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YAZMADAN BASMA YA GEÇİŞ: OSMANLI BASMA KİT AP 

GELENEOİNİN DOÖUŞU (1729-1848)1 

ilim adamındıı olması gereken vukıif 
vefaziletlere sahip merhum 

· Nejat Göyünç'ün hatırasına 

Ekmeleddin iHSANOGLU- Hatice AYNUR 

Yazma kitaptan basma kitaba geçişin safhalan, insaniann düşünme ve öğ
renme şekilleri, okuma alışkanlıklan; okuyucu üzerine etkileri, sadece kitap tari
hini değil kültürel ve sosyal araştırmalan da ilgilendirecek kadar geniş ve kap
samlı bir inceleme alanı oluşturan bir. bütünün önemli bir parçasıdır. Bu geçişin 
değişik yönleri üzerine Batı' da pek çok çalışma yapılmıştır ve yapılmaya devam 
edilmektedir2. Öte yandan Osmanlı dünyasındaki yazma kültürü ile basılı kültür, 

2 

Bu makale, The First World Congressfor Middle Eastern Studies (WOCMES): History 
of Printing and Publishing in the Languages and Countries of the Middle East 
Symposium, September 9-12, 2002. Gutenberg-Museum, Mainz'da sunulan "The fırst 
book printed at Bulaq printing house and the format of the Turkish book: 1822-1848" 
adlı bildirinin yeniden yazılmış şeklidir. Bu bildiri ve makalenin çılaş noktası ise E. 
İhsanoğlu'nun Mısır'da Türk Kültür Hayatı adlı projesidir. 1962 yılında tarama 
faaliyetlerine başlanılan ve 1985 yılında elde edilen malzemenin değerlendirilmesine 
geçilen bu proje üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümü Mısır'da basılan Türkçe 
kitaplar, ikinci bölümü Mısır'da basılan Türkçe siireli yayınlar, üçüncü bölümü ise 
Türkçe'den Arapça'ya tercüme edilip Mısır'da basılmış olan kitaplar oluşturmaktadır. 
Tamamlanmak üzere olan bu proje, Türk kültürünün bu yönünün Mısır'daki etkilerini 
ve geçirdiği safhaları açıklamayı amaçlamaktadır. 
Bu makalenin hazırlanması sırasında yardımlarını esirgemeyen IR OCA ve Süleymaniye 
kütüphaneleri müdür ve mensuplanna, ayrıca IRCICA araştırmacılanndan Hümeyra 
Zerdeci'ye katialanndan dolayı teşekkürlerirnizi sunanz. 
Bunlar arasında bk. Lucien Febvre and Henri-Jean Martin, The coming of the book 
(Reprint, London: Verso, 2000); Marshall McLuhan, The Gutenberg galaxy: the 
making of typographic man (foronto: University of Toronto, 1962); Türkçe çevirisi 
Gutenberg galaksisi: tipografik insanın oluşumu, Çev. Gül Çağalı Güven (İstanbul: 

OSMANLI ARAŞTIRMALARI, XXII (2003). 
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bunlar arasındaki ilişki ve etkileşim henüz gerektiği ölçüde ele alınmamıştır. 
Bunun yapılamamasının önemli gerekçelerinden biri, bu tür çalışmaların yapıla
bilmesi için ihtiyaç duyulan Türk yazma ve basma kitap tarihinin bibliyografik 
ve biyografik incelemelerinin tamamlanmamış olmasıdır3. Ayrıca Türk kitap ta
rihi ve kültüründe özel önemi olan ve bir arada ele alınması gereken iki önemli 
dönüm noktası, yani yazmadan basmaya ve Arap harfli basmadan Latin harfli 
basma kitaba geçilme safhaları üzerinde hala yeteri kadar d urulmuş değildir. Her 
iki geçişin nasıl gerçekleştiğinin, etkilerinin ve sonuçlarının incelenerek ortaya 
konulmasının, hem Osmanlı dünyasındaki, hem de Cumhuriyet dönemindeki 
zihniyet değişimlerinin izlenmesine ve anlaşılınasına önemli katkılar sağlayabile

ceği şüphesizdir. 

Osmanlı coğrafyasında, daha genel bir deyişle İslam dünyasında yazma 
kitap kültüründen basma kitap kültürüne geçişi sağlamış olan iki önemli matbaa 
bulunmaktadır: Bunlardan birincisi İstanbul'da, devlet desteğiyle 1727 yılında 
İbrahim Müteferrika tarafından kurulan ve onun adıyla tanınan 'Müteferrika 
Matba'ası'; ikincisi ise Kahire'de, Vali Mehmed 'Ali Paşa'nın 1822 yılında 
kurduğu Bulak Matba'ası'dır. Arap harfli basma kitap ve matbaacılık tarihi ko
nusunda çalışanların sürekli ilgisini çeken her iki matbaanın kurulma şartları, 
bastıkları eserler ile etkileri, çok sayıda kitap ve makalenin konusu olmuştur ve 
olmaya da devam etmektedir. Bu makalede ise yapılan çalışmaların fazla temas 

3 

Yapı Kredi Yayınları, 2001); Elizabeth L. Eisenstein, The printing press as an agetıt of 
change (Reprint, Cambridge: Cambridge University, 1997); Walter J. Ong, Orality and 
literary: the technologizing of tlıe word (London: Routledge, 2002); Türkçe çevirisi 
Sözlü ve yazılı kültür: sözün teknolojileşmesi, Çev. Sema Postacıoğlu Banon 
(İstanbul: Metis Yayınları, 1995). Özellikle Eisenstein'in kitabı, matbaanın Avrupa'ya 
etkisini göstermesi bakımından çok önemlidir. Ong, Eisenstein'in kitabının katkısını 
"Matbaa sayesinde .İtalyan Rönesansı'nın yayılıp sUrekli bir Avrupa Rönesansı'na 
dönUştüğünü, Protestanların reform hareketinin başladığını ve bu sebeple Katelik 
kilisesinin kendine yeni bir yön verdiğini, modern kapitalizmin geliştiğini, Batı 
Avrupa'da keşifler devrinin açıldığını, aile hayatı ve devlet politikasının değiştiğini, o 
ana dek mümkün olmayan hızlı bir bilgi yayılımıyla evrensel okur yazarlığın hedef 
alındığını, modern bilimlerin önünün açıldığını, sosyal ve fikri hayatta birçok 
değişikliklerin olduğunu ayrıntılarıyla açıklar" şeklinde ifade eder. (Ong, a.g.e., 140) 
Türkiye'deki yazma eser kataloglama çalışmalannın son durumu için bk. Hatice Aynur, 
"Türkiye'de Türkçe yazma eserlerin katalogtanması üzerine bir değerlendirme: 1989-
2002." Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları: Essays in lıonour of 
Barbara Flemming= Barbara Flemming Arnıatanı 25, s. 1 (2002): 37-57. Seyfettin 
Özege tarafından olağanüstü bir gayretle hazırlanan katalog dışında (Eski harflerle 
basılmış Tiirkçe eserler kata/oğu, 5c., İstanbul: 1971-1982) haJa elde Arap harfli basılı 
kitapların tam bir toplu kataloğu!bibliyografyası bulunmamaktadır. 
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etmediği temel iki konu üzerinde durulacaktır: Osmanlı dünyasının yazma kitap 
kültürünün basma ilk kitaplar üzerindeki etkisi4 ile İstanbul ve Bulale matbaala
nnda basılan -özellikle Türkçe- kitaplann şekli özelliklerinin gelişimi ve Osmanlı 
dünyasında basılı kitap geleneğinin doğuşu. Her iki konunun da çerçevesi çok 
geniş olup, aynntılı değerlendirme ve yorumlar yapabilmek için başka çalışma
lara ihtiyaç duyulduğundan burada konuyla ilgili ilk adımlann atılmasına çalışıla

caktır. 

