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MECMÜA-i ULÜM 
( F,ı..= a.:~ ) 

Cem'iyyet-i İlmiyye tarafından 
yayımlanan ilmi -edebi dergi. 

_j 

1 Zilhicce 1296 -1 Reblülewel1297 (16 
Kasım 1879- 12 Şubat 1880) tarihleri ara
sında neşredilen dergi her ayın birinde ve 
on beşinde olmak üzere toplam yedi sayı 
çıkm ı ştır. İlk sayısında yer alan talimat
nameye 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 gö
re tarifi, taksimi ve konularının belirlen
mesi yoluna gidilecek, bunların eski ve 
çağdaş milletlerle müslümanlar ve Türk
ler arasındaki seviyesi üzerinde durula
caktır. Daha sonra Osmanlı ülkesinde 
mektep, medrese ve kütüphane gibi va
kıf müesseseleri, ilim cemiyetleri, maarif 
meclisleriyle matbu veya yazma kitapla
rın durumu Avrupa'daki benzerleriyle be
raber ortaya konulacaktır. Yine sanat, sa
nayi, ziraat ve ticaretin durumu, bunlar
la ilgili olarak açılmış mektep, kurulmuş 
şirket ve cemiyetlerle Avrupa'daki ben
zerleri ele alınacaktır. Sanat, sanayi, zira
at ve ticaretin gelişmesini teşvik için çe
şitli makaleler yayımlanacak ve raporlar 
hazırlanacaktır. Gerek bu konularda ge
rekse edebiyata dair gazete ve dergiler
deki makaleler iktibas edilecek, henüz ya
yımlanmamış veya ikinci defa yayımlan-
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ması gerekli görülen risalelerle Cem'iy
yet-i İlmiyye'ce telif ve tercümesi gerçek
leştirilecek bazı kitap ve risaleler de dergi
de yer alacaktır. Bir diğer husus da mec
muada çıkan yazılarda kendiler i isteme
dikçe yazar isimlerinin belirtilmeyecek 
olmasıdır. 

Bu prensipiere yayın hayatı süresince 
genellikle bağlı kalınmış, dergide çeşitli 
ilmi makalelerle iki müstakil risale, bir ro
man eleştirisi, maarif ve diğer hususlara 
dair haber ve mektuplara, bazı gazete ve 
dergilerden iktibaslara yer verilmiştir. İk
tibaslarda özellikle eğitim hakkında ya
bancı devlet adamlarının nutuklarıyla ye
ni icatlar üzerine yazılar ağırlıktadır. Ha
ber ve makalelerde Rusya, Fransa, Al
manya ve Avusturya gibi ülkelerde bilim 
alanındaki gelişmeler, Suriye'de Şam ga
zetesinde çıkan medeniyet hakkındaki 
bazı tartışmalarla Fas Sultanı Mevlay Ha
san'a ait bir beyanname söz konusu edil
mektedir. Ayrıca imla, sözlük ve dil me
selesi, yeni kurulan ilk ve orta dereceli 
eğitim kurumlarının ıslahı, çocuk eğ itimi, 

Avrupa medeniyet düzeyine ulaşmak için 
maarifin yeniden ele alınması üzerinde 
durulan diğer hususlardır. 

Dergide yayımlanan yazılar genel ola
rak imzasızdır. İmzalı olan veya kime ait 
olduğu daha sonra belirlenen yazılar ara
sında Hasan Tahsin Efendi'nin (Hoca Tah
sin 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", "Ta
rih-i Terakki" ve "Esrar-ı Ab u Hava", in
giltere Ziraat Cemiyeti'nden kimyager 
Dolferi'den "Süt" makalesinin çevirisi; Na
mık 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 ola
rak dergide yer almıştır. 

Ali Ruhi Bey'in bir terciibendiyle bir ga
zeli, Hüseyin Eşref Efendi'nin bir tercH
bendiyle Ahmed Midhat Efendi'nin Yer
yüzünde Bir Melek romanının. eleştiri 
mahiyetinde sorular da ilave edilmiş met
ninin bir bölümü derginin edebi cephesini 
oluşturmaktadır. Üç sayı devam eden Ah
med Midhat Efendi'nin romanı hem ko
nusu 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 ek
sik olan son kısım larının basma ve yaz
ma 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 "Ka
nOn-ı Esasi" ve "Cem'iyyet-i İlmiyye Mu
kavelename-i Esaslsi". üçüncü sayıda 

"Cem'iyyet-i İlmiyye-i Arnavudiyye Nizam
namesi" metinleri yer almaktadır. İlk beş 
sayısı seksen. altıncı sayısı 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 kısım ipuçla
rından anlaşıldığına göre derginin çıkışın
dan kısa bir süre önce kurulmuş ve sekiz 
dokuz ay kadar faaliyette bulunmuştur. 

