
lunabileceğini ve bunlardan birinin tercih 
edilmesi gerektiğini. bu durumun kitaba 
şüphe getirmeyeceğini savunmaktadırlar. 

Muhammed YCısuf MCısa gibi bazı çağ
daş araştırmacılar e1-Mecmu'un. Ehl-i 
sünnet fıkhıyla ilgili en eski eser olan 
İmam Malik'in e1-Muvatta'ından elli yıl 
kadar önce yazıldığını , bu kadar erken bir 
devirde başarılı bir sistematik içinde dü
zenlenmiş olmasını. ayrıca İmam Malik'in 
bundan bahsetmeyişini eserin imam 
Zeyd'e aidiyetine büyük şüphe düşürdü
ğünü söylemektedir. Muhammed Yusuf'a 
göre Hanefi eserlerinin tertibi esas alı
narak hazırlanan e1-Mecmu'un imam 
Zeyd'e ait olması durumunda Hanefıler'in 
bu sistematiği ondan almasının söz ko
nusu olması gerekir. Zira EbCı Hanife'nin 
imam Zeyd ile görüştüğü ve kendisinden 
ilim aldığı bilinmektedir (Muf:ıaçl.arat{f ta
ril].i'l-fıl).hi'l-İslamf, s. 72-73) Bu iddia e1-

Mecmu'un bizzat Zeyd b. Ali tarafından 
yazıldığı düşüncesine dayanmaktadır. Hal
buki eserin tertibinin kimin tarafından 
yapıldığı tartışmalıdır. Hadi b. İbrahim el
Vezlr gibi bazı Zeydiyye alimleri Zeyd b. 
Ali'yi Hz. Peygamber'in soyundan ilk eser 
telif eden. ilk defa fıkhın bablarını tesbit 
eden kişi olarak kabul ediyariarsa da 
(Seyyagi, ı. 27) eseri EbCı Halid'den riva
yet eden İbrahim b. Zibrikan e1-Mec

mu'un tertibinin Eb Cı Halid'e ait olduğunu 
belirtmektedir (a.g.e., 1, 25, 26; M. EbG 
Zehre, el-İmam Zeyd, s. 270) . EbCı Halid 
ilk telif döneminin başlangıcında yaşadı
ğı. hadis ve fıkıh alanında konularına gö
re ilk eserleri veren İbn Cüreyc, Ma'mer 
b. Raşid. İbn EbCı ArCıbe. Süfyan es-Sevrl. 
Malik b. Enes gibi alimlerle çağdaş oldu
ğu için bu görüş tarihi gerçekiere daha 
uygun düşmektedir. Esasen öğrencinin 
hacasından aldığı bilgi ve rivayetleri dü
zenleyip kitap haline getirmesi müslü
man alimierin telif geleneğinde yaygın bir 
husustur. Günümüz araştırmacılarından 
Muhammed Accac el-Hatlb de EbCı Ha
lid'in Zeyd b. Ali'den fıkıh ve hadis yazdı
ğım, daha sonra bunları iki mecmua ha
linde tertip ettiğini. bunun ise eserin 
imam Zeyd'e nisbetini olumsuz yönde et
kilemeyeceğini söylemektedir (es-S ün ne 
l).able't-tedufn, s. 371 ). Ca'fer es-Sübha
nl, kaynak göstermeksizin kitabın asırlar 
sonra Hüseyin b. Yahya ed-Deyleml tara
fından 1201 ( 1787) yılında bablar halinde 
düzenlendiğini iddia ediyorsa da (Buf:ıüş, 
VII , 119) bunun isabetli olmadığı anlaşıl
maktadır. 

Muhammed YCısuf MCısa ve Ahmed 
Muhammed Şakir (ibn Hazm, ll, 75) gibi 

bazı alimler. cerh ve ta'dll kitaplarındaki 
ifadeleri esas alarak eser hakkında gü
vensizliklerini dile getirirken Muhammed 
Ebü Zehre, e1-Mecmu' ile ilgili bütün id
diaları inceledikten sonra bunların objek
tif kriteriere dayanmadığını , eleştirilerde 

mezhep taassubunun ön plana çıktığını, 
dolayısıyla EbCı Halid'in rivayetinin doğru
luğunu tercih ettiğini ifade etmekte (el
İmam Zeyd, s. 257-258). eserin neşrine 
takriz yazan Muhammed Bahlt, Abdül
kadir Bedran ve Abdülmu'tl es-Sekka gibi 
araştırmacıl ar da bu görüşe katılmakta
dır. 