İnsan düşüncesinin yüzyıllar boyunca en önemli taşıyıcısı ve aktancısı olan 
yazma veya basma halindeki kitap; ilk sayfa/içkapak özellikleri, kolofon, yazı 
cinsi ve boyutu, sayfa numaralama düzeni, reddade, cilt, metne ilave edilen şekil 
ve resim, boyut gibi çok sayıda unsurdan meydana gelmektedir. Her bir unsurun 
doğuşu, gelişimi, dönüşümü ya da ortadan kalkışı ayn ayn çalışmaların konusu
dur. Bu yüzden de burada ancak ilk sayfa/içkapak, kolofon ve yazı cinsi unsur
lan üzerinde yoğunlaşılacaktır. 

Değerlendirme, 1729-1822 yıllan arasında İstanbul matbaalannda basılan 
kitaplar ile 1822-1848 yıllan arasında Bulale Matba'ası'nda basılan kitaplar esas 
alınarak yapılmıştır. Bu şekilde bir seçime gidilmesinin sebepleri; elimizde bu 
dönemlere ait sistematik bilginin mevcut olması ve bu iki dönemin Osmanlı dün
yasındaki matbaacılık tarihinin gelişmesi bakımından büyük önem taşırnasıdır. ele 
aldığımız dönemlerden birincisi Müteferrika Matba'ası ile başlayan ve yavaş ya
vaş gelişen İstanbul matbaaları dönemidir. 1729 yılından 1822 yılına kadar 
İstanbul' da basılan -özellikle Türkçe- kitaplar imparatorluk coğrafyasındaki tek 
örnek olmuştur. Bu dönemlerden ikincisi ise Mısır valisi Mehmed 'All Paşa'nın 
1822 yılında Bulak Matba'ası'nı kurmasıyla başlayan dönemdir. Mehmed 'Ali 
Paşa dönemi (1822-1848) matbaaya verilen destek, basılan kitap sayısı ve konu 
çeşitliliği bakırnından önemli bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yazma Kitap Kültürünün İlk Basma Kitaplara Etkisi 

Batı'da basılan ilk kitapların, bulunan tek model olan yazma eseriere 
mümkün olduğu kadar benzetilerek üretildiği, o dönemde yaygın olan yazı cinsi 
ve boyutunun tercih edildiği ve hatta kitaba son şeklin elle verildiği matbaa tarihi 

4 Basılı ilk kitaplar için incunabula ve beşik baskı terimlerinin kullanımı yaygındır. 
Yazarlar, beşik baskıyı tercih etmekle birlikte zaman zaman aynı manayı ifade eden 
basma ilk kitaplar tabirini de kullanmışlardır. 
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araştırmalan sonucunda ortaya konulmuştur. Yazma esere benzetilerek üretilen 
bu kitaplarda içkapak olmadığı gibi matbaacı, yayıncı ve eser adı, yayın yılı ve ta
rihi ile ilgili bilgiler de yazınada olduğu gibi eserin sonundaki kolotonda yer 
almıştır5. 

Eisenstein, beşik baskı döneminin başlannda Batı' da matbaacı ve müsten
sihlerin aynı pazar için aynı metinleri kopyaladıklarını ve çağalttıklarını 
kaydetmektedir. Eisenstein'in Hugh H. Davis'den naklettiğine göre bu dönemde 
İtalyan hümanistlerinin zihinlerinde yazma kitap ile baskı kitap arasında kesin bir 
sınır çizgisi yoktur. Matbaadan elli yıl sonrasına kadar baskı kitabın varlığından 
kaynaklanan dikkate değer kültürel bir değişim olmamış; bu değişimin görüle
bilmesi için Gutenberg'ten sonra yüz yıllık bir zamanın geçmesini beklemek 
gerekmiştiı6. 

İçkapağın ortaya çıkışı, yazma kitap geleneğinden basma kitap geleneğine 
geçişin belirleyici bir unsuru olarak kabul edilir. Batı'da içkapağın oluşumu 
üzerine çok ayrıntılı bir çalışma yapan Smith' e göre içkapak oluşumunun arka
sındaki itici güç, kitabın korunması ve kimliğinin ortaya konulmasından ziyade 
tanıtım (reklam) potansiyelidir. Bu üç husus, yani koruma, kimlik venne ve tanı
tım, kitabın çok sayıda üretilmesi sonucu ortaya çıkan yeni ihtiyaçlardır7. Smith'e 
göre, beşik baskı döneminde genel olarak içkapak birkaç safhadan geçerek 
oluşmuştur ve basılı kitapta içkapağın doğuşu şu şekilde özetlenebilir: yazma 
geleneğinin benimsenmesi; boş sayfanın ve ardından boş sayfanın üzerinde et~
ket başlığın ortaya çıkışı; yavaş yavaş bu sayfaya daha fazla bilginin dahil edil
mesi ve süslemenin konulmasıyla sonunda tam bir içkapağın teşekkül etmesi. 
Beşik baskı döneminin sonunda bir kitapta içkapağa benzer bir unsurun bulun
masına daha sık rastlanır olmuştur-S. Ancak içkapağın gelişmesini ele alırken ko
lofonla olan ilişkisini de göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Zira kolo
fondaki bilgilerin beşik baskı döneminde ilk önce birinci sayfaya, sonra içka
pağa taşınması söz konusudur9. 

5 

6 
7 

8 
9 

Beşik baskı kitapların yazmaya.benzerligi için bk. Febvre and Martin, a.g.e., 87- 108; 
Brian Richardson, Printing, writers and readers iıı Renaissance Italy (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1999), 5-9. 
Eisensıein, a.g.e., 33. 
Margareı M. Smith, The Tirle-page its early development: /460-/5/0 (London: The 
British Library, 2000), 22. 
a.g.e., 15-6. 
a.g.e., 27. 



