
MECMÜA-i FETAVA 

'allimü'l-fı~h, 1-111. KanpOr 1346/1927; La
hor, ts., Shahzad Publishers) fetvaları fı
kıh eserlerinin tasnifine göre yeniden dü
zenlemiş. bazı mükerrer soru kalıplarını 
ve fetvaların sonunda yer alan Leknevl'
nin adını çıkarmış, diğer müftülerin ver
diği ya da naklettiği fetvalardaki isimleri 
ise muhafaza etmiştir. Ayrıca lll. cildin so
nuna genel dini konularla ilgili kendi gö
rüşlerini ihtiva eden bir ilavede bulun
muştur. Mecm(/a-i Fetava'nın Farsça 
çevirisi (I-IV, Lahor I 3971!978; Kuetta 
1990) konuların tasnifi ve düzentenişi ba
kımından farklılık gösterir. 

Eserdeki fetvalarda, taklit karşıtı bir 
yaklaşıma sahip olan müellifin derin fıkıh 
ve hadis bilgisi sayesinde meseleleri ılımlı 
bir bakış açısıyla ele aldığı görülür. Bu fet
vaların aynı zamanda sosyal hayattaki de
ğişimle hukuk düşüncesi arasındaki iliş
kiyi yansıttığını söylemek mümkündür. 
Nitekim Leknevl. kendisinden önceki fa
kihlerin umGmü'I-belva ve sedd-i zerai' 
gereği bazı hususları yasakladıklarını, bu 
görüşlerin değişmesiyle hükümlerin de 
değişmesi gerektiğini, ancak bazı fakihle
rin bu konuyu yeterince kavrayamadığını 
söyler. Bu yaklaşımıyla ilgili olarak kadın
ların okuyup yazma öğrenmeleri ve eği
tim görmelerinin gerekli olduğu, Hint ya
rımadasında yaşayan müslümanların İn
gilizce öğrenebilecekleri, geleneksel Sünni 
görüşü kabul etmeyen bir kimsenin kafir 
sayılmayacağı yönündeki fetvalarıyla da
ha önceki fakihlerin hıristiyanlara ben
zeme gerekçesiyle bir kısım kıyafetlerin 
giyilemeyeceği ve teknolojik ürünlerin 
kullanılamayacağı yönündeki görüşlerinin 
tutarsız olduğuna dair ifadeleri örnek ola
rak zikredilebilir. 

Leknevl'nin görüşlerini eleştiren Ab
dülewel CavnpGrl. özellikle eserin lll. cil
dinde yer alan soru ve cevapları müellifin 
kendisinin hazırladığını, dolayısıyla fet
vaların halktan gelen sorulara verilen ce
vaplardan oluşmadığını, eserin 1 ve ll. 
ciltlerinde diğer alimierin fetvaianna yer 
verildiğini ve müellifin bunları sadece ak
tardığını belirtir. Cavnpürl ayrıca , Lekne
vl'nin eserde dönemin bazı tanınmış alim
lerinin 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 isa
betli görünmemektedir. Mecmu'a-i Fe
tava günümüzde de Güney Asya müslü
manları için önemli bir kaynak durumun
dadır. 
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li! MUHAMMED KHALID MASUD 

MECMÜA-i FÜNÜN 
(u~~~) 

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

_j 

Osmanlı Devleti'nde Tanzimat'tan son
ra daha sistemli bir şekilde uygulamaya 
konulan Batılılaşma faaliyetleri doğrultu
sunda Türk toplumuna modern ilim ve 
kültürü tanıtmak üzere 1861 yılında ku
rulan Cem'iyyet-i İlmiyye-i Osmaniyye'nin 
yayım organı olarak 1279 Muharreminde 
(Temmuz 1862) neşredilmeye başlanan 
Mecmua-i Fünı1n, Münif Paşa'nın ilk sa
yıda 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 ka
lır. Muharrem 1283'te (Mayıs 1866) yeni
den 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, Reblü
levvel 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 yü
zünden ll. Abdülhamid'in emriyle kapa
tılır; Münif Paşa sorgulanır, ayrıca böyle 
bir yayıma izin verdiği için devrin Maarif 
nazırı ikaz edilir. 

