da Takvim-i Vekayi gazetesinin yayın 

tarihi Hicri 25 Cemaziyel Evvel 1247 olduğu yazılmaktadır.  
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1256 yılında İngiliz William Churchill tarafından haftada bir kez çıkan ikinci 

gazetemiz ‘Ceride-i Havadis’, içeriğinin çok eğlenceli ve sayfalı olmasından 

dolayı çok tutulmuştu. Haftada bir kere çıkan bu gazetenin yanında her gün bir 

yaprak olarak ‘Ruzname-i Ceride-i Havadis’ adında bir gazete daha yayınladı. 

Tercüman-ı Ahval ilk Türk gazetecisi olan posta müdürü Agah Bey tarafından 

Hicri 6 Rebiyü’l-Evvel 1277 tarihinde yayınlanmıştır. ‘El-Cevaib’ adındaki 

Arapça gazete ise, devlet matbaası Arapça baş düzelticisi Ahmed Faris Efendi 

tarafından Hicri Zi’l-Kade 1277 tarihinde yayınlanmıştır. Eğitim Meclisi 

üyelerinden Edib Şair Şinasi Efendi’nin 1279 tarihinde yayınladığı ‘Tasvir-i Efkar’ 

ise İstanbul’da çıkarılan gazetelerden beşincisidir.  
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