YAZMADAN BASMAYA GEÇİŞ 223 

İstanbul ve Kahire beşik baskılannda içkapağın ortaya çıkışına bakıldığında 
da bu gelişmeye paralel bir gelişmenin olduğu görülmektedir. Ancak yukanda 
ifade edilen şekil değişiminin ortaya çıkması ve süreklilik kazanması A vrupa'da
kine nazaran daha uzun bir zaman almıştır. Diğer bir deyişle basma kitap 
biçiminin ve sayısının yazma kitaba kesin üstünlük sağlaması ancak on do
kuzuncu yüzyılın ikinci yansından sonra gerçekleşmiştir lO. Yazma kitap gelene
ğinin hakimiyetinin bu kadar uzun sürmesi, matbaanın Osmanlı toplumuna geç 
girmesinde olduğu gibi, çok çeşitli sebeplere bağlıdır. Bunun tek bir sebebe 
bağlanması konunun basitleştirilmesi anlamına gelecektir! ı. Her şeyden önce 
yazma kitap geleneğini yaşatan ortamın değişmesini sağlayacak ekonomik, sos
yal ve kültürel şartıann oluşması ve basma kitaba olan talebin artması, yani bu 
yeni ürün için müşteri kitlesinin oluşması gerekmektedir. Başka bir ifade ile, 
yazma kitap talebinin basma kitap talebine dönüşmesi, yeni bir okuyucu türünün 
oluşmasına bağlıdır. Buna ilave olarak asırlardan beri devam eden okuma zevk ve 
alışkanlıklannın, basma ilk kitaplardaki etkisinin dikkat çekecek boyutta oldu
ğunu da belirtmek gerekmektedir. 

Müteferrika baskısı olan Katib Çelebi'nin (1609-1657) Ciluin-nüma'sının 
Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan 13 nüshasının incelenmesi, yukarıda işa
ret edilen okuma zevk ve alışkanlıklannın gösterilmesine yardımcı olacaktırl2. 

lO 

ı ı 

12 

Osmanlı dünyasında on dokuzuncu yüzyılda ne kadar kitap hasıldığını ve ne kadar 
kitabın elle yazıldığını ve çoğaltıldığını karşılaştırma imkanı olmamakla birlikte, bu 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren matbaa sayısındaki artış, basma kitaba olan talebi ve 
okuma alışkanlığının oluştıığunu göstermektedir. Buna rağmen yazma kitap kültürünün 
gücünü kaybetmediğini ve okuyucu zevkinin bu gelenekle beslendiği ni gösteren pek çok 
yazma kitap bulunmaktadır. İsma'il FerrOh Efendi'nin Farsça'dan tercüme ettiği 
Meviilıib adlı tefsirinin Şa'ban 1280 [11-20 Ocak 1864]'de istinsah edilen nüshasının 
cildi ile ilk sayfasının süslemesinin güzelliği ve gösterilen özen bu duruma örnek 
verilebilir. Yazma hakkında bilgi ve ilk yaprağın fotoğrafı için bk. Catalogue of 
Turkish nıanuscripts in the Library of Leiden University and other collections in the 
Netherlands: Comprising the acquistions of Turkish manuscripts in Leiden University 
Library between 1800-1970, Compiled by Jan Schmidt, Preface Jan Just Witkam, c.2. 
(Leiden: Legatıım Wamerianum in Leiden University Library, 2002}, içkapak ve 484. 
Osmanlı dünyasında matbaanın geç ortaya çıkmasının sebepleri Uzerine bk. Orhan 
Koloğlu, Basımevi ve basının gecikme sebepleri ve sonuçları (İstanbul: Gazeteciler 
Cemiyeti, ı 987}. 
Mustafa b. 'Abdullah (Kati b Çelebi), Kitdb-ı Cihiin-nümd li-Kiitib Çelebi (Kostanti
niyye: Daru't-tıba'ati'I-ma'milre, ı o Muharrem ı ı45 [3 Temmuz 1732). Nüshalar için 
bk. Süleymaniye Kütüphanesi 1 Ayasofya-0.2606; Çelebi Abdullah-259; Düğümlü 
Baba-468; Esad Efendi-2046; Fatih-4317; Halet Efendi-638; Hamidiye-931; Hekimoğlu-
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Basma kitabı, yazmadan ayıran en önemli özelliklerden biri, basılan kitabın hem 
dış görünüş, hem de muhteva bakımından son şeklini almış olmasıdır. Ancak 
Avrupa beşik baskı kitaplannda olduğu gibi, ilk Osmanlı basmalannda da son 
şekil elle verilmektedir. Bu da beşik baskıların bu iki gelenek arasında bir geçiş 
dönemini yansıttığını göstermektedir. Kütüphanede bulunan baskı 13 Cihtin
nüma nüshasının her birinin ilk sayfaları ile baskıdan sonra elle çizilen serlevha 
ve cetvelleri farklılık gösterdiği gibi, nüsha içinde bulunan şekillerin de farklı 
renk ve tonlarda elle renklendirildiği anlaşılmaktadır13. Yine kütüphanedeki nüs
halardan birinin eksik olan 1-26 ve 696-698 arasındaki sayfalan baskı yazısına 
benzetilerek elle yazılmış ve basılı olan kısırnlarla birlikte ciltlenmiştir14. Görülen 
CihQn-nüma nüshalan arasırıda çerçevesi yapılmamış, serlevhası, şekil ve resim
leri boyanmamış, yani matbaada basıldığı gibi olan nüsha sayısının ise az olması 
dikkat çekicidir15. İncelenen 13 nüshanın her birinin ciltleri de birbirinden fark
lıdır. Cihan-nüma'nın yazma ve basma nüshalan arasında özellikle dikkati çeken 
bir nüsha ise matbu nüshaya benzetiterek elle yazılmış olanıdır16. Zira bu nüsha, 
basılı bir nüshadan olduğu gibi, diğer bir deyişle baştan en sonuna kadar, son 
sayfada yer alan baskı kaydı dahil olmak üzere istinsah edilmiş ve giriş sayfası
nın serlevhası ve kenarlan renkli olarak süslenmiştir. 

13 

14 
15 

ı .o 

736; Hüsrev Paşa-0.27 1; Laleli-1987; Pertev Paşa-373; Pertevniyal-0. 754; Reisül
kütıab-634. 

Mevcut nüshalann her birinde resim ve şekil sayısı birbirinden farklıdır. Bu durum 
basımdan değil, daha sonra kitaplardan bu şekil ve resimlerin kopanlmasından 
kaynakJanmakıadır. 

SK-Çelebi Abdullah-259. 
13 nüshanın sadece 3 tanesi bu şekildedir: Esad Efendi-2046; Laleli- 1987 (şekil ve 
resimlerin tam olduğu nüsha); Ayasofya-0.2606 
SK-Hacı Mahmud-5616 
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Lvh. la -Mqteferrika'nın bastığı haliyle 
Cihan-niima (11~5 [1732])'nın ilk sayfası 

Lvh. lb -Aynı baskının elle süslenmiş 
başka bir nüshasırun ilk sayfası 
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Lvh. Ic -Baskı bir nüshadan aynen istinsah edilmiş olan 
Ci/ıan-nünıfi'nın ilk ve son sayfalan 
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Şekil bakımından birbirinden değişik ve elle nihai şekil verilmiş olan 
matbu Ciluin-nüma nüshalan, Osmanlı aydınının zihninde, yazma ile basma kitap 

arasındaki kesin çizgilerin henüz oluşmadığı konusunda ipuçlan vennektedir17, 
İlk sayfanın süslenmesinin, resim ve şekillerin renklendirilmesinin, cildin özelli

ğinin kitap sahibinin zevkini olduğu kadar, ekonomik durumunu da temsil ettiği 
düşünülebilir. Osman Ersoy'un da belirttiği gibi Ciluin-nüm/1, Tarfh-i Raşid, 
'Asım tarfhi, Lisanü'l- 'Acem adlı kitaplann, ciltsiz ve ciltli-tezhipli olmak üzere 
iki şekilde satıldığı bilinmekle beraberiS basılı nüshalara elle nihai şekil vermenin 
nasıl gerçekleştiğine dair kesin bir şeyler söylemek için elde yeterli veri bulun
mamaktadır. 

