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gibi şiirlerine de yer verilmiştir. Bunlardan
başka Muallim Naci"nin "ve, ve amma.
ve hem de" gibi bir kısım bağiaçiarın dilimizde yerli yersiz kullanımı konusunda
Hacı İbrahim Efendi'nin ileri sürdüğü görüşlere karşı tenkitleriyle birlikte (nr. 32.
34, 35, 37 ) "Muhadara" başlığı altında bazı
kitap tanıtma yazılarına da rastlanmaktadır(nr. 38'deAli Naz1'ma'nınKüçükCoğ
ra{ya ad lı eseri tanıtılm aktadır).
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Fevziye Abdullah Tansel. Muallim Naci'·
nin Mecmila-i Muallim'de yayımlanan
mektup, hatırat, tercüme ve seçme tarzındaki eserlerinin zannedildiği gibi gelişigüzel yazılmış şeyler olmayıp bu sırada
okullarda verdiği derslerle ilgili dil, edebiyat ve edebiyat tarihi alanında doğru
dan doğruya bilgi birikimi ve araştırma
ya dayanan önemli çalışmalar olduğunu
belirtir (İA, IX, 18-19}.
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Mua/lim'in
1. savısının
ilk sayfası
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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 Hazretleri mekatib-i aliyede tedrlsiyle müşta
gil oldukları edebiyat derslerinin istifadesini 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 Teşrlnievv el 188 7) sözlerine bakı
lırsa benzerlerinden farklı mahiyette böyle bir derginin çıkış sebebi daha iyi anlaşılır. Bu haber doğrultusunda, derginin
daha ilk sayısından itibaren Muallim Nilci'nin hocalık yaptığı Mekteb-i Hukuk ile
Mekteb-i Sultani'de okuttuğu edebiyat
derslerinin özetlerine geniş bir şekilde
yer verildiği görülür. İlk sayıların ilgi görmesinin sebebi de büyük bir ihtimalle bu
ders notlarıdır. İkinci sayıdaki "İhtar" baş
lıklı yazıda. "imtihan zamanlarının takarrübü cihetiyle bu nüshanın dersten ibaret olmasına lüzum görülmüştür" ifadesi
bunu doğrular niteliktedir.

Dergide beşinci sayıdan itibaren "Müstefiz" başlığı altında Arap ve İranlı şair ve
yazarların eserlerinden manzum ve mensur tercümelerle Voltaire. F{melon, La
Fontaine. Gilbert ve Boileau'dan yapılmış
tercümeler yer alır. Muallim Naci'nin Emile Zola'dan ancak bir kısmını çevirebildiği
Therese Raquin ile (nr. 36-58) Hüseyin
Vaiz-i Kaşifi'nin Bedayi'u '1-efkdr ii şa-
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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 eserinin 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 edebiyatın vazgeçilmez kurallarını oluşturan
bed!', beyan. belagat ve fesahat açısın
dan ele alıp değerlendirmesidiL

Muallim Naci'nin "NümGne-i intihab"
bir kısım divan şairlerini tanıt
tığı ve eserlerinden örnekler verdiği yazı
serisi dergide dikkati çeken bölümler arasındadır. Naci'nin daha sonra Osmanlı
Şairleri adıyla biraz daha genişleterek
kitap halinde bir araya getireceği (istanbul 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, Enderunlu Vasıf, Hakanl, Fıtnat Hanım. Ragıb
Paşa, Naill-i Kadim, Nev'l, Cevrl, Halim
Giray ve Azmizade Mustafa Haletl. Dergide ayrıca Muallim Naci'nin " Küçük Bir
Mudhike" (nr. 25). "Vefa ile Safa Beyninde Müşaare" (nr. 35). başlıklı manzum diyaloglarla "Takrlz" (nr. 27). "FuzQII'ye Peyrev Olabilir miyim?" (nr. 36). "Şathiyyat"
(nr. 50). " Hatıra-i Bedr-i Kübra" (nr. 56)
başlığıyla

