
MECMUA . 

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 
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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~ 

.pl 'J.~ ~ .:ıli ... J ~ .iJ· 
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çalış 1 Pertev-i hikmet ü irfan ile tenv!re 
alış" beyti bulunmaktadır. Derginin ilme 
bakışını tablolaştıran bu düzenleme için
de islam alimlerinin son halkası olarak Şi
nasi'nin adının yer alması dikkat çekicidir. 
1. sayıda , yayım izin metninin hemen al
tında yer alan Ebüzziya Tevfik imzalı "As
hab-ı Mütalaaya" başlıklı yazıda derginin 
edebiyat. hikemiyat, inançlar, matema
tik. tabiat ilimleri, siyaset. sağlık, tarih , 
dil , sanayi, güzel sanatlar, icatlar, keşif
ler. tenkit gibi her türlü konudan belli ka
yıtlar çerçevesinde bahsedeceği belirtilir. 
Takvim-i Ebüzziya'nın ( 131 011 893 ) arka
sında çıkan bir reklam metninde ise yeni 
edebiyatın taraftarı ve Garp maarifini 
yayma vasıtası olarak tanıtılan dergide 
duyulmamış tarih! olaylar. yer ve gök bi
limleriyle ilgili en yeni konular, seçme ro
man çevirileri , değişik milletlerden meş
hur kişilerin biyografileri, edebi tenkit ve 
felsefi mülahazaların yer aldığı, medeni
yet dünyasındaki gelişmelerle dünya olay
larının takip edildiği belirtil ir. Derginin 
amaçları arasında halkın malumatını ge
n işletmek, marifetin yayılmasına vasıta 
olmak da vardır. Bunların yanında Ebüz
ziya Mehmed Tevfik'in ilk nüsha ile bera
ber ll. Abdülhamid'e sunduğu bir ar!zada 
(M. Kaya Bilgegil , Yakın Çağ Türk Kültür 
Tarihi Üzerine Araştırmalar ll, Erzu rum 
ı 980, s. 182 ), bir süreden beri kilisenin 
emirlerinin batıllığına islam ahkamından 
deliller bulmaya başlayan Almanya'daki 
hakikat arayıcılarını islam'a çekmek üzere 
dünyaca meşhur olan oradaki ulema ku
lüplerine birer ikişer nüsha göndermek
ten bahsedilir. 

Telif, tercüme, derleme çok çeşitli yazı
ların yer aldığı derginin özellikle ilk döne
minde imzalı yazı oldukça azdır. Bunlar
dan bazıları "Japon(ya)", "Çatal", "Eidi
ven", "Şemsiye". "Piyano". " i ntihar". 
"Üzüm", "Şarap", "Kukla", "Sabun", "Kib
ritin Ellinci Sene-i i hti raı", "Karnaval" gibi 
başlıklar taşımakta ve her başlık birer an
siklopedi maddesi gibi ele alınarak oku
yucu bilgilendirilmektedir. " Uruk-ı Beşe
rin Tarihi", "Maarif-i islamiyye Akademi
DarüluiOm", "Taun Hakkında Ma'IOmat-ı 

Tıbbiyye", "Tıbaat-ı islamiyyeye Dair" gibi 
yazılar az da olsa makale havası taşımak
tadır. "Gazete Lafzının Aslı ", "Aifabe", 
" Bazı Lugatın Aslı" gibi yazıların ise kıs
men etimalajik özellikleri bulunmaktadır. 

Ebüzziya Mehmed Tevfik dergide döne
min önde gelen ediplerinden Namık Ke
mal, Süleyman Nazif, Sadullah Paşa. Ah
med Midhat Efendi, Kemalpaşazade Sa
id'le olan mektuplaşmalarına . bunların 

tutuklanmaları ve siyasi hatıralarını an
lattığı yazılarına da yer vermiştir. imzasız 
yazılardan çoğunun kendisine ait olduğu 
anlaşılan Ebüzziya 'nın imzalı yazılarının 

daha çok eliili sayılardan itibaren yayım

lananlarından bazıları "imla Bahsi", "Tarz-ı 
Tefr!ş-i BüyOt", "Charles Dickens", "Şina
si ile Mülakatım ", "Türklük ve Tatarlık 
Bahsi", "Farmasonluk", "Osmanlı Posta 
Pulları", "Farmasonluk Hakkında Tetim
me-i lzahat", "Karbonar-Karbonarizm", 
"Madam dö Lebedef- Gülnar Hanım 'a 

Mektup", "ROzname-i Hayatımdan Bazı 

Sahaif". "Ayan , Sadrazam , Halid Ziya 
Bey" , "Kahvehaneler", "Cem'-i Kur'an" , 
"Mehmed Celaleddin Paşa 'nın ' Mir 'at- ı 

Haklkat'i", "Karaköy Köprüsü", " Nasıl Yü
rüyeceğiz ve Şehremanetinin Faaliyeti", 
"Sinn-i izdivaç", "NisaiyyOn", "Payitahtın 
Hali". "Linotip Mürettip Makinesi". "Ser
best!-i Kalem ile Serbestı- i MatbOat ve 
Bizdeki Tarz-ı Tatbiki" başlıklarını taşı
maktadır. 