Bulak'ta basılan divanlar, yazma kitap zevk ve alışkanlığının basılı kitaba 

yansımasının en iyi örnekleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Mehmed 'Aü Paşa 
döneminde (1822-1848) Bulak'ta basıldığı tespit edilen 57 edebi eserden 28 ta
nesinin divan olması ilgi çekicidir19. Bu divanların baskı özellikleri, kullanılan 

yazı cinsi ve süslemeler, dönemin kitap zevkini, diğer bir deyişle yazma kitap 
zevkinin basma kitap üzerinde ne kadar etkili olduğunu açıkça göstermektedir20, 

17 

ıs 

19 

20 

500 adet basılan Cihan-nüma'nın şu an mevcut nüshalannın tamamı üzerinde bir 
karşılaştırma yapıldığı takdirde, matbaacılık tarihi açısından ilgi çeken bilgilerin ortaya 
çıkması mümkündür. Cilıtin-nümd'nın kaynaklan üzerine bk. Fikret Sancao~lu, "Katib 
Çelebi'nin Cihannüması ve kaynakları," Yüksek Lisans Tezi (İstanbul Üniversitesi, 
1990) 
Osman Ersoy, "İlk Türk Basımevi'nde basılan kitapların fiyatlan," Türk Kütüphaneci/er 
Derneği, Basım ve Yayıncılığımızm 250. Yılı Bilimsel Toplantısı, 10-11 Aralık 1979, 
Ankara (Ankara: Türk Kütüphaneciler Derne~i, 1980) 69-83. Osman Ersoy, bu maka
Iesinde Müteferrika Matba'ası'nda basılan 17 kitabın baskı adedi ve fıyatını vermekte, 
yaptı~ı karşılaştırma ile kitap fiyatlannın pahalı olup olmadığını ortaya koymaktadır. 
Bu konuda bk. Hatice Aynur, "Bulak Matba'ası'nda basılan Türkçe divanlar," Journal of 
Turkish Studies= Türklük Bilgisi Araştırmaları: Fahir İz Armağanı=Fahir iz Festschrift 
14, s. ı (1990): 43-74. 
Hatice Aynur a.g.m.'de, Bulak'ta basılan 28 divandan 12'sinin sadece Bulak'ta hasıldı
ğını ve Osmarılı döneminde başka baskısının yapılmadı~ını; ll'inin ilk kez Bulak'ta ar
dından İstanbul ve diğer yerlerde basıldığını; sadece 1 kitabın (Eşarü'l-Hac 'Akif Efendi) 
önce İstanbul'da (1259/1843) 3 yıl sonra Bulale'ta (1262/1846) basıldı~ını; divanlardan 
yine sadece bir tanesinin aynı yıl hem İstanbul' da ve hem de Bulak'ta (Divan-ı Gülşen-i 
Ejkflr-ı Vasif-ı Enderuni, 1257 [1841]) hasıldığını ortaya koymuştur. Üç divanın ise ilk 
baskılarından sonra, ikinci baskılarının da yine Bulak'ta yapıldı~ı tespit edilmiştir 
(Divan- ı Ragıb 1252[1836], 1253 [1837]; Divan-ı Fıızuli 1254[1838], 1256 [1840]; 
Divan-ı Niytizi-i Mısri 1254 [1838], 1259 [1843]). Aynı dönem içinde İstanbul'da bası
lan divan sayısı ise 19'dur. Ancak, çeşitli matbaalarda basılan bu divanlarda ço~unlukJa 
nesih hunıfat kullanılmış ve ilk sayfa ve bölüm başlıkJannın süslemesi Bulak divanla
nyla karşılaştınldığında çok sade kalmıştır. 1257 [1841] tarihinde hem İstanbul'da hem 
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Lvh. 2a -İstanbul baslolı Divan-ı Vasıfın ilk ve son sayfalan 

(Ev3hir-i Saferü'l-hayr 1257 [14-22 Nisan 1841)) 

de Bulak'ta basılan Divan-ı Vasifnın her iki haslosının karşılaştıolması bu durumu açık 
şekilde göstermektedir. · 
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Lv h. 2b -Bul ak baskılı DEvan-ı Vasifın ilk ve son sayfalan 

(Evasıt-ı Rebl'ü'l-evvel 1257 [2-11 Mayıs 1841]) 

İstanbul ve Bulak'ta Basılan İlk Kitaplar 

229 

Bulak Matbaası'run, Kahire'nin yakınında kuruldu~u tarih olan 1822'ye 
kadar Osmanlı payİtahtında Arap harfli kitap basan üç matbaa faaliyet göster
miştir21. Bunlardan Müteferrika Matba'ası ilk Osmanlı matbaası olarak bilin
mektedir. Burada ilk kitap olan Vankulu lügatı'nın basımına 1727 Aralık ayında 
başlanmış ve 31 Ocak 1729'da [gurre-i Receb 1141] basuru taınamlanmıştır22. 
İbrahim Müteferrika'nın ölümüne kadar matbaasında yayımlad.ı~ı kitap sayısı 

21 

22 

Bu matbaalar hakkında bilgi ve kaynakça için bk. Yavnadan basmaya. :Müteferrika, 
Mühendishane, Osküdllr. Haz. T urgut Kut, FatmaTüre (İstanbul: Yapı Kredi 1996). 
Bundan sonra Yazmadan basmaya. 
Müteferrika'run ölümünden sonra çeşitli sebeplerle basım faaliyeti duran Müteferrika 
Matba'asl'nı Vak'anüvis Ahmed Vasıf Efendi ile Beylikçi Riişid Efendi yeniden 
çalıştırrnaya başlar. Matbaada 1198-1209/1783-1795 tarihleri arasında 6 kitap basılır. 
Çıkan anlaşmazl ık sonucu Riişid Efendi matbaarun tek sorumlusu olarak kalır ancak bir 
süre sonra matbaayı süresiz olarak kapanr. 
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17'dir23. On yedinci kitap olan Ferhe~g-i Şu'urf'nin basımı ise gurre-i Şa'ban 
1155 [1 Ekim 1 742]'te tamaml~ştır. 