Cem'iyyet-i İlmiyye-i Osmaniyye'nin ni
zamnamesinde 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-

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 se
viyedeki okuyucusunun kolayca aniaya
bileceği sade bir dille çıkarılacağı belirti
len dergide, cemiyet üyelerinin yanı sıra 
ihtisasları dahilinde başkalarının gön
dereceği yazılara da yer verileceği ifade 
edilmekle beraber dergi büyük ölçüde yi
ne cemiyet mensuplarıyla Münif Paşa'nın 
gayretleri sayesinde yayın hayatını sür
dürmüştür. 

Cemiyetin kurucuları. cemiyet nizam
namesinde "ulüm-ı natia" diye adlandır
dıkları fen bilimlerindeki gelişmelerin Av
rupa'nın ilerlemesinde büyük ölçüde et
kili olduğunu düşündüklerinden Mec
mua-i Fünun da bir fen dergisi olarak 
sayfalarında Türk okuyucusunun henüz 
yabancısı olduğu fizik. kimya. jeoloji, bi
yoloji gibi pozitif ilimlerle tarih, coğrafya, 
felsefe, mantık. pedagoji, iktisat ve ma
liye gibi sosyal bilimler alanındaki incele
melere 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 popü
ler mahiyette bir kısım dergi ve kitaplar
dan belli bir programa dayanmadan, hat
ta o günkü sosyal çevrenin ihtiyaçları göz 
önünde bulund urulmadan yapılan tercü
me ve adaptasyonlardan oluşmaktadır. 

İlim , fen ve kültür bağlamında Batılılaş
ma yönünde önemli bir adım olarak de
ğerlendirilen ve yüzyılın sonuna kadar bı
raktığı boşluğun doldurulamadığı görü
len Mecmua-i Fünun neşredildiği yılla
rın genç nesiinin fikir yapısı üzerinde ka
lıcı etkiler yapmıştır. O yıllarda genç bir 
okuyucu olarak Ebüzziya Mehmed Tev
fik'in, "Münif Paşa Mecmua-i Fünun'u 
yayımlamakla devletin yapamadığını yap
mıştır" demesine bakılırsa dergi, daha 
sonraki yıllarda içinden birçok oluşumun 
filizlendiği bir kültür ocağı hüviyetine de 
sahiptir. 

Bir kısmı Tercüme Odası ile Babıali ·ka
lemlerinde memur olarak çalışan, bir kıs
mı Mekteb-i Harbiyye ve Mekteb-i Bah
riyye gibi Batılılaşma'ya açık okullarda ho
ca lık yapan dergi yazarları, ilerlemenin 
ilk ve en önemli şartı olarak gördükleri 



ilmi doğrudan doğrUya gündelik hayatın 
içine dahil etmeye çalışmışlardır. 

Geniş okuyucu kitlesinin kolayca anla
yabileceği bir dil görüşü taraftarı olan 
dergide ileriye dönük olarak üzerinde d u
rulan konulardan biri de yazı diliyle yazıda 
kullanılan Arap alfabesi meselesi olmuş. 
Azerbaycanlı fikir adamı ve yazar Ah und
zade Mirza FethAli 'nin Sultan Abdülaziz'e 
sunduğu bir layihayla yazı dilinde kullanı
lan Arap harflerinin ıslahı meselesi gün
deme gelmiştir. Konunun cemiyet mer
kezinde Ahundzade'nin de katıldığı bir 
toplantıda tartışılmasından sonra Türk
çe'nin Arap harfleriyle yazılmasının birçok · 
sakınca doğurduğu ve bir ıslahın kaçını!- · 
maz olduğu konusunda görüş birliğine 
varılmıştır. Münif Paşa'nın 12 Mayıs 
1862'de cemiyet merkezinde verdiği bir 
konferansta yine aynı konu tartışılmış, 
ileri sürülen değişik teklif ve görüşler " ls
lah-ı Resm-i Hatta Dair Bazı Tasawurat" 
başlığıyla derginin 14. sayısında yayımlan
mıştır (Temmuz 1863). 

