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yınSatışMerkeziolarakkullanılmaktadır.HacıMehmedAğakütüphaneye589ciltkitapvakfetmiştir(Erten,Te ke li oğul la rı, 
s.24).BukitaplarınbirkısmıAntalyaTekelioğluİlHalkKütüphanesi’ndebulunmaktadır.

BİB Lİ YOG RAF YA :SüleymanFikri[Er ten], An tal ya Livâsı Ta ri hi, 
İs tan bul 1338-40, s. 100; a.mlf., Te ke li oğul la rı, 
[baskıyeriyok] 1955 (HüsnütabiatBasımevi), s. 

5-26; R.M.Riefstahl, Tur kish Arc hi tec tu re in 
So uth wes tern Ana to lia, Cam brid ge 1931, s. 51; İbrahimAdilSivrikaya, Te ke San ca ğı Mü te sellimi 
Ha cı Meh med Ağa (mezuniyettezi,1966), İÜ Ed. 
Fak.; GönülÖney, Türk Çi ni Sa na tı, İs tan bul 1976, 
s. 70, 95; SabihErken, Tür ki ye’de Va kıf Abi de ler 
ve Es ki Eser ler, An ka ra 1983, I, 549-552; ÖrçünBarışta,“An tal ya Mü sel lim Ca mi ini Be ze yen Çi-

ni ler ve Bun la rın Top ka pı Sa ra yı’nda Bu lu nan 
Ben zer le ri Üze ri ne”, Prof. Dr. Yıl maz Ön ge Ar-
ma ğa nı, Kon ya 1993, s. 115-127; HasanMoğol, 
Te ke San ca ğı Şer‘iy ye Si ci li, An ka ra 1996, s. 
189-190; AhmetHalaçoğlu, Te ke Mü tesel li mi Ha  
cı Meh med Ağa ve Fa ali yet le ri, Is par ta 2002; İsmailE.Erünsal, Os man lı Va kıf Kü tüp ha ne le-
ri: Ta rihî Ge li şi mi ve Or ga ni zas yo nu, An ka ra 
2008, s. 263, 277; SüreyyaEroğlu–İnciÖzen,
“An tal ya Mü sel lim Ca mi si’nde Bu lu nan Ah şap 
Üze ri ne Ka lem İşi Be ze me ler”, XIV. Or ta çağ ve 
Türk Dö ne mi Ka zı la rı ve Sa nat Ta ri hi Araş tır-
ma la rı Sem poz yu mu: 20-22 Ekim 2010 (haz.
AliBaşv.dğr.), Kon ya 2011, s. 241-256; İsmailÜnal,“An tal ya Böl ge sin de ki Çi ni li Eser ler”, TEt.D, 
sy. 14 (1974), s. 14-28; MürselSümer,“189 Yıl 
Ön ce An tal ya’da Ku ru lan Bir Va kıf Kü tüp ha ne-
miz: Mü te sel lim (Müsellim) Kü tüp ha ne si”, Türk 

Kü tüp ha ne ci ler Bir li ği Bül te ni, XXXV/1, An ka ra 
1986, s. 33-37.
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1727’de

Ýbrâhim Müteferrika tarafýndan kurulan

ilk Türk matbaasý.
˜ ™

ErdellibirmühtediolanİbrâhimMüteferrikaveYirmisekizçelebizâdeMehmedSaid Efendi tarafından kurulmuş, birmüddetsonraMehmedSaidEfendi’nin