İstanbul'da kurulan ikinci matbaa Mühendishane Matba'ası'dır. Matbaada 
ilk olarak 1212 [1797] yılında 'Aşir Efendi-zade Mehmed Hafid Efendi'nin 
Mehdhü'l-miyah adlı kitabı basılmıştır24. Çeşitli sebeplerden dolayı faaliyeti du
ran Mühendishane Matba'ası'nın yerine kurulan Üsküdar Matba'ası'nın ilk ki
tabı ise Seyyid Mustafa'nın 1218 1 1803 baskı _ tarihli Diatribe de l'ingenieur 
Mustafa sur l'etat acıuel de l'art militaire du genie et des sciences a 
Constantinople adlı Fransızca eseridir.25 

Bulak Matba'ası'nın kuruluşuna kadar (1238/1822) İstanbul matbaala
nnda basılan Türkçe, Arapça, Farsça ve Fransızca toplam kitap sayısı I l2'dir. 
Bu sayıya 1786-1787 yıllannda Fransız Elçiliği Matba'ası'nda basılan üç adet 
Türkçe kitap da26 eklendiğinde toplam I 15 adet kitabın basıldığı görülür. Bu ki
tapların 24'ü Müteferrika Matba'ası'nda27, 16'sı Mühendishane Matba'a
sı 'nda28, 72'si Üsküdar Matba'ası 'nda basılmıştır29. 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

İbriihim Müteferrika'nın ölüm tarihi tartışmalıdır. Son zamanlarda yayınlanan bir 
makalede, Erhan Afyoncu, "İlk Türk matbaasının kurucusu hakkında yeni bilgiler," 
Belleten 65, sayı 243 (Ağustos 2001): 616'da ölüm tarihi arşiv kayıtlarına göre 25 
Muharrem I 160 [6 Şubat 1747] olarak tespit edilmiştir. 
Beydilli, Türk bilim ve Mtabaacılık Tarihinde Miihendislıane, Miihnedishane Matbaası 
ve Kiltüphanesi: 1776-1826 (İstanbul: Eren, 1995), 254 ve Yavna(lan basmaya, 90. 
Kemal Beydili i, Mühendishône ve Oskiidar matbaalarında basılan kitapların listesi ve bir 
katalog (İstanbul: Eren Yayıncılık, 1997), 18. 
Matbaada iki Türkçe askerlik kitabı (Usulü' l-ma 'ôriffi tertibi' /-ordu ve UsQlü 'l-ma 'arif 
fi veeh-i tasfifi-i sefôin) ile bir de gramer kitabı (Elemens de la langue Turque) 
basılmışur. Bu matbaa hakkında kısa bilgi için bk. Alpay Kabacalı, Türk yayın tarihi: 
başlangıçtan Tanzimat'a kadar (İstanbul: Gazeteciler Cemiyeti, 1987), 47-50; Gündüz 
Akıncı, Türk-Fransız Kültür ilişkileri (1071-1859): Başlangıç dönemi (Ankara: 1973), 
43 ve "Fransa Elçiliği Basımevi", Dünden bugüne Istanbul ansiklopedisi, c.8 (Istanbul: 
Kültür Bakanlığı- Tarih Vakfı: 1995), 160. 
Müteferrika Matba'ası yayınlanndan söz edildiğinde Müteferikka'run sağlığında basılan 
17 kitaba Vak'anüvis Ahmed ViisıfEfendi ile Beylikçi R~id Efendi döneminde basılan 
6 kitap da eklenerek, Müteferrika Matba'ası'nda basılan toplam 24 (bu sayıya Vankulu 
lilgatı 'nın 2. baskısı da dahildir) kitapla ilgili de~erlendirme yapılmaktadır. 

Beydilli, Mühendishane ve Osküdar matbaa/arında, 15-7'de 19 künye bulunmaktadır. 
Bunlardan 8, 9, 12 numaralar kitap şeklinde olmadığı için bu sayıya dahil edilmemiştir. 
Bu sayı Beydilli, a.g.e., 18-23'e dayanılarak verilmiştir. Beydilli, Üsküdar Matbaası'nda 
basılan toplam kitap sayısını 73 olarak vermektedir. Ancak 'Ali Kuşçu'nun eseri Mir'ôt
ı 'alem 1824 yılında basılmıştır. Çalışmamızda ise İstanbul'da 1729-1822 yılJan 
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Bu kitaplar yalnızca Osmanlı dünyasında değil bütün İslam dünyasında 
matbaacılığın öncüsü olmuş ve özellikle Bulale Matba'ası için örnek teşkil etmiş
tir. İstanbul matbaalarının kitaplan ile Bulale Matba'ası'mn kitaplan arasındaki 
ilişki çok yönlü olup çeşitli açılardan ele alınmaya müsaittir. Her şeyden evvel 
Bulale Matba'ası kurulduğunda önünde model alabileceği, yüzyıla yaklaşan 
İstanbul matbaalannın kitap basma tecrübesi bulunmaktadır. Bulale Matba'a
sı'nın bu matbaalardan ve hastıklan kitaplardan nasıl etkilendiği, bu etkinin bo
yutu, ilk bastığı kitaptan~ kaç tanesinin daha önce İstanbul'da basıldığı, bu kitap
ların ayru şekil ve muhtevada basılıp basılmadığı, önce Bulale'ta sonra İstanbul 
matbaalarında basılan kitaplann hangileri olduğu gibi sorulann cevaplan Türk 
kitap tarihi açısından önem taşımaktadır. 

İhsanoğlu'nun Bulale Matba'ası üzerine yaptığı çalışmaya göre Mehmed 
'Ali PaŞa döneminde (1822-1848) basılan Türkçe kitap sayısı toplam 251 'dir30. 
Bulale Matba'ası'nda bu dönemde basılan kitapların 45 tanesi önce İstanbul'da 
basılnuştır. Bulale'ta basılan kitaplar, şekil özellikleri yani süslemeleri, yazı cinsi, 
boyutu, ve kolofondaki bilgi unsurları bakımından İstanbul baskılı kitaplann et
kisini taşımaktadırlar. Bu etki en çok ilk sayfa süslemelerinde dikkati çekmek
tedir. Aynı serlevhalar hem İstanbul hem de Bulale baskılannda -bazı ufak farklar 
olmakla birlikte- sık sık kullanılmıştır. Ancak İstanbul baskılı bir kitabın serlev
hasının, daha çok aynı kitabın Bulale'ta yapılan yeni baskısında değil de farklı 
eserlerde uygulandığı görülmektedir. Örnek olarak; 1219 [1804] tarihli Vasıf 
Tarihi'nin İstanbul baskısının ilk sayfa özelliklerinin aynı kitabın ne 1243 
[1827], ne de 1246 [1830] tarihli Bulale baskılannda kullanılınayıp 1248 [1833] 
tarihli Ahlak-ı 'Ala'i ve 1249 [1834] tarihli Kitab-ı cerrü'l-esktil'in Bulale baskı
lannda aynen kullanılması verilebilir. Aynı şekilde 1214 [1799] tarihli İstanbul 
baskılı Tıbyan-ı Nafi (Burhan-ı Katı')'nin ilk sayfa özellikleri de aynı kitabın 
Bul~ baskısı yerine aralannda 1248 [1833] tarihinde basılan Tercüme-iSiyer-i 
Halebi'nin bulunduğu bir çok kitapta görülmektedir. 

arasında basılan kitaplar değerlendirildiginden, bu eser toplam sayıya dahil edilmemiştir. 
Yazmadan basmaya'da ise bu sayı60'tır. 