Gerek telif gerekse tercüme yazılarda 
dergide kullanılan dilin devrine göre daha 
sade olduğu , hatta o sırada çıkmakta olan 
diğer bazı dergi ve gazetelerin dilini et
kilediği anlaşılmaktadır. Ayrıca modern 
ilim ve felsefe dilinin kurulmasında der
ginin açtığı yol daha sonra devri n diğer 
yazarları tarafından sürdürülmüştür. 

Tanpınar gibi bazı araştırmacılar. XVIII. 
yüzyıl Fransa'sında Grande Encyclo
pedie'nin oynadığı rolün bir benzerini 
XIX. yüzyıl Türkiye'sinde Mecmua-i Fü
nun'un oynadığını belirtmişlerdir. 

Dergide adları ve muhtevalarıyla bir ye
nilik olarak dikkati çeken yazılardan ba
zıları şunlardır: Münif Efendi imzasıyla: 
"Muvazene-i ilm ü Cehl" (nr. ı) . "Tarih-i 
Evrak-ı Nakdiyye" (nr. 6). "Sergi-i Umu
mi-i Osmani'nin V u ku-ı Küşactı" (nr. 9. ı O). 

"Ehemmiyyet-i Terbiye-i Sıbyan" (nr. 5), 
"Tarih-i Telgraf" (nr. ı ı). "Vesait-i Tenvi
riyye" (nr. 12). "Çin'de Bulunan Ehl-i is
lam" (nr. 8), "Ümid Burnu'nda Bulunan 
Ehl-i islam" (nr. 9), "Tanzim-i istanbul" 
(nr. 21 ). "Harik-i istanbul" (nr. 28), "Zu
hQr-ı Tasvir-i Efkar" (nr. ı). "MecmQa-i 
iber-i intibah" (nr. 8). "Mir'at" (nr. 9). Di
ğer imzatarla: " ilm-i Servet-i Milel" 
(Ohannes Efendi, nr. 2), "Fevaid-i Şirket" 
(Vahan Efendi, nr. 8). "Banka-i Osmani" 
(Kadri Efendi, nr. 12) . "Kuwe-i Elektrikiy
ye" (Daniş Bey, nr. 24). "Medhal-i ilm-i Je
oloji" (Ed hem Paşa. nr. 2-5, 9, ll . 16, 23, 
25, 27, 30, 32, 33), "Kudema-yı MüiQk-ı 
MısriyyeTarihi"(Halil Bey -Cemil Bey, nr. 

ı , 2, 4, lO , 19. 20, 23, 25, 35, 44, 46). "Avru-

pa Kıtasının Mevki-i Coğrafisi ve Ahval-i 
Tarihiyyesine Dair" (Kadri Efendi, nr. 3-4). 
"Britanya Adalan Tarih ve CoğrafYası" (Kad
ri Efendi, nr. 16-1 8), "LüzQm-ı ilm-i Tıb" 
(Mehmed Emin Efendi, nr. 38) . "intihar" 
ve "İskat-ı Cenin" (Aziz Efendi, nr. 39. 40). 

