
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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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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Mecmila-i Muallim'in yayım hayatı
na girişi dolayısıyla Saadet gazetesinde 
yer alan bir yazıda. "Gazetemiz hey' et-i 
tahrlriyye reisi Muallim Naci Efendi Haz
retleri mekatib-i aliyede tedrlsiyle müşta
gil oldukları edebiyat derslerinin istifa
desini bir kat daha neşr ü ta'mlm etmek 
maksad-ı all-himıiıetanesiyle bu kerre 
baladaki unvan tahtında bir mecmGa-i 
müfide neşrine ibtidar ederek ... " (n r. 
843, 12 Teşrlnievvel 1887) sözlerine bakı
lırsa benzerlerinden farklı mahiyette böy
le bir derginin çıkış sebebi daha iyi anla
şılır. Bu haber doğrultusunda, derginin 
daha ilk sayısından itibaren Muallim Nil
ci'nin hocalık yaptığı Mekteb-i Hukuk ile 
Mekteb-i Sultani'de okuttuğu edebiyat 
derslerinin özetlerine geniş bir şekilde 
yer verildiği görülür. İlk sayıların ilgi gör
mesinin sebebi de büyük bir ihtimalle bu 
ders notlarıdır. İkinci sayıdaki "İhtar" baş
lıklı yazıda. "imtihan zamanlarının takar
rübü cihetiyle bu nüshanın dersten iba
ret olmasına lüzum görülmüştür" ifadesi 
bunu doğrular niteliktedir. 

Dergide beşinci sayıdan itibaren "Müs
tefiz" başlığı altında Arap ve İranlı şair ve 
yazarların eserlerinden manzum ve men
sur tercümelerle Voltaire. F{melon, La 
Fontaine. Gilbert ve Boileau'dan yapılmış 
tercümeler yer alır. Muallim Naci'nin Emi
le Zola'dan ancak bir kısmını çevirebildiği 
Therese Raquin ile (nr. 36-58) Hüseyin 
V aiz-i Kaşifi'nin Bedayi'u '1-efkdr ii şa-
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Mua/lim'in 
1. savısının 
ilk sayfası 

nayi'i'l-aşar'ının çevirisi; Kemalpaşaza
de'nin Dekaiku'l-hakö.ik adlı eserindeki 
bazı tabirlerin açıklaması ile yine Muallim 
Naci'nin Yazmış Bulundum adlı eseri
nin ikinci kısmı dergide (nr. 4'ten itibaren) 
tefrika suretiyle yayımlanmıştır. Muallim 
Naci"nin gerek ders notlarında gerekse 
diğer yazılarında dikkati çeken husus, ele 
aldığı bir edebi konuyu daima eski ede
biyatın vazgeçilmez kurallarını oluşturan 
bed!', beyan. belagat ve fesahat açısın
dan ele alıp değerlendirmesidiL 

Muallim Naci'nin "NümGne-i intihab" 
başlığıyla bir kısım divan şairlerini tanıt
tığı ve eserlerinden örnekler verdiği yazı 
serisi dergide dikkati çeken bölümler ara
sındadır. Naci'nin daha sonra Osmanlı 
Şairleri adıyla biraz daha genişleterek 
kitap halinde bir araya getireceği (istan
bul 1307) dergideki bu yazı serisinde şu 
şairlere yer verilmiştir: Nef'l, Şeyh Galib, 
Esrar Dede, Şeyhülislam Zekeriyyazade 
Yahya, Hoca Neş'et. Yenişehirli Avni Bey. 
Sabit. UsQII, Fasih Ahmed Dede, SürGrl, 
Seyyid Vehbi, Zatl, Ahmed Neyll, Ende
runlu Vasıf, Hakanl, Fıtnat Hanım. Ragıb 
Paşa, Naill-i Kadim, Nev'l, Cevrl, Halim 
Giray ve Azmizade Mustafa Haletl. Der
gide ayrıca Muallim Naci'nin "Küçük Bir 
Mudhike" (nr. 25). "Vefa ile Safa Beynin
de Müşaare" (nr. 35). başlıklı manzum di
yaloglarla "Takrlz" (nr. 27). "FuzQII'ye Pey
rev Olabilir miyim?" (nr. 36). "Şathiyyat" 
(nr. 50). " Hatıra-i Bedr-i Kübra" (nr. 56) 

gibi şiirlerine de yer verilmiştir. Bunlardan 
başka Muallim Naci"nin "ve, ve amma. 
ve hem de" gibi bir kısım bağiaçiarın dili
mizde yerli yersiz kullanımı konusunda 
Hacı İbrahim Efendi'nin ileri sürdüğü gö
rüşlere karşı tenkitleriyle birlikte (nr. 32. 
34, 35, 37) "Muhadara" başlığı altında bazı 
kitap tanıtma yazılarına da rastlanmak
tadır(nr. 38'deAli Naz1'ma'nınKüçükCoğ
ra{ya ad lı eseri tanıtılmaktadır). 

Fevziye Abdullah Tansel. Muallim Naci'· 
nin Mecmila-i Muallim'de yayımlanan 
mektup, hatırat, tercüme ve seçme tar
zındaki eserlerinin zannedildiği gibi geli
şigüzel yazılmış şeyler olmayıp bu sırada 
okullarda verdiği derslerle ilgili dil, ede
biyat ve edebiyat tarihi alanında doğru
dan doğruya bilgi birikimi ve araştırma
ya dayanan önemli çalışmalar olduğunu 
belirtir (İA, IX, 18-19}. 

Ahmet Bedevi Kuran, Mecmila-i Mu
allim'in Sa'dl-i Şlrazl'den yapılan bir ter
cüme dolayısıyla Matbuat Um um Müdür
lüğü tarafından kapatıldığını ileri sürer
ken Celal Tarakçı dergide adı geçen şair· 
den herhangi bir çeviri bulunmadığını. 
dolayısıyla böyle bir hususun kapatılma 
sebebi olamayacağını belirtmektedir. 
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MECMÜA-i SAz ü SÖZ 

(j,.., ~ jl..ı ~~) 

Ali Ufkl Bey 
(ö. 1675 [?]) 

L tarafından derlenen musiki antolojisi. .J 

Leh asıllı bestekar ve mGsikişinas San
tur! Ali Ufkl Bey'in mOsikiyle ilgili üç çalış
ması arasında en kapsamlı alanıdır. Diğer 
iki eserden biri, çeşitli bölümleriyle Mec
mila-i Sdz ü Söz'deki güfte ve notalar 
arasında benzerlik bulunan, bir plan içe
risinde yazılmamış. Ali Ufkl Bey'in istan
bul'a gelmesinden çok önce kaleme alın
dığı anlaşılan, bu özelliklerinden dolayı 
"MecmGa-i Saz ü Söz Müsveddeleri" ola-