30 Bu çalışma için bk. dpt 1. Bulak Matba'ası'nın Arap kültür hayatına etkileri üzerine 
çok şey yazılmıştır. Ancak Türk kültür hayatı üzerine etkileri üzerinde çok fazla 
durulmamıştır. Bu konuda öncü bir çalışma olarak bk. Johann Strauss, The Egyptian 
connection in nineteenth century Ottoman literary and inte/leetual history (Beiruc 
Orient-lnstituı der Deuıschen Morgenlandischen, 2000) 
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Lvh. 3a -İstanbul baskılı Vôsıf tarihi'nin ilk sayfası (1219 [1804)) 

Lvh. 3b -Bulak baskılı Ahlôk-ı 'Alô'i'nin ilk 
sayfası (1248 [1833)) 

Lvh. 3c -Bulak baskılı 
Kitab-ı cerrü'l-eskı1l'in ilk sayfası 

(1249 [1834)) 
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Yukanda söz edildiği üzere yazma veya basma kitabı oluşturan pek çok 
unsur bulunmaktadır. Yazma kitaptan basma kitaba geçilirken bu unsurlann 
bazılan olduğu gibi korunmuş, bazılan başka bir şekle girmiş veya tamamen 
ortadan kaybolmuştur. Bu unsurlann tamamını geçirdikleri değişim ve dönüşüm 
çerçevesinde ele almak bu makalenin sınırlannı aşacağı için bunlardan ilk 
sayfa/içkapak, kolofon ve yazı cinsi gibi üç temel unsur, İstanbul ve Kahiret 
Bulak baskılı kitaplar arasında mukayeseler yapılarak ele alınacaktır31. 

1) İlk sayfa 1 İçkapak : 

İstanbul baskısı kitaplarda 

İslam yazma kitap geleneğinin bir parçası olan Osmanlı yazma gelene
ğinde metin lb yüzünde besıneleyle başlamaktadır. Müteferrika Matba'ası'nda 
basılan ilk üç kitabın (Vankulu lügatı, Tuhfetü'l-kibar ve Tarih-i seyyah) metin 
sayfası yazma kitapta olduğu gibi ilk yaprağın ikinci sayfasında, yani yazmaya 
göre b yüzünde ve besıneleyle başlamaktadır32. Metnin başladığı ilk iki sayfada 
kitap adı, serlevha ve çerçeve yoktur33. Sağ sayfarun altına, takip eden sayfanın 
ilk harf ya da kelimesinin yazılmasıyla bir sonraki sayfanın nasıl başladığını belli 
eden reddade de vardır. 

31 
32 

33 

Bu değerlendirmede farldı şekil özelliklerinin ilk uygulandığ.ı kitaplar esas alınmıştır. 
Burada Müteferrika Matba'ası'nda basılan k.itaplann bibliyografık künyeleri aynntılı 
olarak verilmeyecek, bu konuda aynntılı bilgi veren Yazmadan basmaya'nın ilgili 
sayfasına gönderme yapılacaktır. 

Yazmadan basmaya, 36-9. 
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Lvh. 4- Müteferrika Matba'ası'nda basılan ilk kitap olan 
Vankulu Lügatı'run ilk ve son sayfalan (1141 [1729]) (1.-2. cilt) 

Dördüncü (Tarfhü'Z-Hindü'Z-Garbf), beşinci (Tarfh-i Timur), altıncı 
Cfarfh-i Mısrı'Z-cedfd) ve yedinci ( Gülşen-i hulefa) kitaplar, besıneleden önce 
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kitap isminin yer almasıyla ilk üç kitaptan ayrılmaktadır34. Dokuzuncu kitapla 
birlikte (Usulü'l-hikem) ilk defa serlevha karşınuza çıkmaktadır35. Değişik çiçek 
süslemeli serlevhalara onuncu kitaptan on dokuzuncu kitaba kadar rastlanmak
tadır36. Yirmi iki (Fenn-i harb), yirmi üç (Fenn-i lağzm) ve yirmi dört (Fenn-i 
muhasara) numaralı askerlikle ilgili kitapların serlevhalarının ise klasik Osmanlı 
süslemesinden farklı olarak, konuya uygun hazırlandığı ve Batı etkisi taşıdığı gö
rülür. Yirmi numaralı kitapta (Tarih-i 'İzzet) ise sadece besınele bulunmaktadır. 
Serlevha ve kitap adı görülmemektedir. Mühendishane'de 1212 [1797] tarihinde 
basılan ilk kitapta (Mehahü'l-miyah), metnin başladığı ilk sayfada kitap adı ye 
besınele yazılıdır ancak serlevha yoktur37. İkinci kitap (Humbara cedvelz} asker
likle ilgili olup ilk sayfada ne besmele, ne de serlevha vardır38. Metin başlama
dan önce kitap adından ziyade kitabın konusunu belirten üç satırlık bir bilgi yer 
alır. Üçüncü kitapta da (Logaritma cedveli) ne başlık ne de besınele bulunur. 
Sekizinci kitabın (Tzbyan-i Nafi') serlevhasının ortasında ilk kez kitap adı için 
boşluk bırakılmış ve oraya kitap adı yazılmıştır39. Mühendishane'nin bastığı bazı 
kitaplarda içi boş serlevhalar bulunmasına rağmen içine kitabın adının yerleşti
rilmediği görülmektedir40. On ikinci kitap olan 1216 [1801-02] tarihli Arapça 
Kitdb-z Öklidis'de ise ilk olarak kitap ve yazar adlarının bulunduğu içkapak di
yebileceğimiz bir sayfa görülmektedir41. 

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

a.g.e., 42-8. 
a.g.e., 51. 
a.g.e., 52-74. 
a.g.e., 90. 
a.g.e., 91. Burada, değişik serlevhalı bir baskısından da söz edilmektedir. 
a.g.e., 98. 
a.g.e., 107. 
a.g.e., 104. Ha'l.b. Kitab-ı Öklidis tahrfrü'l-hakfmü'l-muhakkik ve'l-feylesofti'l-mudakkik 
kudvetü'l- 'ulema 'ü'l-miitebahhirfn ve üsvetü'l-fu'l.eld 'ü'l-muhakkikfn camf'ü'l-ma 'kal 
ve'l-menknl Muhammed bin Muhammed el-müştehir bi-Naslreddin et-Tusf rahimehullah 
rahmeten vdsi'a. 
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· Lvh. 5- İstanbul baskılı Kitab-ı Öklidis'in içkapağı (1216 [1801-02]) 

Müteferrika'nın bastığı ilk kitaplardan bu yana Arap harfli kitaplarda ilk 
içkapak denemesi olan bu eserin basılı kitap geleneğinin gelişmesinde önemli bir 
yeri olduğu muhakkaktır. Mühendishane'de bundan sonra basılan kitaplarda iç
kapak diyebileceğimiz sayfalara daha sık rastlanmaktadır. Üsküdar Matba'a
sı'nda 1218 [1803] yılında basılan Cedfd atlas tercümesi adlı kifabın içkapak 
diyebileceğimiz sayfasında kitap adı, haritalarıyla ilgili bilgi, basım yeri ve yılı, 
çok süslü bir çerçevenin içinde verilmiştif42. 