Tanıtım ilanında yer alan . "Hariçten 
gönderilen asan kabul eylemez" ifadesin
den yola çıkarak derginin yazı programını 
tesadüfiere bırakmadığı söylenebilir. 
ilan edildiğine göre yazı kadrosu şöyledir : 
Gülnar Hanım (Madame de Lebedef) , Von 
der Goltz Paşa , All Bey, Sırrı Bey, Said 
Bey. Cevdet Paşazade Sedad, iskender
zade Reşad Paşa. Andriya Kupas Efendi, 
Talib Faiklzade Fehmi Efendi, Salih Zeki . 
Alişanzade ismail. ibrahim Şakir, Bursalı 
Mehmed Tahir. Şefik, Tevfik Ziya, Ahmed 
Rasim. Mehmed Rüşdü, Necib Asım, Ce
nab Şehabeddin, Mustafa Asım , Osman 
Sami. Haydar Zafer. Veli Rakım . Bunlar
dan başka dergide imzaları görünen diğer 
belli başlı edebiyatçılar Şinasi , Ziya Paşa . 

Namık Kemal. Sadullah ve Münif paşalar, 

Abdülhak Hamid, Süleyman Nazif, ismail 
Safa, Ali Kemal, Faik Ali. Rıza Tevfik, Ab
dullah Cevdet. Yunus N adi ve HÜseyin SI
ret. 

Mecmı1a-i Ebü zziya 'da "Mecalis -i 
Ruhbaniyye", "Yine Islah-ı Huruf Davası", 
" islam'da Tarih-i Ulum-ı Riyaziyye" (Salih 
Zeki). "Cenab Şehabeddin Bey'in 'Yalan'ı" 

(Rami) gibi imzalı imzasız yazılar ve 
Auguste Germain 'den Haydar Zafer ta
rafından çevrilmiş "Aile" romanının tef
rikası dikkati çeken yazılardandır. Namık 

Kemal. J. J. Rousseau, Büyük Frederik, 
Napolyon, Prens Bismark, biyografik bilgi 
ve eserlerinden örnek verilerek her fır
satta adlarından bahsedilen isimler ol
muştur. Voltaire de zaman zaman eser
lerinden parçalar çevrilen bir şahsiyettir. 
Ayrıca Emi le Zola, Barbaros Hayreddin ve 

MECMÜA-i FETAVA 

Sainte Beuve hakkında seri yazılar yayım
lanmıştır. Girit meselesi, Şark meselesi, 
Asya müslümanları, Rumeli Türkleri , Bo
ğazlar meselesi, Rusya ve ingiltere'nin 
Osmanlı topraklarındaki emelleri , siyo
nizm gibi siyası nitelik taşıyan konular ta
rih! geçmişiyle beraber ele alınmış, mat
buat sayfalarında yabancı ülkelerin basın 
tarihi ve halihazırdaki durumları hakkın
da etraflı bilgilere yer verilm iştir. 

Dergiye estetik bir görünüm kazand ı r

manın maddi ç ı kar sağlamaktan önce 
geldiğini belirten Ebüzziya Tevfik, bu ba
kımdan bir eser olarak gördüğü M ec
mı1a-i Ebüzziya'da mevcut malzemenin 
en güzelini ve kalitelisini kullanmıştır. KOfi 
yazıda üstatalan Ebüzziya derginin ka
pak kompozisyonunu bu hat ile kendisi 
hazırlamıştır. 
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~ A LiM KAHRAMAN 

MECMÜA-i FETAVA 
( 1.55(;9 a.:~ ) 

Leknevi'nin 
(ö . 1304/ 1886) 

fetvalarını bir a raya getirdiği eseri. 
L ~ 

Fetava-yı Firengi Maf:ıal adıyla da bi
linen eser. Hindistan lı muhaddis ve Ha
nefi fakihi Leknevl'nin kendisine sorulan 
sorulara Arapça, Farsça ve Urduca olarak 
verdiği fetvalardan oluşmaktadır. Öğren
cilerinin muhafaza ettiği bu fetvalar daha 
sonra müellif tarafından derlenerek kitap 
haline getirilmiştir. Sist ematik olarak dü
zenlenmeyen eser ilk defa 1888 yı lında iki 
cilt halinde yayımlanmış . ardından Lek
nevl'nin babası Abdülhalim b. Muham
med'in ezberden yazdı rdığı ve Leknev!'
nin soru- cevap şeklinde düzenlediği fet
valardan meydana gelen üçüncü cilt neş
redilmiştir. Eserin Leknev'de 1330 (1912) 
yılında Muhammed EyyOb tarafından 
gerçekleştirilen neşrinde soru ve cevapla
rın metinleriyle birlikte soru sahiplerinin 
isim ve adresleri de yer almaktadır. Eser 
aynı yıl içinde yedi baskı yapmıştır. 

M ecmu'a-i Fetava'yı Urduca'ya tercü
me eden Muhammed Bereketullah Rıza 
(Urdu Tercüme· i Mecmü'atü '1-fettı.vtı. Mu· 
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