Dergide müstakil makalelerde ele alı
nan belli başlı konuları pozitif ilimler baş
ta olmak üzere tarih, coğrafya, felsefe, 
arkeoloji, eğitim, iktisat, sanayi, şehirci
lik, basın. halk sağlığı ile kısmen din ve 
politika oluşturmaktadır. Türk okuyucu
suna Batılı tarzda ilk roman örneği olarak 
takdim edilen Femelon'un Telemaque 
Tercümesi'nin özetiyle Edhem Pertev 
Paşa ' nın köpeklerle ilgili meşhur "Av'ave" 
makalesi (nr. 42), birkaç tercüme ve Os
manlı Sanayi Sergisi dolayısıyla yazılan 
bir manzume dışında dergide edebiyatla 
ilgili herhangi bir örneğe yer verilmemiş
tir. Buna karşılık Münif Efendi'nin arala
rında Demokritus gibi materyalist; Tha
les, Heraklit, Anaxagoras. Empedokles 
gibi fizikçi; Salon. Piatakos. Pythagoras. 
Sakrat ve Eflatun gibi ahlakçı. mistik ve 
idealist filozofların da bulunduğu "Tarih-i 
Hükema-yı Yunan" başlıklı on altı sayı sü
ren yazı dizisi dikkati çeker (Akgün. sy. 15 
119951. s. 56-65) 

Mecmua-i Fünıln'un yazarları arasın

da şu isimler de bulunmaktadır: Ahmed 
Vefik Paşa, Saffet Paşa. Rifat Bey, Küçük 
Said Paşa. Hekimbaşı Salih Efendi, Alek
sandr Karatodori, Konstantinidi Efendi, 
Hayrullah Efendi, Bekir Sıdkı Efendi, Ah
med Rifat Efendi, Macid Bey, Mehmed 
Şerif , Kostaki ve Fardis Efendi. 

Küçük boyda, 12 x 19 cm. ebadında 
bazan üç, bazan dört forma hacmindeki 
derginin ilk sayısı Ceridehane'de, sonraki 

· birkaç sayısı Tercüman-ı Ahval ve Artin 
Manosyan Matbaası'nda, 9. sayıdan itiba
ren Cem'iyyet-i İlmiyye-i Osmaniyye Mat
baası'nda basılmış ve o döneme göre pa
halı sayılan S kuruş fiyatla satılmış, gör
düğü ilgi üzerine ilk sayıları yeniden ta
bedilmiştir. Sayfa numaraları her ciltte 
teselsül edip yeniden başlayarak toplam 
190S sayfalık bir koleksiyon oluşturmuş
tur. Her cildin sonuna bir fihrist ile yan
lış-doğru cetveli eklenmiştir. Mecmua-i 
Fünun'un istanbul'daki birçok kütüpha
nede koleksiyonları bulunmaktadır. 
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li] ABDULLAH UÇMAN 

MECMÜA-i MUALLİM 
(,.,k ac~) 

Muallim N;ki'nin 
(ö. 1893) 

çıkardığı haftalık edebi dergi. 
_j 

30 Eylül1303 ( 12 Ekim 1887)- 3 Teşri
nisan i 1304 ( 1 s Kasım 1888) tarihleri ara
sında toplam elli sekiz sayı yayımlanan 
dergi kapanıncaya kadar hemen tek ba
şına Muallim Niki tarafından çıkarılmış
tır. İlk iki sayının üçüncü. 3, S -11. sayıla
rın ikinci baskısı yapıldığına göre büyük 
ilgi gördüğü anlaşılan derginin ilk sayı
dan itibaren sayfa numaraları devam et
tirilmiştir. Düzenli biçimde her hafta dört 
sayfa yayımlanan dergide dikkati çeken 
ilk şey, çıkış yazısında belirtildiği halde 
devrin diğer edebiyat dergilerinden farklı 
olarak birkaç istisna dışında yeni ve ak
tüel konularla ilgili şiir, hikaye, deneme, 
edebi tenkit gibi herhangi bir örneğe yer 
verilmemiş olmasıdır. Dergide daha çok 
eski Türk edebiyatma dair makalelerle 
şiir iktibasları oldukça geniş yer tutmak
tadır. Dergide İsmail Safa dışında bazı 
sayılarda Ali Ulvi, Besim, İbrahim Necati, 
Mehmed Said, M. Selahaddin gibi pek 
tanınmamış şair ve yazarların adına da 
rastlanmaktadır. 
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