tir.Dahaönceortadankalkmışolanlarınyerinedeyenilerikonulmuştur.Orijinalçinilerkoyu,yeniler iseaçıkrenktedir.SononarımdaİsmailÜnal,GönülÖneyveÖrçünBarışta’nınbahsettiğidikdörtgenformluçinilerintamamıkaldırılarakyerlerineyenimavibeyazçinilermonteedilmiştir.Kubbedekibarokkarakterlikalemişibezemeler1992onarımındaortayaçıkarılmış,orijinallerindenörneklerbırakılarakçoğuyenilenmiştir.CamiEsnafveKorumaDerneğitarafından2005yılındacamininkadınlarmahfili,pencerepervazlarıveminberindekiyağlıboyalarınyakılarakortadankaldırılmasıylaboyaaltındakikalemişibitkiselbezemelerortayaçıkarılmıştır.Bunlargenelliklenatüralistanlayışlagerçekleştirilmişsüslemelerdir.Bubağlamda,barokvenatüralistanlayışınbirliktegörülmesibakımındandönemininözellikleriniyansıttığıifadeedilebilir.Hariminkuzeybatıköşesindeyükselenminareninkaretabanlıkaidesikesmetaşkaplamadır.Silindiriktuğlagövdepabuçlakaideyeoturtulmuştur.Kapalıkorkuluğasahipşerefeninaltındakikirpiler,yatayprofillerlebelirlenmişçağdaşıminarelerinşerefealtlarıylapekbağdaşmamaktadır.Caminingüneybatıköşesiylebirleştirilmişolankütüphaneninmoloztaşlainşaedilmesisonradanyapıldığınaişaretsayılmaklabirlikte(Erken,I,551)SüleymanFikriErten’insözünüettiğivakfiyedecamininyanındakütüphanedendebahsedildiğigörülür.Kareplanlı(4,70x4,70m.)kütüphaneköşelerdetromplaradayanan,tepesindekoyuyeşilçinibiraleminbulunduğutekkubbeileörtülüdür.Tromplardıştanongenbirkasnaklagizlenmiştir.Binabatıduvarlarındaiki,doğuduvarındabirdikdörtgenpencereyleaydınlanmaktadır.Erten’inyerinibelirtmedenbahsettiğiocaktarafımızdangörülememiştir.Yapıdabacabulunmadığıiçinbununnasılbirocakolduğunukestirmekgüçtür.YıllarcabakımsızkalankütüphaneErten’ingayretleriyle1924’teAntalyaMüzesi’nedevredilmiştir.BinahalenDiyanetVakfıYa

dakidörtpencereharimiaydınlatır.Dikdörtgenpencerelerinyukarılarındaiçtevedıştahafifiçerlek,sivrikemerlialınlıklarvardır.Tromplararasındakipencereleralçışebekeliolupiçtenrenklicamlıdır.Sekizahşapdireğintaşıdığıkiremitkaplımeyillibirçatıileörtülüolanbinanınönündekisoncemaatyeriminarenindekaidesiniiçinealacakşekildeuzatılmıştır.Sonradanyapıldığıanlaşılansoncemaatyerinindoğutarafınınduvarlakapalıolmasıdahaönceburadabirsoncemaatyerininvarlığınaişaretetmektedir.Ancakbuduvarıncamibedenduvarıylaolanilişkisibunundasonradanyapıldığınaişaretsayılmaktadır.Caminindikdörtgenpencerelerininalınlıklarıylamihrapnişivehariminduvarlarıtromplarakadarbeyazzeminüzerinekobaltmavisilevhaçinilerlekaplanmıştır.Doğuduvarındakibazı levhaçinilerininortalarındaturkuazyeşilkullanılmıştır.SıraltıtekniğiyleyapılanbuçinilerdekonturlarsiyahtırvebunlarkalitesizKütahyaçinileridir(Öney,s.95).ÇinilerinbenzerlerineTopkapıSarayıHaremi’ninHünkârHamamı’nda,SünnetOdası’nınduvarlarındaveI.AbdülhamidDairesikoridorundarastlanmaktadır(Barışta,s.118).Levhaçinilerinbüyükçoğunluğu1992’desonaerenonarımsırasındadeğiştirilmiş
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basımimtiyazınınyabancılaraverilmemesigerektiğiniözelliklevurgulamaktaydı(Ersoy,s.32-33;Sabev,s.139-140).“EvâsıtıZilka‘de”1139(1727Temmuz
başları)tarihliimtiyazberatı,buradabelirtildiğiüzereulemâdandörtkişininmusahhiholmasıveonaltıkişininmatbaayıdestekleyen takrizler yazması, yerinegetirilmesiicapedenresmîformalitelerolarakönemlivegerekligörülmekleberaberbütünbunlar,muhtemelenkuruluşaşamasınıçoktandırtamamlamışolanmatbaayaneticedemeşrûbirkimlikka

devlet memuriyetleri sebebiyle bu işibırakmasıüzerineİbrâhimMüteferrikatarafındantekbaşınayürütülmüşveoldukçayoğunbirfaaliyetgöstermiş,onunölümünekadar(1747)ayaktakalmıştır.Matbaanıngerekliliğinedair1726tarihlirisâlesindeİbrâhimMüteferrika,bununeğitimalanındagetireceğifaydalarıveözelliklebasmalarınyazmalaranazarandahaucuzaeldeedileceğini,basılacakeserlerinlugat,tarih,tıp,fizik,astronomivecoğrafyayadairolacağını,dinkitaplarınınbasılmayacağınıveArapharfleriyle