Ahmet Bedevi Kuran, Mecmila-i Muallim'in Sa'dl-i Şlrazl'den yapılan bir tercüme dolayısıyla Matbuat Um um Müdürlüğü tarafından kapatıldığını ileri sürerken Celal Tarakçı dergide adı geçen şair·
den herhangi bir çeviri bulunmadığını.
dolayısıyla böyle bir hususun kapatılma
sebebi olamayacağını belirtmektedir.
BİBLİYOGRAFYA :

Ahmet Bedevi Kuran. Osmanlı İmparatorlu
ğu 'nda ue Türkiye Cumhuriy eti 'nde İn kıltip

Hareketleri, istanbul 1959, s . 14 7 ; Hasan Duman. Katalog, s. 242-243; Celal Tarakçı. Muallim Nacf Efendi-Hayatı ue Eserlerinin Tedkiki, Samsun 1994, s . 142-144; Adnan Karaismailoğlu, "M uallim Niici ve Mecmua-i Muallim" , Yedi İklim, Vl/46, İstanbul 1994, s. 84-87;
Yakup Şafak. "Mecmua-i Muallim'in Bas tiamayan Yazılan ve 'irşadat-ı Gazali'", Türkiyat
Araştırmaları Dergisi, sy. 8, Konya 2000, s .
131-168; Fevziye Abdullah Tan sel, "Naci", İA,
IX, 18-19; Abdullah Uçman, "Mecmua-i Muallim" , TDEA , VI, 176. ı:il
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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 Santur! Ali Ufkl Bey'in mOsikiyle ilgili üç çalış
ması arasında en kapsamlı alanıdır. Diğer
iki eserden biri, çeşitli bölümleriyle Mecmila-i Sdz ü Söz'deki güfte ve notalar
arasında benzerlik bulunan, bir plan içerisinde yazılmamış. Ali Ufkl Bey'in istanbul'a gelmesinden çok önce kaleme alın
dığı anlaşılan, bu özelliklerinden dolayı
"MecmGa-i Saz ü Söz Müsveddeleri" ola-

MECMÜA-i SAZ ü SÖZ
rak nitelendirilen Mecmua (Bibliotheque Nationale, AF, nr. 292). diğeri ise mezmOr adlı dini metinlerin güftelerinin ve
notalarının derlendiği Mezmurlar adlı
eserdir (Bibliotheque Nationale, Suppl.
Turc, nr. 472). Türk mOsiki tarihinin en
önemli belgeleri arasında yer alan ve
Türk mOsikisinin ilk n ota koleksiyonu kabul edilen Mecmua-i Saz ü Söz'ü müellifın Osmanlı sarayında meşkhanede görevli iken 1060 (1650) yılında yazmaya
başladığı kaydediliyorsa da bitiş tarihi
hakkında kesin bilgi yoktur. Eserin başında "Haza MecmOa-i Saz ü Söz" ibaresi
yer almaktadır.
XVI ve xvıı. yüzyıllara ait pek çok sözlü
eser ve saz eserinin güftesiyle birlikte
derlendiği kitap. farklı bir kalemden çık
tığı anlaşılan ve Latin harfleriyle yazılan
içindekiler kısmıyla başlar. Bunu , yirmi
iki değişik makama göre tasnif edilen ve
fasıllar halinde sıralanan mOsiki eserleri
takip eder. Ali Ufki Bey'in kendi bestelerini de içeren, toplam 544 adet notaya
alınmış sözlü eser ve saz eserinin yer aldığı kitapta sırasıyla şu fasıllar bulunur:
Hüseynl, muhayyer, neva. uşşak, bayatl,
acem, saba, çargah. segah, rast. mahur,
eviç. ırak, nihavend, uzzal. nlşabur. sünbüle, şehnaz , nikriz, bOselik, aşiran bOselik ve hisar. Bu fasıllar içinde ayrıca
acem aşiran, eviç hOzl. gerdaniye. tahir,
muhalif-i ırak, muhayyer sünbüle, serk(?)
nihavend makamlarında eserlerin notalarına da rastlanmaktadır. Eserde ilahi.
savt. tevhid ve tesbih formunda otuz beş,
peşrev ve saz semaisi formunda 204 eser
yer almaktadır. Diğerleri ise nakış , mu rab-