Kurucuları açıklanmamakla beraber Ho
ca Tahsin Efendi, Ahmed Harndi Efendi 
ve Şükrü Efendi'nin cemiyetin mensupla
rı ve yöneticileri arasında bulunduğu tah
min edilmektedir. Ölümünden ( !88!) ön
ceki hastalık dönemiyle Cem'iyyet-i İlmiy
ye'nin işlerindeki aksamanın aynı zamana 
rastlaması Hoca Tahsin Efendi'nin cemi
yetteki rolünün önemine bir işaret kabul 
edilmiştir. 

Esas gayesi Osmanlı ülkesinde ilim ve 
tekniği geliştirmek ve yaymak, bu sebep
le ihtiyaç içindeki okullara yardım etmek 
olan Cem'iyyet-i İlmiyye hedefine ulaşmak 
amacıyla yayın yoluna öncelik vermiş, hal
ka yönelik neşriyat düşünülmekle bera
ber ewela Mecmua-i Ulılm'u çıkarmış
tır. Dergi politik olmaktan çok ilmi ve ede
bi nitelikli bir yayın çizgisi izlemiş, devle
tin kanunları ile maarif nizarniarına uy
gun hareket edileceği belirtilmiştir. Der
gide 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 he
def alan ve ilim adamları ile sanatkarları 
korumayı amaçlayan Batı tarzı akademi
lerden farklı olarak cemiyet XIX. yüzyılda 
Osmanlı Devleti'ndeki diğer benzerleri gibi 
halkı aydınlatma. yenilikleri tanıtma. ma
arifi yayma ve yayın yapma yolunu be
nimsemiştir. 

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



ihtiyaçları düşünüldüğünde hantal sayıla
bilecek bir idari yapısı vardır. Daimi, fahri. 
muavin. müşavir olmak üzere dört çeşit 
üye grubu bulunmaktadır. İdari yapılan
ma en yüksek organı olan bir genel mec
lis le ilmiye meclisi. maliye meclisi, idare 
meclisi ve teftiş komisyonundan oluş 

maktadır. Geliri büyük oranda üye aidat
Iarına dayanmaktadır. Dergiyi tertip ve 
ihracına kadar padişahın "teşvik ve tes
vik"ini gördükleri açıklanınakla beraber 
Nam ık Kemal'in yazıları ile Arnavut Cemi
yeti'nin nizamnamesine de yer verilmesi 
sarayın cemiyete desteğini büyük oranda 
ihtimal dışı bırakmaktadır. 
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İbrahim Müteferrika' nın 
(ö. 1160/ 1 747) 

latince'den Türkçe'ye çevirdiği 

astronomi kitabı . 
_j 

İbrahim Müteferrika'nın lll. Ahmed'in 
emriyle, Hallandalı bilim adamı Andreas 
Cellarius'un eski ve yeni astronomi sis
t emlerini konu edinen Atlas Coelestis 
(Harmonia macrocosmica, seu atlas uni
uersalis et nouus totius universi creati, 
Amsterdam 1708) adlı eserinden yaptığı 
tercümedir. Müteferrika 114S'te ( 1733) 
temize çektiği eseri önsözünde "alemde
ki bütün cirim ve cisimlerin t ertip ve ter
kiplerini açıklayan , burçlar ve yıld ızl arla 

süslü bir feleğ i andıran, güzel ve yeni bir 
atiasa benzeyen ve fizik alemden ibaret 
olan göklerin ve yerin bilinip öğrenilme
sini sağlayan bir çalışma" diye tanımlar. 
Eserin daha önce Mühendishane-i Ser
ri-i Hümayun'un kütüphanesinde bulu
nan tekyazma nüshası halen Askeri Mü
ze'de muhafaza edilmektedir (nr. 5302 

1741) . 

Yeni astronomi kavram ve prensipleri
nin 1732'de basılan Cihannüma ve ekin
de açıklanmış olmasına rağmen (bk. c i
HANNÜMA.) tamamen aynı konuya tahsis 
edilmiş bulunan Cellarius'un bu eserinin 
lll. Ahmed tarafından İbrahim Mütefer-

rika'ya Türkçe'ye çevrilmesinin emredil
mesi üzerinde durulacak bir husustur. 
Müteferrika önsözde, maksadının kitapta 
yer alan Latince ibareleri Türkçe'ye teb
dil ve tercüme etmek ve resimlerde giz
lenmiş manaları ortaya çıkarmak, astro
nom ve filozofların "hey'et-i alem"e ait 
sözlerini özetlemek ve metne bazı resim 
ve şekiller eklemek, yani elden geldiği ka
dar kitabın içeriğini açıklamak olduğunu 
söyler. Müteferrika kitabın düzenlenme
sinde de bazı değişikliklere gitmiş , bu 
arada ilave ettiği resim ve şekillerin ya
nında eserin aslında bulunan resimlerin 
yerine İslami gelenekiere göre yapılmış 
yenilerini koymuştur ; bu hususu, "Ersam 
ve eşkal-i kitab tavr u tarz-ı İslamiyan 
üzere tertip olundu" diye açıklar. 