İlk defa Eugenio Griffini tarafından 
İtalyanca notlarla birlikte neşredilen e1-

Mecmu'un (Milano 1919) daha sonra 
çeşitli baskıları yapı lmıştır (Kahire 1340; 

Kah i re 1340, imam Ali er-Rıza' nın el-Müs
ned' i ile birlikte; Beyrut 1386/1966; San'a 
1407) . Eseri Şerefeddin Hüseyin b. Ahmed 
es-Seyyagi er-Ravzü'n-na<;lir şer]J.u Mec
mu'i'1-fı}f.hi'1-kebir adıyla şerhetmiştir 

(1-lV. Beyrut. ts.). e1-Mecmu'un en geniş 
şerhi kabul edilen bu çalışma hadislerin 
açıklanması. ihtilaflı meselelerde alimie
rin görüşlerinin belirtilmesi, hadislerden 
çıkarılan hükümler. çelişkili görünen ha
disleri uzlaştırma ve tercih noktalarında 
dikkati çekmektedir. Eser üzerine ayrıca 
Muhammed b. Mutahhar'ın e1-Minha

cü '1-celi, Yahya b. Hüseyin es-San'anl'
nin (ibnü'J -Kasım) e1-Mişba]J.u '1-münir 
şer]J.u'1-MecmıJ.'i'1-kebir adıyla şerh yaz
dıkları kaydedilmektedir (Seyyagi , ı. ı ı , 

26, 35). 
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MECMUA 
(4ı:~) 

Aynı veya farklı türden seçilmiş 
çeşitli hacimlerdeki 

metinlerin ve risalelerin 
bir araya getirilmesiyle oluşturulan 

eserlerin ortak adı. 
_j 

Sözlükte "dağınık şeyleri bir araya ge
tirmek. toplamak" anlamındaki cem· 
masdanndan türeyen mecmfı'dan (bir 
araya getirilmiş , toplanmış) gelmektedir. 
Mecmfıanın yanı sıra mecami'. mecma'. 
cami' gibi aynı kökten türemiş kelimeler
le -yalnız Osmanlı Türkçesi'nde- cüzdan, 
defter ve ceride isimleri de aynı manada 
kullanılmıştır. Ancak bu isimlerden her
hangi birini taşımadığı halde mecmua 
özelliğine sahip pek çok eser bulunmak
tadır. 

Mecmualar. genelde bir veya daha faz
la yazar yahut şaire ait çeşitli şekil ve ha
cimlerdeki dini, din dışı n esir ya da şiirler
den oluşan derleme kitaplardır: Mecmü
atü'l-ehadls, mecmCıa-i fetava, mecmCıa-i 
ed'iye. mecmfıatü'r-resail, mecmCıa-i eş
' ar. mecmCıa-i tevarlh , mecmüa-i fevaid 
gibi. Mecll)ua başlangıçta, birçok bakım
dan benzediği cönk gibi ayetler, hadisler. 
fetvalar, dualar. hutbeler. şiirler, ilahiler, 
şarkılar, mektuplar. latifeler. lu gaz ve mu