Mecmüa-i Saz ü Söz' ün unvan
Sloane, nr. 3114)
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Saz ü Söz' den
bir sayfa
(British Museum ,
Sloane,

nr. 3114, s. 44)
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ba, raks ve raksiyye (hiciv ve oyun muhtesemai, şarkı. tekerleme, yelteme.
türkü, varsağı formlarındaki eserlerin notalarıdır. Bunların yanı sıra kitapta çeşitli
yazı karakterleriyle manzum ve mensur
metinler de bulunmaktadır. Arapça. Farsça ve Osmanlı Türkçesi'yle olan bu metinler gazel. muhammes, tahmls. rubal,
tarih düşürme. kıta, müfred beyitler; nasihatler. tarih düşürmeler, ilaç tarifleri,
mOsikiyle ilgili metinler. ayet ve hadislerden ibarettir.
Ölçü çizgisinin ve sus (es) işaretinin yer
almadığı kitapta (sadece bir eserde ese
benzer bir i şaret tesbit edilmiştir) dört
değişik anahtar kullanılmış. bazı eserlerde porte başında anahtar konmamıştır.
Kitapta rastlanan değiştirme işaretleri de
bugün algılandığı ve kullanıldığı biçimde
değildir. Pek çok eserin usul adının verilmediği. ancak bazan bir usulün birden
fazla şekille ifade edildiği kitapta usul ifade eden kırk iki değişik şekil altında on
altı usul kullanılmış olup bunlar berefşan, çenber, fahte, devr-i keblr, darb-ı fetih, devr-i revan, düyek. evfer, hafif, fer'.
havl, m uhammes , nlm devir, nlm sakil.
sakl i ve semai usulleridir. Ancak usuller
için kullanılan şekillerin de tutarlı olmadığı, devr-i keblr, evfer ve semai usullerinin bugünkü kullanımından farklı olduğu
görülmektedir.
Mecmua-i Sfız ü Söz'ün müellif hattı
tek nüshası Londra'da British Museum'da kayıtlıdır (Sioane, nr. 31 14) . Bu yazmanın varlığından ilk defa Jacob Spon adlı
bir Fransız söz etmiştir. Seyahat münasebetiyle 23 Eylül - 16 Ekim 1675 tarihleri arasında İstanbul'da bulunan Spon,
1678'de yayımladığı seyahatnamesinde
arkadaşıyla beraber kendisine İstanbul'
da "Hally Beg" (Aibertus Bobovius) adlı Pova lı) ,
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lonya asıllı bir mühtedi tarafından yazı
lan bir Türkçe şarkı mecmuasının gösterildiğini kaydeder. Bir şekilde koleksiyoncu
Sir Hans Sloane'nin eline geçen eser onun
1753'te ölümüyle British Museum'a bağışlanmıştır.