İbrahim Müteferr ika eserin başında 
Batlamyus'un yer merkezli sistemine gö
re bir kilinat modeli çizer; cisimler ale
minin (fizik alem) birbirini kuşatan soğan 
tabakaları gibi kat kat kürelerden meyda
na geldiğini, felek-i a'zamın hepsini ku
şattığını ve yıldızlardan ari olduğu için 
Atlas feleği adını da aldığını söyler ve top
rak unsurunun mutlak ağırlığından dolayı 
en aşağıda, alemin merkezinde bulundu
ğunu ifade eder. 

Kilinatın düzeniyle ilgili görüşlere "me
zahib-i selase" (üç teori) denildiğini belir
ten Müteferrika bunlardan birincisinin 
eski astronomoyi temsil eden Aristo ile 
Batlamyus. ikincisinin yeni astronominin 
üç büyük ismi Pisagor, Plotin ve Coperni
cus tarafından savunulduğunu, üçüncü
sünün ise yine yeni astronomiden 'JYcho 
Brahe'ye ait olduğunu söyler; daha son
ra da sırasıyla bu görüşleri ele alıp kısaca 
tanıtır. İslam ulemasının çoğunun birinci 
görüşü benimsediğini belirtmesinin ar
dından ikinci görüşün gereği olan arzın 
hareket ettiği tezine inanmayanların 
Batlamyus'un Atlas feleğinin olanca ge
nişliğ i ve büyüklüğüyle her gün doğudan 
batıya doğru süratle döndüğü yolundaki 
görüşünü nasıl kabul ettiklerini anlaya
madığını ifade eder. Bunlara inanıp inan
mamanın dinle bir ilgisinin olmadığını, 
alemin nasıl dönerse dönsün sonradan 
Allah tarafından yaratıldığını inkara me
cal ve mahal bulunmadığını bildirir. 

Eserde iki husus dikkat çekmektedir. 
Birincisi. Cihannüma'daki çok ihtiyatlı 
tavır yerini daha az i htiyatlı bir tavra bı
rakmış . İbrahim Müteferrika, Cihannü
ma'nın basılmasından sonra geçen bir 
yıl içerisinde din ve devlet adamlarından 

beklediği gibi sert bir muhalefetin gel-
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mediğini görmüştür. Konunun dinle ala
kasını her ne kadar daha önce kullandığı 
sözler ve ibarelerle belirtmekteyse de 
bunları aynı sıklıkla tekrarlamamakta, 
böylece kendisine güven geldiğini hisset
tirmektedir. İkinci husus, mütercimin Ci
hannüma'da üç teoriyi açıklamakla yeti
nirken burada bunlara bir de dördüncü
sünü eklemesidir. Eski zamanda Şam'da 
yaşamış Arateyuş adlı hakime ait olan ve 
sadece eskilerin cahilleri tarafından be
nimsenen bu görüş, yeri ve suyu alemin 
ortasında canlı bir kişi şeklinde tasawur 
etmekte ve deprem gibi jeolojik olayl arı 

bu kişinin kımıldamasına bağlamaktadır. 
İbrahim Müteferrika. akıl sahipleri tara
fından tamamen reddedilen bu görüşü 
kitabın aslında bulunduğu için buraya al
dığın ı söylemekte, böylece Cihannümi'ı'
da niçin ona yer vermediğini dalaylı bi
çimde açıklamış olmaktadır. 
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MECMÜATÜ'n-NEzAiR 
( }UiıJ I 4ı:~ ) 

Ömer b . Mezid tarafından 
840 (1437) yılında derlenen, 

Türk edebiyatının 
önemli kaynaklarından 
bir nazire mecmuası . 

_j 

Beş bahir altında kafiyelerine göre al
fabetik olarak sıralanan şiir ve nazireler
den meydana gelmiş olup türünün Türk 
edebiyatındaki ilk örneğidir. Seksen dört 
şairden 397 şiirin bulunduğu eserde her 
bahr in başında derleyicinin o bahrin öl
çüsünü belirtmek için yazdığı bir ya da 
birkaç beyit yer alır. 

Bilinen tek nüshası Türkiye'den çıkarıl

dıktan sonra Oxford'da School of Orien
tal and African Studies Kitaplığı'na (nr. 
27.689) intikal eden yazmanın ilkyaprağı 
kopmuştur. 2•-4• varakları arasında giriş 
bölümünün başındaki dua kısmı da eksik
tir. Yazar burada Allah'a hamd ve dua
dan sonra devrin şairleri yanında ümera-
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