zandırıyordu.İbrâhimMüteferrikakendiifadesinegöre1719’danberimatbaaişleriyleuğraşmaktadırveelindençıktığınainanılanMarmaraDeniziHaritası’nınaynıtarihitaşımasıbuifadeyidestekleyenbirhususolarakkabuledilmektedir(Sabev,
s.152).İbrâhim Müteferrika’nın Orlin Sabevtarafındanbulunupyayımlanan20Rebîülevvel1160 (1 Ni san 1747) tarihliterekedefterindenanlaşıldığıkadarıylabütünmatbaamevcûdatı,kâğıttoplarıvebasılankitaplaronunşahsîmalıdır.TerekedekaydedilenmallarınmirasçısıdakarısıHaticevekızıAyşeolupbuikisiarasındaİslâmmirashukukunagörepaylaşılmış,kitaplarısatmahakkıisesadecekızınatanınmıştır.Ancakbu,MehmedSaidEfendi’ninortaklıktanayrılmasındansonrakidurumugöstermektedir.MehmedSaidEfendi’densonraİbrâhimMüteferrika,talebidoğrultusundaverilenberatla
(1145[1732sonu-1733başları])matbaaişletmesinetekbaşınasahipolmuştur
(berat metni için bk. Ahmed Refik, s.
123-125).Matbaanınşirketdurumuveortaklarınhukukîvaziyetihakkındaçeşitlivarsayımlarilerisürülmüş,ortaklığınhangişirkettürünegirdiğitartışılmıştır.KonununkesinolarakçözümüŞeyhülislâmYenişehirliAbdullahEfendi’ninverdiğibirdiğerfetvasûretindegörülmektedir.Burada,MehmedSaidveİbrâhimMüteferrika’nınkârvezarardaeşitkatkılıikiortakolduğunavehisseiddiasındakiüçüncüşahsınyalnızcayaptığıişkarşılığındaücrettalebindebulunmahakkıbulunduğunakararverilmiştir.FetvadasözüedilenüçüncüşahsınyahudihurufatçıYonaolduğuanlaşılmaktadır.AbdullahEfendimeşihattan30Eylül1730tarihindeayrıldığındanfetvanınMehmedSaidEfendiileİbrâhimMüteferrika’nınmatbaayımüşterekenyönettikleridönemeişaretettiğiaçıktır.Bufetvayagöreikisiarasındakiortaklıkakdişirkettipinde,masraftavekârdaeşitlik(mufâva da)türündendir.Herikisininmatbaaileilgiliilkbaşvurularında,“levâzımvemühimmatınaiktizaedenmesârifikendileriiştirakengörmeküzere”diyeifadeettiğihususesasenbuortaklığıncinsiniortayakoymaktadır(Sa-
bev,s.174-176).Bulunanterekesayesindematbaanınyeri,İbrâhimMüteferrika’nınevi,eşyaları,evindekikitapları,basılıolanlarınyeraldığıdeposu,satılanveyaeldekalanlarındökümü,bunlarınfiyatları,alacakveyaborçlarıgibiayrıntılarMüteferrikaMatbaasıile

İbrâhim Müteferrika’nın terekesinden iki sayfa  (İstanbul Müftülüğü Şer‘iyye Sicilleri Arşivi, Kısmet-i Askerî Mahkemesi, nr. 98, vr. 39 a-b )
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ma ire turc, Usûl-i Hi kem fî Nizâmi’l-
ümem, Füyûzât-ı Mık na ti siy ye, Ci-
hân nü mâ, Takvîmü’t-tevârîh, Naî mâ 
Tâ ri hi, Râşid Târi hi, Kü çük çe le bi zâ de 
Âsım Târi hi, Ahvâl-i Ga zavât der Di-
yâr-ı Bos na, Fer heng-i Şuûrî.