42 Kemal Beydilli'nin çalışmasına kadar (Mühendishane ve Üsküdar matbaa/arında, 18) bu 
kitap ile Ucdletü'l-coğrafiyye tek kitap olarak telakki edilmiştir. Halbuki iki kitap ayn 

~ ayrı basılmış ve III. Selim'in isteği üzerine birlikte ciltlenmiştir. 
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Lvh. 6- İstanbul baskılı Cedfd atlas tercümesi'nin içkapağı (1218 [1803]) 

Müte(erri.ka Matba'ası'nın sekizinci kitabı ve Latin harfleriyle basılan ilk 
kitabı olan Grammaire Turque ou Methode Courte & Facile pour Apprendre la 
Langue Turque (Türkçe dilbilgisi veya Türkçe'yi öğrenmek için kısa ve kolay 
metod) de kullanılan içkapak, Batı' daki benzeri kitaplada şekil bakımından aynı
dır43. Bu da açık olarak Batı'daki basma kitap formatının bilindiğini ve 
A vrupalılar'a hitap edecek bir esere uygulandığını, ancak Osmanlı dünyası okuru 
için yazma kitap geleneği ve alışkanlıklannın sürdürülmesinin tercih edildiğini . 

43 Yaznuulan basmaya, 49-50. 
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göstermektedir. Aynı şekilde, 200 adet basılan ve 100 tanesinin yabancı devlet 
temsilcilerine dağıtıldığı öne sürülen (Mühendishane Matba'ası'nın yedinci kita
bıdır) Mahmud Ra'ifin Fransızca eseri de Batılı kitap formatında basılmıştı.r44. 

. . 
İstanbul ' da Fransız Elçiliği Matba 'ası 'nda 120 l-1202 (1786-88) tarihleri 

arasında Arap harfli Türkçe olarak basılan askerlikle ilgili iki kitabın, Osmanlı 
okuyucusuna yönelik olmasına rağmen, (Usulü'l-ma'ariffi tertfbi'l-ordu ve 
UsUlü'l-ma'ariffiveche tasfifi-i sefain) hem Türkçe, hem de Fransızca içkapağa 
sahip olması, kitabı basanlann, yani matbaayı kuran Fransızların, basma kitap 
alışkanlıklannı yansıtması bakımından dikkat çekmektedir. 
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Lvh. 7- İstanbul baskılı UsQlü'l-ma'ô.riffi tertfbi'l-ordu 

adlı kitabın Fransızca ve Türkçe içkapağı (1201/1787) 

Bulak baskısı kitaplarda 

İstanbul baskılı kitaplarda olduğu gibi Bulak'ta basılan kitaplarda da şekil 
ile ilgili ortaya çıkan gelişmiş basma kitap unsurlan her zaman süreklilik gös-

44. a.g.e., 96-7; Beydilli, Türk bilim, 154. 
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termemektedi.J:45. Yani ilk uygulamalar bir sürekliliğin olduğu anlamına gelme
mektedir. Mesela VasıfTarfhi'nin 1243 [1827] tarihli ilk Bulak baskısının bi
rinci cildi~in birinci sayfasında; cilt sayısı, kitap adı, matbaa adı ve yılı ile ilgili 
bilgilerin hepsi bir arada ve sayfanın üst kısmında yer almaktadır. Bugün alıştı
ğımız şekilde olmayan bu sayfa, ilk içkapak örneklerinden biri sayılabilir. Fakat 
aynı kitabın hem 2. cildinin, hem de 1246 [1830] yılında yapılan ikinci baskısının 
birinci sayfasında bu tür bilgilere yer verilmeyerek boş bırakılmış tır. 
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Lvh. 8- Bulak baskılı Vasıftdrfhi'nin (cilt I) içkapak, ilk sayfa ve son sayfası 
(Evasıt-ı Cemaziye'I-evvel 1243 [30 Kasım - 9 Aralık 1827)) 

Bulak Matba'ası'nda basılan ilk kitap olan Vesayaname-i seferiyye'de 
metin 2. sayfadan besınele ile, diğer bir deyişle yazma geleneğine uygun olarak 
başlamaktadır. Sayfada herhangi bir süs bulunmamaktadır. Bulak'ta basılan 
ikinci Türkçe kitap olan_ Kanunname-i asakir-i piyadegan-ı cihadiyye de aynı 
şekildedir. Askerlik kitaplannda göıülen bu sadeliğin "mecburi" ders kitabı ola
rak kullarulmalarından kaynaklanıyor olması muhtemeldir. 

45 Görülen kitaplar arasında şekil unsurlan bakımından ilk olma özelliği taşıyanlar ele 
alınacaktır. 
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Lvh. 9- Bulale Matba'ası'run ilk Türkçe kitabı Vesayaname-i seferiyye'nin 
ilk sayfası ile son iki sayfası (1238 Rebi'ü'J-evvelinin ruı.iri [15 Aralık 1822]) 
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Lvh. 10- Bulak Matba'ası'nın ikinci Türkçe kitabı Kanunname-i asakir-i piyadegan-ı 
cihadiyye'nin ilk ve son sayfalan (1238 Recebü'l-müreccebin evasıtı [24 Mart-2 Nisan 1823]) 
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Kitap adımn, kolofon yerine ilk sayfada, besıneleden sonra yer alması, 
Bulak'ın ilk 5 yılı içinde basılan kitaplarda düzenli olmasa da karşımıza çıkmak
tadır. 1246 [1830] tarihli Katerina tarthi'nin içkapağı, içkapak teşebbüslerine 
örnek gösterilebilir. Burada yazar adı, kitap adı ve tercüme edenin adı uzun b.ir 
açıklamayla birlikte verilmiştir46. İçkapak sayfası ile metnin başladığı ilk sayfa 
arasında, sayfa numarası almamış 4 sayfa bulunmaktadır. İlk 3 sayfada içindeki
ler, 4. sayfada da kısa bir yer adları dizini vardır. Metnin ve sayfa numarasının 
başladığı ilk sayfanın serlevhasında görülen süsleme, Bulak'ın ilk dönem bastığı 
kitaplarda en çok karşımıza çıkan süslemedir. Hem İstanbul, hem de Bulak 
baskılı kitaplarda bazı ufak değişikliklerle çok sık kullanılan bu süslemeye ilk 

. kez Tuhfe şerhi'nin 1215 [1800] tarihli İstanbul baskısında rastlanmaktadır . 
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Lv h. 1 la- İstanbul baslolı Tuhfe şerhi'nin ilk ve son sayfalan 
(sabi' ve 'ışrin min şehr-i Muharremü'l-harfun 1215 [20 Haziran 1800]) 

