MECMÜA-i FETAVA
çalış

1 Pertev-i hikmet ü irfan ile tenv!re

tutuklanmaları

beyti

lattığı yazılarına da yer vermiştir. imzasız

Derginin ilme
bakışını tablolaştıran bu düzenleme içinde islam alimlerinin son halkası olarak Şi
nasi'nin adının yer alması dikkat çekicidir.
1. sayıda , yayım izin metninin hemen altında yer alan Ebüzziya Tevfik imzalı "Ashab-ı Mütalaaya" başlıklı yazıda derginin
edebiyat. hikemiyat, inançlar, matematik. tabiat ilimleri, siyaset. sağlık, tarih ,
dil, sanayi, güzel sanatlar, icatlar, keşif
ler. tenkit gibi her türlü konudan belli kayıtlar çerçevesinde bahsedeceği belirtilir.
Takvim -i Ebü zziya'nın ( 131011 893 ) arkasında çıkan bir reklam metninde ise yeni
edebiyatın taraftarı ve Garp maarifini
yayma vasıtası olarak tanıtılan dergide
duyulmamış tarih! olaylar. yer ve gök bilimleriyle ilgili en yeni konular, seçme roman çevirileri , değişik milletlerden meş
hur kişilerin biyografileri, edebi tenkit ve
felsefi mülahazaların yer aldığı, medeniyet dünyasındaki gelişmelerle dünya olaylarının takip edildiği belirtilir. Derginin
amaçları arasında halkın malumatını gen işletmek, marifetin yayılmasına vasıta
olmak da vardır. Bunların yanında Ebüzziya Mehmed Tevfik'in ilk nüsha ile beraber ll. Abdülhamid'e sunduğu bir ar!zada
(M. Kaya Bilgegil , Ya kın Çağ Türk Kültür
alış"

bulunmaktadır.

Tarihi Üzerin e A raş tırmalar ll, Erzu rum
ı 98 0, 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 kulüplerine birer ikişer nüsha göndermekten bahsedilir.
Telif, tercüme, derleme çok çeşitli yazı
ların yer aldığı derginin özellikle ilk döneminde imzalı yazı oldukça azdır. Bunlardan bazıları "Japon(ya)", "Çatal", "Eidiven", " Şemsiye". "Piyano". " i ntihar ".
"Üzüm", "Şarap", "Kukla", "Sabun", "Kibritin Ellinci Sene-i i hti raı", "Karnaval" gibi
başlıklar taşımakta ve her başlık birer ansiklopedi maddesi gibi ele alınarak okuyucu bilgilendirilmektedir. " Uruk-ı Beşe
rin Tarihi", "Maarif-i islamiyye AkademiDarüluiOm", "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 dönemin önde gelen ediplerinden Namık Kemal, Süleyman Nazif, Sadullah Paşa. Ahmed Midhat Efendi, Kema l paşazade Said'le olan mektuplaşmalarına . bunların

ve siyasi

yazılardan çoğunun

hatıralarını

an-

kendisine ait olduğu

anlaşılan Ebüzziya ' nın imzalı ya zılarının

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 Tetimme-i lzahat", "Karbonar-Karbonarizm" ,
"Madam dö Lebedef- Gülnar Hanım ' a
Mektup", " ROzname-i Hayatımdan Baz ı
Sahaif". "Ayan , Sadrazam , Halid Ziya
Bey" , "Kahvehaneler", "Cem '-i Kur'an" ,
"Mehmed Celaleddin Paşa ' nın ' Mir ' at- ı
Haklkat'i", "Karaköy Köprüsü", " Nasıl Yürüyeceğiz ve Şehremanetinin Faaliyeti",
"Sinn-i izdivaç", "NisaiyyOn", " Payitahtın
Hali". "Linotip Mürettip Makinesi". "Serbest!-i Kalem ile Serbestı- i MatbOat ve
Bizdeki Tarz-ı Tatbiki" başlıklarını taşı
maktadır.