BİB Lİ YOG RAF YA :N.Jorga, Gesc hich te des Os ma nisc hen Reiches,
Got ha 1908, IV, 362; Fr.Babinger, Stambuler 
Buch we sen im 18. Jahr hun dert, Le ip zig 1919, 
tür.yer.; AhmedRefik[Al tı nay], Hicrî On İkin ci 
Asır da İs tan bul Ha ya tı (1100-1200), İs tan bul 
1930, s. 123-125; OsmanErsoy, Tür ki ye’ye 
Mat ba anın Gi ri şi ve İlk Ba sı lan Eser ler, An ka ra 
1959, tür.yer.; G.Toderini, İb ra him Mü te fer ri-
ka Mat ba ası ve Türk Mat ba acı lı ğı (trc.Rikkat
Kunt), İs tan bul 1990; KemalBeydilli, Türk Bi lim 

ve Mat ba acı lık Ta ri hin de Mü hen dishâne, Mü-
hen dishâne Mat ba ası ve Kü tüphâne si: 1776-
1826, İs tan bul 1995, tür.yer.; a.mlf.,“Mü te fer ri ka 

ve Os man lı Mat ba ası, 18. Yüz yıl da İs tan bul’da 
Ki ta bi yat”, Top lum sal Ta rih, sy. 128, İs tan bul 
2004, s. 44-52; O.Sabev, İb ra him Mü te fer ri ka 
ya da İlk Os man lı Mat baa Se rü ve ni: 1726-1746, 
İs tan bul 2006, tür.yer.; H.Wurm,“Ent ste hung 

und Aufhebung des os ma nisc hen Ge ne ral kon-

su lat zu Wi en, 1726-1732”, Mit te ilun gen des 
österreic hisc hen Sta at sarc hi ves, XLII, Wi en 

1992, s. 152-187; TanerTimur,“Mat baa, Ay-
dın lan ma ve Dip lo ma si: Sa id Meh med Efen di”, 
Top lum sal Ta rih, sy. 128 (2004), s. 54-61.

ÿKemalBeydilli

bazıörneklerRus, İsveç,AvusturyaveFransahükümdarlarınahediyeolarakgötürülmüştür.Matbukitaplarınsatışfiyatlarınınisebeklendiğigibiucuzolmadığıanlaşılmaktadır.İbrâhim Müteferrika’nın vefatındansonramatbaaişletmesi,buişetâlipolanRumeliveAnadolukadılarındanİbrâhimveAhmedefendilerehavaleedilmiş,ancakbunlarVan ku lu Lu ga tı’nın ikincibaskısıdışında(1170/1757)biretkinlikgösterememiş,matbaakısabirsüreiçindekapanmışvebasımişleritamamenterkedilerekunutulupgitmiştir.Dolayısıylagenişbirokuyucusayısınaerişilememişolmasıbugelişmedeönemliroloynamıştır.Basılaneserlerinsatışmiktarındanhareketlematbaanınpekdebaşarısızsayılamayacağınıönesürmekmümkündür.MüteferrikaMatbaası’nınbirokurkitlesihazırlamaktavebunlarımatbueserlereısındırmaktaönemlibirhizmetiyerinegetirdiğiinkâredilemez.MüteferrikaMatbaası’ndabasılankitaplarşunlardır:Van ku lu Lu ga tı, Tuh fe tü’l-
kibâr fî esfâri’l-bihâr, Tâ rîh-i Seyyâh, 
Târîhu’l-Hin di’l-garbî, Ti mur Ta ri hi, 
Mı sır Ta ri hi, Gül şen-i Hu le fâ, Gram-

ilgilibilinenlereyenikatkılarsağlayacakönemdedir.BunagöreİbrâhimMüteferrika’nıneviSultanSelimCamii’ninyanındaMismârîŞücâmahallesindeolupmatbaatezgâhlarıdaönceleribuevdekurulmuş,dahasonracamininbitişiğinde,Tophanesemtindebasılankitaplarındadepolandığıkârgirodayataşınmıştır.Matbaadakitapbasımıiçindört,haritaiçinikitezgâhbulunmaktavebeşkişiçalışmaktadır.HurufatçıolarakyahudiustaYonaileİbrâhimMüteferrika’nın kalfası kaydedilmiştir.BusonuncusuİbrâhimMüteferrika’nınölümündensonrahalefiolan“Küçük”İbrâhim(1747başlarındakadı)olmalıdır.Burada17291742arasındayirmiikicilthalindeRâşidvekronolojikdevamıolanKüçükçelebizâde tarihlerini müstakilsaymakşartıylaonyediveyabiraradasayarakonaltı kalemeserbasılmıştır
(a.g.e.,s.231),basımmiktarıisegenelde
500adettir.Bazıeserler1000(Tuh fe tü’l-
kibâr)veya1200(Târîh-i Seyyâh)adetbasılmıştır.Basılankitaplarıntoplamciltsayısıhesaplanışbiçiminegöre1011.000adetarasındadeğişmektedir.Bunların%
70’isatılmışolup2981kitapsatılmamışhaldekaydedilmiştir.Basılankitaplardan