Eseri Türkiye'de ilk defa yazdığı bir makale ile Çağatay Uluçay tanıtmış (bk bi bl.).
bunu kitap üzerinde yapılan pek çok inceleme takip etmiştir. Haydar Sanal'ın
Mehter Musikisi adlı eserindeki (İstan
bul 1964) bazı mehter havalarını bu mecmuadan tesbit etmesi, Cafer Ergin'in kitapta yer alan Arapça, Farsça ve Osmanlıca metinleri Latin harflerine çevirerek
Musiki Mecmuası'nda neşretmeye baş
laması (yanda kalan bu yayım daha sonra
H. İbrahim Şener tarafından yine aynı dergide tamamlanmıştır) bu konudaki önemli çalışmalar olarak dikkati çeker. Şükrü
EIçin tarafından yayıma hazırlanarak tıp
kıbasımı gerçekleştirilen Mecmua-i Sfız
ü Söz üzerinde (İstanbul 1976; Ankara
2000) en önemli çalışmaları Muammer
Uludemir'in yapmış olduğunu özellikle
belirtmek gerekir. Uludemir bu çalışma
l arında mecmuada geçen usuller. değ iş 
tirme işa ret leri. anahtarlar gibi teknik
bilgilerle beraber notaların tamamını
bir liste halinde vermiş. ayrıca eser içindeki saz semaisi, murabba ve türkülerin
transkripsiyonlu metinlerini yayımiayarak
pek çok yeni eseri Türk mOsikisi repertuvarına kazandırmıştır (Ali Ufkl, inceleme
kısmı, s. 28) . Ancak eserin birtakım yardımcı teknik bilgi ve araştırmalarla , orUinal metnin Latin harflerine ve eski Batı
notasıyla yazılan notaların günümüz Batı
notasma çevrilmesiyle M. Hakan Cevher
tarafından hazırlanan neşri (bk. bibl.) bu
konuda şimdiye kadar yapılan en kapsamlı yayımdır.
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MECMÜA-i SAZ ü SÖZ
BİBLİYOGRAFYA :

Ali Ufki, Haza Mecmua-i Saza Söz: Çeviriyazım-İnceleme (haz. M. Hakan Cevher). İzmir
2003, inceleme kısmı, s. 1-135; Blochet, Catalogue, 1, 122, 364; Haydar Sanal, Mehter
Musikisi, İstanbul 1964, tür.yer.; Gültekin
Oransay, Ali Ufk1 veTark Dini Musikisi (doçentlik tezi, 1972). AÜ ilahiyat Fakültesi Ktp., nr.
Y. 16566; Cem Behar. Ali Ufk1 ve Mezmurlar,
İstanbul 1990, s. 19-20, 33, 37 -39; Çağatay
Uluçay, "Mecmua-i Saz-ü Söz", Tark Musik1si
Dergisi, sy. 14, İstanbul 1948, s. 4, 24; Vasfi
Rıza Zobu, "İktibaslar: Kıymetli Sahne Sanatkarı Vasfı Rıza Zobu'nun Londra'daki Tetkiklerinden", a.e., sy. 35 (1950). s. 6-7, 24; Cafer
Ergin , "Haza Mecmua-i Saz ü Söz (Ali Ufk1 Edvan)", MM, sy. 233,235-237,239-243,245249, 250-259, 261-269, 270, 272-275, 277'
279-281, 285-289, 291-293, 296, 298, 300,
303, 308-309, 316, 318-320, 322-324 ( 196876). tür.yer.; Turgut Kut, "Ali Ufki Bey ve Eserleri Hakkında", a.e., sy. 332 ( 1977), s. 8-10; H.
İbrahim Şener, "Haza Mecmua-i Saz ü Söz (Ali
Ufk1 Edvarı)", a.e., sy. 373-375, 378, 380, 382386, 389-391' 393-396, 398-399, 400-407
( 1980-84), tür. yer.
NuRi ÖzcAN
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Cem'iyyet-i İlmiyye tarafından
yayımlanan ilmi -edebi dergi.