Tanıtım ilanında yer alan . "Hariçten
gönderilen asan kabul eylemez" ifadesinden 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, iskenderzade 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, Cenab Şehabeddin, Mustafa Asım , Osman
Sami. Haydar Zafer. Veli Rakım . Bunlardan 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, Abdullah Cevdet. Yunus Nadi ve HÜseyin SIret.
M ec mı1a-i Ebü zz iya ' da "Mecalis -i
Ruhbaniyye", "Yine Islah-ı Huruf Davası",
"islam'da Tarih-i Ulum-ı Riyaziyye" (Salih
Zeki). "Cenab Şeh a beddin Bey'in 'Yalan'ı"
(Rami) gibi imzalı imzasız yazılar ve
Auguste Germain 'den Haydar Zafer tarafından çevrilmiş "Aile" romanının tefrikası dikkati çeken yazılardandır. Nam ı k
Kemal. J. J. Rousseau, Büyük Frederik,
Napolyon, Prens Bismark, biyografik bilgi
ve eserlerinden örnek verilerek her fır
satta adlarından bahsedilen isimler olmuştur. Voltaire de zaman zaman eserlerinden parçalar çevrilen bir şahsiyettir.
Ayrıca Emi le Zola, Barbaros Hayreddin ve

Sainte Beuve hakkında seri yazılar yayım
lanmıştır. Girit meselesi, Şark meselesi,
Asya müslümanları, Rumeli Türkleri , Boğazlar m eselesi, Rusya ve ingiltere'nin
Osmanlı topraklarındaki emelleri , siyonizm gibi siyası nitelik taşıyan konular tarih! geçmişiyle beraber ele alınmış, matbuat sayfalarında yabancı ülkelerin basın
tarihi ve halihazırdaki durumları hakkın
da etraflı bilgilere yer verilm i ştir.
Dergiye estetik bir görünüm kazand ı r
maddi ç ı kar sağlamaktan önce
geldiğini belirten Ebüzziya Tevfik, bu bakımdan bir eser olarak gördüğü M ecmı1a -i Ebüzzi ya'da mevcut malzemenin
en güzelini ve kalitelisini kullanmıştır. KOfi
yazıda üstatalan Ebüzziya derginin kapak kompozisyonunu bu hat ile kendisi
m a nın

hazırlamıştır.
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MECMÜA-i FETAVA
( 1.55(;9 a.:~ )

Leknevi'nin
(ö . 1304/ 1886)
fetvalarını

L

bir a raya

getirdiği

eseri.

~

Fe ta va-yı Firengi Maf:ıal adıyla da bilinen eser. Hindistan lı muhaddis ve Hanefi 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 düzenlenmeyen eser ilk def a 1888 yı lı n d a iki
cilt halinde yayımlanmış . ardından Leknevl'nin babası Abdülhalim b. Muhammed'in ezberden yazd ı rdığı ve Leknev!'nin soru- cevap şeklinde düzenlediği fetvalardan meydana gelen üçüncü cilt neş
redilmiştir. Eserin Leknev'de 1330 (1912)
yılında Muhammed EyyOb tarafından
gerçekleştirilen neşrinde soru ve cevapların 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 tercüme eden Muhammed Bereketullah Rıza
(Urdu Tercüme· i Mecmü'atü '1-fettı. vtı. Mu·
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'allimü'l-fı~h, 1-111. KanpOr 1346/1927; Lahor, ts., Shahzad Publishers) fetvaları fı
kıh eserlerinin tasnifine göre yeniden düzenlemiş. bazı mükerrer soru kalıplarını
ve fetvaların sonunda yer alan Leknevl'nin adını çıkarmış, diğer müftülerin verdiği ya da naklettiği fetvalardaki isimleri
ise muhafaza etmiştir. Ayrıca lll. cildin sonuna genel dini konularla ilgili kendi görüşlerini ihtiva eden bir ilavede bulunmuştur. Mecm(/a-i Fetava'nın Farsça
çevirisi (I-IV, Lahor I 3971!978; Kuetta
1990) konuların tasnifi ve düzentenişi bakımından farklılık gösterir.