. ammalarla ilaç tariflerinin ve faydalı bil
gilerin (fevaid). notların, tarihi belge ve 
kayıtların (tevarih) derlendiği bir not def
teri halinde ortaya çıkmış, zamanla geli
şip düzenli bir tertip ve şekle kavuşarak 
türlerine göre bazı farklılıklar gösteren 
bir kitap veya telif çeşidi özelliği kazan
mıştır. Bir telif türü olarak gelişimini ta
mamlad&tan sonra genellikle kitap hÜ
viyetindeki teliflerden farklı bir tarafı 
kalmamıştır. 
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islam kültüründe mecmua türü, henüz 
adı konulmadan Hz. Peygamber'in hadis 
yazımına izin vermesiyle birlikte ortaya 
çıkmıştır. Bu iznin ardından bazı sahabi
ler ResQiullah'tan duyduklarını mecmua 
tertip etme anlayışı içerisinde kendi se
çimlerine, ihtiyaç ve değerlendirmeleri
ne göre bir araya getirince hadis literatü
ründe sahife, cüz ve kitap adıyla anılan 
ilk derlemeler doğmuştur. Bunların en 
tanınmışlarından biri, Türkçe'ye İlk Ha
dis M ecmualarmdan Hemmaıiı b. Mü
n ebbih'in Sahi l esi adıyla tercüme edil
miş mecmuadır (tre. Ragıb imamoğl u , An
kara 1966). Hadis derlemeleri geliştiğin
de hadislerde ele alınan meseleleri kapsa
maya yönelik çalışmalar bu metinleri ge
nellikle bablara göre tasnif etme anlayı
şını getirmiş ve ortaya konulan eseriere 
mecmua ile aynı kökten türeyen "el-ca
mi' " ismi verilmiştir. Bunların günümüze 
ulaşan ilk örneği , ll. (VIII. ) yüzyılda Ma'
mer b. Raşid tarafından şekiilendirilmiş 
olanıdır (KWi bü 'i-Cami, AÜ DTCF K tp., 
İ sma il Saib Sencer, nr. 164) . Hadisleri ra
vilerinden bizzat toplayarak en güvenilir 
olanlarını bir araya getiren Buhari, Müs
lim ve Tirmizi'nin eserleri de el-Cami 'u 'ş

şaJ:ıil:ı adını taşımakta ve derleme oluş
ları ile adları mecmua sayılabileceklerine 
işaret etmektedir (DİA , XV. 47, 49- 50 ). 
Yine hadis literatüründe zevaid kitapla-

Kazasker Kınmizade Ahmed Resid Efendi'nin ci nayetle il 
gili fıkhi hükümleri toplayan Kı rımfzade Mecmuası'nın 
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rının en önemlilerinden sayılan NQreddin 
ei-Heysemi'nin Mecma'u 'z-zeva'id ve 
menba'u'l-feva'id ile (Beyrut 1967) M ec
ma'u '1- baf:ıreyn f i zeva'idi'l-M u'ce
m eyn (Riyad 141 3) adlı derlemeleri , isim
leri mecmua olmamakla birlikte hadis 
mecmuacılığı anlayışını geliştirerek sür
düren çalışmalar olmuştur. ilk dönemler
den itibaren çokça karşılaşılan "mecmQ'" 
adlı eserlerin en önemlileri arasında Zeyd 
b. Ali'nin (ö. 122/740) fı kıh ilmine dair el
Mecmu'u. Halid b. KülsQm'ün Nu'man 
b. Beşir'in şiirlerini topladığı M ecmu'u 
şi'ri'n-Nu'mfın'ı , ibnü'I-Hasib Nattaha'
nın bazı alimlerden işittiği ve şahit oldu
ğu hadiseleri ihtiva eden el-Mecmu'u'l
men~ul mine 'r-ri~a'ı. eelGdi'nin Mec
mu'u ~ırfı'ati emiri 'l -mü'minin 'Ali b. 
Ebi Tfılib ' i, Ebü'I-Ferec ei-İsfahani'nin 
M ecmu'u'l-a§ar ve 'l-al]bfır' ı (İ bn ü ' n 