_j

1 Zilhicce 1296 -1 Reblülewel1297 (16
1879- 12 Şubat 1880) tarihleri arasında neşredilen dergi her ayın birinde ve
on beşinde olmak üzere toplam yedi sayı
çıkm ı ştır. İlk sayısında yer alan talimatnameye göre Avrupa'daki örneklerinde
görüldüğü gibi derginin yarısı ilim, fen,
sanat ve sanayideki yeni icatlara, diğer
yarısı edebiyat ve felsefeye ayrılacaktır.
Ancak önce ilim ve fennin çeşitlerine göre tarifi, taksimi ve konularının belirlenmesi yoluna gidilecek, bunların eski ve
çağdaş milletlerle müslümanlar ve Türkler arasındaki seviyesi üzerinde durulacaktır. Daha sonra Osmanlı ülkesinde
mektep, medrese ve kütüphane gibi vakıf müesseseleri, ilim cemiyetleri, maarif
meclisleriyle matbu veya yazma kitapların durumu Avrupa'daki benzerleriyle beraber ortaya konulacaktır. Yine sanat, sanayi, ziraat ve ticaretin durumu, bunlarla ilgili olarak açılmış mektep, kurulmuş
şirket ve cemiyetlerle Avrupa'daki benzerleri ele alınacaktır. Sanat, sanayi, ziraat ve ticaretin gelişmesini teşvik için çeşitli makaleler yayımlanacak ve raporlar
hazırlanacaktır. Gerek bu konularda gerekse edebiyata dair gazete ve dergilerdeki makaleler iktibas edilecek, henüz yayımlanmamış veya ikinci defa yayımlanKasım
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ması gerekli görülen risalelerle Cem'iyyet-i İlmiyye'ce telif ve tercümesi gerçekleştirilecek bazı kitap ve risaleler de dergide yer alacaktır. Bir diğer husus da mecmuada çıkan yazılarda kendileri istemedikçe yazar isimlerinin belirtilmeyecek
olmasıdır.

Bu prensipiere yayın hayatı süresince
genellikle bağlı kalınmış, dergide çeşitli
ilmi makalelerle iki müstakil risale, bir roman eleştirisi, maarif ve diğer hususlara
dair haber ve mektuplara, bazı gazete ve
dergilerden iktibaslara yer verilmiştir. İk
tibaslarda özellikle eğitim hakkında yabancı devlet adamlarının nutuklarıyla yeni icatlar üzerine yazılar ağırlıktadır. Haber ve makalelerde Rusya, Fransa, Almanya ve Avusturya gibi ülkelerde bilim
alanındaki gelişmeler, Suriye'de Şam gazetesinde çıkan medeniyet hakkındaki
bazı tartışmalarla Fas Sultanı Mevlay Hasan'a ait bir beyanname söz konusu edilmektedir. Ayrıca imla, sözlük ve dil meselesi, yeni kurulan ilk ve orta dereceli
eğitim kurumlarının ıslahı, çocuk eğ itimi,
Avrupa medeniyet düzeyine u l aşmak için
maarifin yeniden ele alınması üzerinde
durulan diğer husus lardır.
Dergide yayımlanan yazı lar genel olarak imzasızdır. İmzalı olan veya kime ait
olduğu daha sonra belirlenen yazılar arasında Hasan Tahsin Efendi'nin (Hoca Tahsin Efendi) geçirdikleri tarihi seyir içinde
alfabeleri ele alan "Aklamü'l-Akvam" ile
"İlme Dair Bir İki Söz: Ta'rlf-i ilm, Taksim-i
Uh1m. Şeref ü Fazl-ı İlm", "Terakki-i Maarif
Tarih ü Taksim ü Semerat-ı U!Om", "Tarih-i Terakki" ve "Esrar-ı Ab u Hava", ingiltere Ziraat Cemiyeti'nden kimyager
Dolferi'den "Süt" makalesinin çevirisi; Namık Kemal'in daha önce başka yerlerde
yayımianmış olan "Terakki" , "Görenek",
"Medeniyet" ve "Aile" makaleleri; Trabzon
Valisi Sırrı Paşa'nın "Fazilet ve Şeref-i ilm";
Adana Hakim-i Şer ' i Haydar Beyefendi'nin "Müzekki's-sıbyan "ı sayılabilir. Hasan
Tahsin Efendi'nin H ey'et-i Alem, Ahmed
Harndi Efendi'nin Tarih-i Tabii Kısm-ı
Evvel Kuşlar risaleleri de müstakil olarak dergide yer almıştır.
Ali Ruhi Bey'in bir terciibendiyle bir gazeli, Hüseyin Eşref Efendi'nin bir tercHbendiyle Ahmed Midhat Efendi'nin Yeryüzünde Bir Melek romanının. eleştiri
mahiyetinde sorular da ilave edilmiş metninin bir bölümü derginin edebi cephesini
oluşturmaktadır. Üç sayı devam eden Ahmed Midhat Efendi'nin romanı hem konusu hem de imla ve ifadesi bakımından