Eserdeki fetvalarda, taklit karşıtı bir
sahip olan müellifin derin fıkıh
ve hadis bilgisi sayesinde meseleleri ılımlı
bir bakış açısıyla ele aldığı görülür. Bu fetvaların aynı zamanda sosyal hayattaki değişimle hukuk düşüncesi arasındaki iliş
kiyi yansıttığını söylemek mümkündür.
Nitekim Leknevl. kendisinden önceki fakihlerin umGmü'I-belva ve sedd-i zerai'
gereği bazı hususları yasakladıklarını, bu
görüşlerin değişmesiyle hükümlerin de
değişmesi gerektiğini, ancak bazı fakihlerin bu konuyu yeterince kavrayamadığını
söyler. Bu yaklaşımıyla ilgili olarak kadın
ların okuyup yazma öğrenmeleri ve eği
tim görmelerinin gerekli olduğu, Hint ya-
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dürmüştür.

yaklaşıma

rımadasında yaşayan müslümanların İn

gilizce öğrenebilecekleri, geleneksel Sünni
görüşü kabul etmeyen bir kimsenin kafir
sayılmayacağı yönündeki fetvalarıyla daha önceki fakihlerin hıristiyanlara benzeme gerekçesiyle bir kısım kıyafetlerin
giyilemeyeceği ve teknolojik ürünlerin
kullanılamayacağı yönündeki görüşlerinin
tutarsız olduğuna dair ifadeleri örnek olarak zikredilebilir.
Leknevl'nin görüşlerini eleştiren Abdülewel CavnpGrl. özellikle eserin lll. cildinde yer alan soru ve cevapları müellifin
kendisinin hazırladığını, dolayısıyla fetvaların halktan gelen sorulara verilen cevaplardan oluşmadığını, eserin 1 ve ll.
ciltlerinde diğer alimierin fetvaianna yer
verildiğini ve müellifin bunları sadece aktardığını belirtir. Cavnpürl ayrıca , Leknevl'nin eserde dönemin bazı tanınmış alimlerinin katılmadığı pek çok fetvaya da yer
verdiğini belirtir (Müfidü'l-müftr, s. 266).
Ancak bu değerlendirme, mütercimin
eserin neşri sırasında fetvaların sonunda
yer alan Leknevl adının çıkarıldığı şeklin
deki açıklaması dikkate alındığında isabetli görünmemektedir. Mecmu'a-i Fetava günümüzde de Güney Asya müslümanları için önemli bir kaynak durumundadır.
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ginin yayım süresi boyunca riayet edilmiş
olduğu halde politika yasağı 4. sayıdan
itibaren kısmen terkedilmiş ve "H ulasa-i
Politikiyye" sütununda dünya politikasıy
la ilgili bir kısım haberlerin özetlerine yer
verilmiştir. ilmi ve kültürel konulara yeni
yeni ilgi duymaya başlayan devri n orta seviyedeki okuyucusunun kolayca aniayabileceği sade bir dille çıkarılacağı belirtilen dergide, cemiyet üyelerinin yanı sıra
ihtisasları dahilinde başkalarının göndereceği yazılara da yer verileceği ifade
edilmekle beraber dergi büyük ölçüde yine cemiyet mensuplarıyla Münif Paşa'nın
gayretleri sayesinde yayın hayatını sür-

MECMÜA-i FÜNÜN
(u~~~)

L

Münif Mehmed Paşa'nın
ön ayak olmasıyla yayımlanan
aylık ilim, fen ve kültür dergisi.

_j

Osmanlı Devleti'nde Tanzimat'tan sonra daha sistemli bir şekilde uygulamaya
konulan Batılılaşma faaliyetleri doğrultu
sunda Türk toplumuna modern ilim ve
kültürü tanıtmak üzere 1861 yılında kurulan Cem'iyyet-i İlmiyye-i Osmaniyye'nin
yayım organı olarak 1279 Muharreminde
(Temmuz 1862) neşredilmeye başlanan
Mecmua-i Fünı1n, Münif Paşa'nın ilk sayıda yer alan takdim yazısına göre vatan
çocuklarını yetiştirmek amacıyla çıkarıl

mıştır.