Nedlm. s. 507. 510. 547; Sezgin , I, 489 , 
538; II , 354 ); "mecma"' adlı eserler arasın
da Ahmed b. Muhammed ei-Meydani'
nin Arapça darbımeselleri topladığı Mec
ma'u 'l-em§fıl'i, Radıyyüddin es-Sagani'
nin Mecma'u 'l-baJ:ıreyn' i ve "cami"' adlı 
eserler arasında yukarıda anılan el -Ca
mi'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'lerden başka isa b. Ömer 
es-Sekafi, Heysem b. Adi. ibn Ebu Tahir 
ve Müberred'in çalışmaları zikredilebilir 
(İbnü ' n -Nedlm, s. 197, 268, 450, 643). Lite
ratürde mecmua sayılabilecek derleme
ler arasında bu ismi taşımayan ve sonra
ları "müntehabat, muhtarat" olarak da 
adlandırılan pek çok eser arasında Arap 
edebiyatındaki seçme şiirleri bir araya ge
tiren, günümüzün antolojileri sayılabile
cek en eski ve önemli mecmualar, Cahili
ye devrinin ünlü yedi şairinin kasidelerini 
toplayan el-Mu'alla~at ile Mufaddal ed
Dabbi'nin el-Mufaçlçlaliyyfıt, Asmai'nin 
el-Aşma'iyyat ve Ebu Temmam'ın el
}jamase adlı derlemeleridiL Bu arada 
"divan" kelimesinin de önceleri "şiir mec
muası" anlamında kullanıldığı Ebu Tem
mam'ın eserinin Divanü'l-J:ıamase adıy

la da tanınmasından anlaşılmaktadır. ilk 
dönemlere ait mecmua adlı nadir eser
lerin en eskisi ise muhtemelen ibn Ab
dOs ei-Kayrevani'nin (ö. 260/8 74) Maliki 
fıkhına dair kaleme aldığı el-Mecmıl'a'

sı ile (Muhammed b. Hari s e i - Huşen1 , s. 
133; Sezgin, ı . 473) Ahmed b. Hüseyin ei
Beyhaki'nin Mecmu'atü kelCımi'ş-Şa
ti'i fi af:ıkfımi'l-~ur 'an adlı çalışmasıdır. 
Bütün bu çalışmalar, mecmua türünün 
başından beri ne kadar yaygın ve çeşitli 
olduğunu ortaya koymaktadır . 

Mecmuaların türlerine göre bazı tertip 
ve şekiliere kavuşarak Araplar, Farslar ve 

Müellifi 
bilinmeyen 

bir hutbe 

mecmuasın ın 

ilk sayfası 

ilstanbul12691 

Türkler arasında rağbet bulup farklı bir 
gelişim göstermesi ve çeşitli ilim dalla
rında müstakil bir telif türü özelliği ka
zanması ilk örneklerin ortaya çıkışından 
birkaç asır sonra gerçekleşmiştir. Not 
defterlerinden meydana gelen özel m ec-

. mualar için böyle bir t arihin belirlenmesi 
zor görünmekle birlikte bunların Osmanlı 
dönemindeki gelişimine bakarak )0.1_ yüz
yıldan itibaren dikkat çekmeye başladık
larını. )0.11. yüzyıldan sonra ise sayı ve çe
şitlerinin iyice arttığını söylemek müm
kündür. Daha çok Osmanlı ve iran saha
sında rağbet gördüğü anlaşılan özel mec
muaların kağıdının kalitesi, rengi, boyut
ları. cildi, yazısı . tezhibi, şekli gibi vasıfları 
ve maddi nitelikleri itibariyle birbirlerin
den çok farklı olduğu , bir kısmının düzen
siz. adeta karalama defteri. bir kısmının 
çok düzenli ve özen li bir sanat eseri nite
liği taşıdığı görülmektedir. Düzensizlerin 
çoğu doğrudan der leyicisinin eliyle yazıl

mış olduğu için okunaksız ve istinsah ha
talarıyla dolu, babadan oğula veya elden 
ele intikal ettiğinden dolayı farklı kişilerin 
yazısına ve ilgisine göre şekillenmiş, de
ğişik konulara yer veren güvenilmez me
tinler halindedir. 