sorgulanmıştır. Dergide Katib Çelebi'nin
Mizô.nü'l-hak adlı risalesi müellif hattı
bir n üshadan yararlanılarak yayımlanmış
tır (nr. 2, s. 125). Bu nüshada eserin eksik olan son kısım l arının basma ve yazma birçok nüsha karşılaştırılarak hazır
lanmış olması edisyon kritik düşüncesi
nin varlığını ortaya koymakta, bu amaçla
gösterilen ilmi titizlik dönemi bakımın
dan dikkat çekmektedir. İlk sayıda "KanOn-ı Esasi" ve "Cem'iyyet-i İlmiyye Mukavelename-i Esaslsi". üçüncü sayı da
"Cem'iyyet-i İlmiyye-i Arnavudiyye Nizamnamesi" metinleri yer almaktadır. İlk beş
sayısı seksen. altıncı sayı sı altmış. yedinci
sayısı elli sayfa olarakyayımlanan dergide
üçüncü sayıdan itibaren abanelerin listesi
verilmiştir.

Varlığı Mecmua-i Ulum ile ortaya çı
kan Cem'iyyet-i İlmiyye, bir kısı m ipuçlarından an l aşıldığına göre derginin çıkışın
dan kısa bir süre önce kurulmuş ve sekiz
dokuz ay kadar faaliyette bulunmuştur.
Kurucuları açıklanmamakla beraber Hoca Tahsin Efendi, Ahmed Harndi Efendi
ve Şükrü Efendi'nin cemiyetin mensupları ve yöneticileri arasında bulunduğu tahmin edilmektedir. Ölümünden ( !88!) önceki hastalık dönemiyle Cem'iyyet-i İlmiy
ye'nin işlerindeki aksamanın aynı zamana
rastlaması Hoca Tahsin Efendi'nin cemiyetteki rolünün önemine bir işaret kabul
edilmiştir.

Esas gayesi

Osmanlı

ülkesinde ilim ve
bu sebeple ihtiyaç içindeki okullara yardım etmek
olan Cem'iyyet-i İlmiyye hedefine ulaşmak
amacıyla yayın yoluna öncelik vermiş, halka yönelik neşriyat düşünülmekle beraber ewela Mecmua-i Ulılm'u çıkarmış
tır. Dergi politik olmaktan çok ilmi ve edebi nitelikli bir yayın çizgisi izl emiş, devletin kanunları ile maarif nizarniarına uygun hareket edileceği belirtilm iştir. Dergide Batı bilim ve tekniğinin alınmasını
gerekli gören bir anlayışa rağmen Batı'
dan her şeyin hiçbir değişikliğe uğrama
dan aktarılması yerine seçmeci davranıl
masına taraftar, muhafazakar bir tavır
dikkati çekrnektedir. İlıni araştırınayı hedef alan ve ilim adamları ile sanatkarları
korumayı amaçlayan Batı tarzı akademilerden fa rklı olarak cemiyet XIX. yüzyılda
Osmanlı Devleti'ndeki diğer benzerleri gibi
halkı aydınlatma. yenilikleri tanıtma. maarifi yayma ve yayın yapma yolunu betekniği geliştirmek ve yaymak,

nimsemiştir.

Cemiyetin or@nal fakat benzerlerine
göre daha karışık ve bir ilim cemiyetinin