Dergi, bir ve ikinci yıllar on ikişer
sayı olmak üzere düzenli bir şekilde yirmi
dört sayı yayımlanır. Üçüncü yılında İstan
bul'da baş gösteren büyük kolera salgını
ve bazı ekonomik güçlükler yüzünden 33.
sayıda yayımını durdurmak zorunda kalır. Muharrem 1283'te (Mayıs 1866) yeniden neşredilmeye başlanan derginin, on
dört sayı çıkarıldıktan sonra cemiyet
mensuplarının dağılması üzerine beşinci
yılında (Safer 1284 1 Haziran 1867) 47. sayı
ile yayımına son verilir. Münif Paşa, Reblülevvel 1300'de (Ocak 1883) Mecmua-i
Fünun'u tekrar çıkarmaya teşebbüs
ederse de ilk sayıda (48 . sayı) yer alan
"Bir Yıldız Böceği ile Bir Yolcu" adlı yazı yüzünden ll. Abdülhamid'in emriyle kapatılır; Münif Paşa sorgulanır, ayrıca böyle
bir yayıma izin verdiği için devrin Maarif
nazırı ikaz edilir.
Cem'iyyet-i İlmiyye-i Osmaniyye'nin nizamnamesinde de belirtildiği gibi (md.
3) din ve politika dışında her konuya açık
olan derginin amacı ilim ve kültür yoluyla
Osmanlı toplumunu çağdaş seviyeye ulaş
tırmaktır. Dini konularla ilgili yasağa der-

Cemiyetin kurucuları. cemiyet nizamnamesinde "ulüm-ı natia" diye adlandır
dıkları fen bilimlerindeki gelişmelerin Avrupa'nın ilerlemesinde büyük ölçüde etkili olduğunu düşündüklerinden Mecmua-i Fünun da bir fen dergisi olarak
sayfalarında Türk okuyucusunun henüz
yabancısı olduğu fizik. kimya. jeoloji, biyoloji gibi pozitif ilimlerle tarih, coğrafya,
felsefe, mantık. pedagoji, iktisat ve maliye gibi sosyal bilimler alanındaki incelemelere yer vermiş. bu alanlarla ilgili yazı
larda bir kısım ilmi ve felsefi kavrarnlara
Osmanlıca'da karşılıklar bulmaya çalış
mıştır.

Mecmua-i

Füni'ın'da

yer alan

yazılar,

doğrudan doğruya çağının Batı düşün

cesini yansıtma amacıyla kaleme alınmış
olup bunlar Avrupa'da yayımlanan popüler mahiyette bir kısım dergi ve kitaplardan belli bir programa dayanmadan, hatta o günkü sosyal çevrenin ihtiyaçları göz
önünde bulund urulmadan yapılan tercüme ve adaptasyonlardan oluşmaktadır.
İlim , fen ve kültür bağlamında Batılılaş
ma yönünde önemli bir adım olarak değerlendirilen ve yüzyılın sonuna kadar bı
raktığı boşluğun doldurulamadığı görülen Mecmua-i Fünun neşredildiği yılla
rın genç nesiinin fikir yapısı üzerinde kalıcı etkiler yapmıştır. O yıllarda genç bir
okuyucu olarak Ebüzziya Mehmed Tevfik'in, "Münif Paşa Mecmua-i Fünun'u
yayımlamakla devletin yapamadığını yapmıştır" demesine bakılırsa dergi, daha
sonraki yıllarda içinden birçok oluşumun
filizlendiği bir kültür ocağı hüviyetine de
sahiptir.
Bir kısmı Tercüme Odası ile Babıali ·kalemlerinde memur olarak çalışan, bir kıs
mı Mekteb-i Harbiyye ve Mekteb-i Bahriyye gibi Batılılaşma'ya açık okullarda hoca lık yapan dergi yazarları, ilerlemenin
ilk ve en önemli şartı olarak gördükleri