Osmanlı ilim. kültür ve edebiyatında 
çok yaygın ve önemli bir telif türü haline 
gelmiş olan mecm ualar genel özellikleri 
ve muhtevaları dikkate alınarak "mecmQ
atü'l -eş ' ar, mecmua-i ed'iye, mecmüa
tü'l-münşeat" vb. şekillerde adlandırıl
mıştır. Ancak birtakım mecmualar, muh
tevalarının yanında tertipleyicilerinin ün
lü ve güvenilir kişiler olması dolayısıyla on
ların adlarıyla da anılmıştır. Mesela Feri
dun Ahmed Bey'in Münşeatü 's-selatin' i 
ikinci baskısında Feridun Bey Münşeatı 

(İ stanbul HI, 1274-1 275). Osmanlı müsi
kişinaslarından Haşim Bey'in düzenlediği 
Mecmua-i Karhave Nakşha ve Şarkiy-



yat da (istanbul ı 269) Haşim Bey Mu
siki Mecmuası adıyla (2. bs., istanbul 
ı 280) yayımlanmıştır. Ahmed Zühdü Pa
şa'nın e1-Mecmuatü 'z-Zühdiyye ii ah
kami'd-diniyye'si (İ stanbul ı 3 ı ı- ı 3 ı 4) 
gibi örnekler ise içinde hazırlayanın ismi
nin de geçtiği geleneksel anlayışa uygun 
olarak adlandırılmıştır. Bazı mecmuala
rın özel bir adı varken naşirlerin verdiği 
farklı bir adla basıldığı görülmektedir: 
Asıl adı Ezhar-ı Etkar olan ve Muallim 
Naci'ye ait olduğu da öne sürülen Mu
hammed Muzaffer Mecmuası (İ stan

bul ı 306) gibi. Bunların dışında birtakım 
örnekler de geleneksel bir tarzda, içinde 
mecmua veya aynı kökten türetilmiş ke
limelerin yer aldığı Arapça. Farsça, Türk
çe yahut mülemma' başlıklar taşır: Mec
muatü '1-kübra mine'1-kasaidi'1-tuhra 
ii hakkı nebiyyina Muhammedeni'1-
büşra a1eyhi salevô.tu1Whi ve selamü
hü'1-uzma (İstanbul ı 276) gibi. Bu ara
da adında mecmua kelimesi ve türevle
rinin geçmediği, ancak mecmua özellik
lerine sahip olduğu anlaşılan örnekler de 
vardır. Bunlara. kısaca Menô.kıb-ı Kethü
dazô.de adıyla tanınan (İstanbul ı 294, 
ı 305) ve kitap meraklıları arasında . muh
temelen içindeki çeşitli bilgiler yanında 
Müstakimzade Mecmuası gibi bazı 
eserlerden yapılmış nakiller sebebiyle 
Kethüdô.zô.de Mehmed Arif Efendi 
Mecmuası olarak anılan derleme örnek 
verilebilir. Münşeat. dua. fetva ve mOsiki 
(güfte) mecmualarında da görülen bu tür 
eserlere. ll. Murad ve Fatih Sultan Meh
med dönemlerine ait en eski münşeat 
mecmualarından biri olan Menô.hicü'1-
inşa (Bostan ı 97 ı) ikinci bir örnek olarak 
gösterilebilir. Bir müellifin çeşitli konu
lardaki yazılarının daha sonra başkaları 
tarafından bir araya getirilmesiyle oluş
turulmuş mecmualara "mecmOatü'r-re
sail" denilmiştir. "Külliyat" olarak da anı
lan bu eserler. Mecmu'atü't-tev]Jid gibi 
(Riyad ı 999) ya doğrudan konuyu belir
ten bir başlıklayada e1-Mecmu'atü'1-
kdmile li-mü'elletati'1-üsta?; 'Abbas 
Ma]Jmud e1-'A]f]fö.d: Teracim ve siyer 
(Beyrut ı 984) örneğinde olduğu gibi mü
ellifinin adıyla anılır. Mehmed Ali Nüz
het'in Mecami-i Asô.r-ı Nüzhet:Asar-ı 
Askeriyye adlı eseri de (İstanbul 1308) 
buna Osmanlı sahasından bir örnektir. 
Bu gibi eserler bazan sadece "mecmOa
tü'r-resail" adını taşır; buna Şeyhülislam 
İbn Kemal'in Arapça bazı risalelerinin yer 
aldığı Mecmu'atü'r-resô.'il'i örnek gös
terilebilir (İÜ Ktp , AY, nr. ı 5 ı ı). 

Mecmualar Arapça. Farsça. Türkçe ola
rak tek bir dille kaleme alındığı gibi derle
yenin bu dilleri bilip bilmemesine ve der
lenen metinlerin diline göre bunların iki
sinin veya üçünün birlikte kullanıldığı me
tinler halinde de yazılmıştır. Çoğunlukla 
ilmi ve dini konularda derlenmiş mec
muaların mensur ve Arapça. edebiyat ve 
sanat konularındakilerin ise ·manzum ve 
Farsça- Türkçe olduğu görülmektedir. Os
manlı müelliflerinden Müstakimzade'nin 
kendi adıyla anılan mecmualarından ikisi 
mensur ağırlıklı Arapça (Süleymaniye 
Ktp ., Esad Efendi, nr. 3756: İÜ Ktp ., AY, 
nr. 4727). güfte mecmuası ise manzum 
ve Türkçe'dir (Süleymani ye Ktp. , Esad 
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adlı bir mecmuanın 
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(Mustafa Uzun 
özel kitaplıgı) 
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Efendi, nr. 3397). Derteyeni bilinmeyen 
Cô.miu '1-Meani de aynı şekilde çoğun
lukla manzum olan Türkçe ve Farsça me
tinlerden meydana gelmiştir (N uruosma
niye Ktp ., nr. 4904). 

Sayıca çok fazla ve muhtevaları farklı 
olan mecmualar. ilk vakıf kitap listelerin
den başlayarak XVI. yüzyıldan itibaren 
ortaya çıkan "defterü'l-kütüb"lerde, ll. 
Abdülhamid döneminde hazırlandıkları 
için "devr-i Hamldl defterleri" denilen ka
taloglarda ve günümüzün çok yönlü tas
nif sistemlerinde genellikle "MecmOat 1 
Mecmualar" başlığı altında ele alınmış
tır. İlk örneklerden Umur Bey'in 861'de 
(ı 457) hazırlattığı bir Arapça vakfıyedeki 
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listede "tıbdan Arabl mecmua" kaydı bu
lunmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman 
devrine ait 959 ( 1552) tarihli Deiterü '1-
kütüb'ün tasnif kaidelerinden bahseden 

"KanOnü'd-defter ve şevazzihl" bölümün
de mecmOatü'r-resaillerin içlerindeki en 

önemli risalenin konu başlığına göre tas
nif edilmesi öngörülmüştür. Nuruosma
niye Kütüphanesi 'nin katalogunda ise 
mecmOatü'r-resaillerin ilk defa ayrı bir 
bölümde toplandığı görülmektedir. Seli
miye Nakşibendl Dergahı'nın kütüphane
sine ait 1252 ( 1836) tarihli katalog da da 
mecmualar müstakil bir bölümde topla

nıp her birinin içindeki risaleler teker te
ker incelenerek deftere kaydedilirken 
devr-i Hamldl defterlerinde sadece mec
mOatü'r-resailler değil bütün mecmua
lar müstakil bir bölümde toplanmıştır. İs
lam dünyasının tanınmış kataloglarından 
İbnü'n-Nedlm'in el-Fihrist'i ile Keşfü'?
?Unun (ll , !596-!607) ve onun zeyli olan 
!zdJ:ıu'l-meknıln'da (II, 432-439) mec
mualar ait oldukları ilim dalları ve isimle
rinin alfabetik özelliklerine göre sıralan
mıştır. Fehmi Ethem Karatay'ın hazırla
dığı Topkapı Sarayı Müzesi Kütüpha
nesi Türkçe Yazmalar Katologu'nda 
mecmualar "Mütenewi Risaleler Mecmu
alarİ" başlığı altında ele alınmıştır (II, 
307-364) . İstanbul Kütüphanelerinde 
Farsça Manzum Eserler adlı bir katalog 
hazırlayan Ahmet Ateş mecmuaları, mec
mua kelimesinin günümüz Türkçe'sinde 
"dergi" anlamında da kullanılmasından 
dolayı "Dergiler" başlığı altında toplamış
tır (s . 537-555) 

Pek çoğu bir tür el kitabı mahiyetinde 
olduğundan fazla rağbet gören, ayrıca ld
diasız bir isim taşıdığı için kitap yazmak
tan kaçınan müellifler tarafından tercih 
edilen mecmua bundan dolayı Osmanlı 
dünyasında çok yaygınlaşmış ve ilim dal
Iarına göre çeşitli türlere ayrılmıştır: bun
ların başlıcaları şunlardır: Tefsir, hadis, 
fıkıh- hukuk, fetva, feraiz, sak, kavanin, 

muahedat, kelam-akaid, tasawuf, dua, 
hutbe-va_az: divan; şiir , nazlre. kaside
gazel, na't, medhiye; niersiye, muamma, 
lugaz, rubal, letaif, destan, lugat-ıstılah: 
tarih, milnşeat-inşa, vefeyat, hatt-ı hü- · 

mayun ve telhisler gibi resmi yazılar, bi
yografi (teracim); risale: fevaid: mOsiki: tıp: 
havas: astronomi. 
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MECMÜA-i EBÜZZİYA 

(~ı~ıa.:~ı 

1880-1912 yılları arasında 
on beş günlük ve haftalık olarak 

yayımlanan ilmi, edebi, siyasi dergi. L . ~ 

Türk dergiciliğinin baskı ve içerik yö
nünden kalitesini yükselten ilk dergiler
dendir. Ansiklopedist dönemin Mecmua-i 
Fünıln'dan ( 1862) sonra ikinci önemli 
dergisi olup Ebüzziya Mehmed Tevfik ta
rafından 1 S Ramazan 1297- 2 Ramazan 
1 330 (21 Ağustos 1880 - 15 Ağustos 1912) 
tarihleri arasınpa 159 sayı çıkarılmıştır. 
Otuz iki yıllıkyayım hayatı boyunca20. sa
yısında bir yıi (yeni matbaasının kuruluş 
çalışmaları için, 20 Mayıs 1881-2 Haziran 
1882) : 36. sayıda bir buçuk yıl ( 24 Mart 
1883 - · 21 Ekim 1884), 48. sayıda bir bu

çuk yıl ( 1 Nisan 1885- 31 Ağustos !886), 

53. sayıda dokuz buçukyıl (sansür külfeti 
sebebiyle, 30 Ekim 1886-16 Mart 1896). 

60. sayıda sekiz ay, 76. sayıda dört ay, 93. 
sayıda on bir yıl (Ebüzziya Tevfik'in Kon

ya'ya sürülmesi sebebiyle, 1900-1911) ol
mak üzere neşir hayatına sekiz defa ara 
vermek zorunda kalmıştır. 

Matbuatın siyaset konusunda yoğun 
bir baskı altında tutulduğu ll. Abdülha
mid döneminde Münif Paşa'nın ikinci de
fa Maarif nazırlığına getirilmesinden de 
faydalanarak "fünun ve maarif'ten bah
sedecek bir dergi çıkarma müracaatında 
bulunan Ebüzziya Mehmed Tevfik'e, der
ginin 1. sayısının ilk sayfasında metnini 
yayımladığı üzere asla politika ile uğraş
mamak, ülkede kanunen tanınan diniere 
ve umumi adaba aykırı konulardan kaçın
mak şartıyla izin verilmiştir. 

Bir süre Mihran Matbaası'nda basılan 
dergide kapak çerçevesinin köşelerine , 

"Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz" 

mealindeki hadisin metni (.;rı ~ı 1~1 

~ı ı.#'~~) parça parça yerleştirilmiş. 
aralara ise İbn Sina, İbn Rüşd ; İbn Hay~ 
yan, Ya'küb b. İshak el-Kindl. MeymOn-ı 
Vasıtl, Gelenbevl ve Şinasi'nin isimleri 
konulmuştur. Ayrıca kapak başlığının al
tında, "Masiva şaibesinden dili tathlre 

Mecmua-i Ebüzziya' nın ı. cildinin kapağı 

.;ll.; ·~ı!.o.: J.,:,.ı.:....;\!ı~ 
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