46 İçkapakta bulunan metin şöyledir: Moskov diytırında mukim bulunan Kastera nam 
Fransa elçisinin Moskov devleti hakkında cem' ettiği tarihin tercümesidir ki bundan 
akde m Devlet-i 'Aliyye 'de Divan tercümanı olup Rum hfidisesi zuhurunda Bursa 'ya nefy 
olunan Yakovaki nam şahs ba'zı ricat-i Devlet-i 'Aliyye talebiyle tercüme etmiştir. 
Tarih-i merkflm devlet-i mesfilrenin ahval ve ahbtir ve kavtinln-i mefsadet medtirını Jıavi 
ve ktiffe-i düvel hususen Devlet-i 'Aliyye-i ebed müddet hakkında olan mu'timelilt-ı 
politikiyyesini muhtevi bir kitab-ı 'ibret-nü!M olduğu mütala'asına nigtih-end!iz rağbet 
ve iltifdt olan erbilb-ı baslrete aşikiir ve hüveydli olacağı bi-reyb ü merlidır. 
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Lvh. ı ı b- Bulale baskılı Katerina tarihi'nin içkapalc, ilk sayfa ve son sayfalan 
(Evasıt-ı Cemaziye'I-evvel 1246 [28 Eltim-6 Kasım 1830)) 

Bulale'ta basılan kitaplarda, aynı yılda aynı eserin şekil özellikleri bakurun
dan birbirine çok yakın iki baskısının yapıldığı örneklere de rastlanmaktadır. 
Bunlardan ilki Sübha-i sıbyan adlı eserdir. 1249 [1833] tarihli Sübha-i sıbyan, 
ilk sayfası bakırnından oldukça ilgi çekicidir. Elimizde aynı tarihi taşıyan iki 
farklı süslemeli içkapak vardır. Bunlardan birisinde hem kitap adı, hem de bes
ınele varken, diğerinde besınele yoktur ve sadece kitabın ismi bulunmaktadır. Di
ğer özellikleri bakımından birbirinin aynı·olan bu iki basılı nüshanın varlığı, açık
lanması gereken bir husustur. Bu, besmeleli olan baskının, kitabın besınelesiz 
olarak basıldığı farkına vanlarak, bunun düzeltilmesi için yapılmış olabileceğini 
akla getirmektedir. 

Bundan başka 1255 [1839] tarihinde, bir kaç ay arayla tamamen farklı 
şekil özelliklerine sahip iki Hamse-i Nergist nüshasının basıtması da zikredil
meye değer bir husustur. İlk sayfanın düzeni, yazı cinsi ve Hamse'yi oluşturan 
kitaplann sırası bakımından farklılık gösteren bu iki baskının aynı yılda yapılma
sını açıklayacak bilgiye şimdilik sahip almadığımızdan bir yorum getirmek de 
mümkün olamamaktadır. 
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Lvh. 12- Aynı tarihte ilk sayfalan farklı basılmış iki ayn 

Sübha-i sıbyôn (Bulak - evabir-i Rebi'ü'l-evvel 1249 [ 8 Ağustos-17 Ağustos 1833]) 
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Lvh. 13a -Bulak'ta neslh hat ile basılan Hamse-i Nergisi' iiin ilk ve son sayfası 

(li-'aşr halevne min Saferü'l-hayr 1255 [25 Nisan 1839]) 
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Lvh. 13b -BuJak'ta ta'lik hat ile basılan Hamse-i Nergist'nin ilk ve son sayfası 
(li-'aşr bakayna min ŞevvaJ el-muntazım 1255 [27 Aralık 1839]) 
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1253 [1837] tarihli Siyasetname beyanındadır adlı kitapta ne besınele ne 
de süs vardır, fakat çerçeve bulunmaktadır. Kitap, ikinci sayfadan kitabın adıyla 
başlarnakta ve kolofonda sadece matbaa adı, basıldığı ay, gün (yazıyla) ve yıl 
(rakamla) verilmektedir. 1251 [1835] tarihli Tuhfe-i zabitan'da da çok basit bir 
süs altında kitap adı bulunmaktadır, yine besınele yoktur. Bu örnekler askerlik ve 
kanunla ilgili kitapların pratik amaçlı ve sınırlı bir kitle için basıldığından sade bir 
şeİ<ilde üretildiği izlenimini uyandırmaktadır. 
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Lvh. 14- Bulak baskılı Siyasetname beyanındadır isimli kitabın ilk ve son sayfalan 
(Selh-i Rebl'ü'l-ahir 1253 [2 Ağustos 1837]) 

Değişik örnekler üzerinde yaptığımız i~celemeler neticesinde Mehmed 'All 
Paşa döneminde basılan kitaplarda, Batı dünyası kitaplarında olduğu gibi bir iç
kapağın hala ortaya çıkmadığı, fakat bu dönemin sonuna doğru kitap adının ilk 
sayfada, besıneleden önce konulmasının artık yerleşmiş bir teamül haline geldiği 
görülmektedir. Aynca ilk sayfadan önce bulunan boş sayfad~ etiket başlığının 
daha sık görülmesi söz konusudur. 
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Lvh. 15- Bulak baskılı İ/nı-i halidtabının etiket başlık sayfası ile 
ilk ve son sayfalan (Evasıt-ı Şevval 1265 [31 Ağustos- 8 Eylül 18491) 

2) Kolofon 

İstanbul baskısı kitaplarda 

247 

Bir yazma eserin kolofonunda genel olarak yer alan bilgiler arasında yazar 
adının, kitap adının, varsa çeviren adının, eserin yazılış veya istinsah tarihinin, 
müstensih adının ve istinsah yerinin bulunduğu malumdur. Bu bilgilerden yazar 
adı, kitap adı, çe~iren ve eserin yazılış tarihinin kitabın giriş bölümünde yer alması 
da mümkündür. Müteferrika Matba'ası'run ilk kitabı Vankulu liigatı'nın her iki 
cildinin sonunda da bir yazma eser gibi kolofon vardır ve kolofonda şu bilgiler 
yer almaktadır: cilt kaydı, çeviren adı, kitap adı, yazar adı, matbaa adı, kitabın ha
sımının ay ve yıl ile tamamlandığı tarih, matbaanın bulunduğu şehir47. 

47 Vankulu liigatı'nın (cilt I) kolofonu şöyledir: Fekad temme'l-cildü'l-evvel * bi-'avni'l
meliki'l-velılılib * min kitiibi'l-flizıl * Melımed bin Mustafii el-VIini * el-mütercim Ii
Silıôlıi'I-Cevheri * lil-imônıii'l- 'ôlinı * el-Jôzıl * el-kamil * el-mulıakkik * Ebi Nasr 
İsnıa'fl bin Hammad el-Cevheri * 'ald eydi'l-ziiefa' * el-me'murin bi- 'ameli'l-tab' *bi
Diirü't-tıbtl'ati'l-ma'mure * fi gurre-i Recebi'l-mürecceb *sene* ilıdô. ve erba'in *ve 
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İkinci basılı eser olan Tufıfetü'l-kibdr'ın kalafonunda da, birinci sayfaya 
taşınan yazar adı dışında aynı bilgiler bulunmaktadır. Onuncu kitabın kalafo
nunda (Füyuzat-ı mı!aıatisiyye) ilk olarak rakaınla baskı yılının verildiği görülür 
(sene 1144)48. On yedinci kitabın (Lisanü'l- 'Acem) kalafonunda ise .kitabın 
musahhihiyle ilgili bilgi ilk kez karşımıza çıkar49. Kolofonda, Atıf adlı musahhi
hin hem adını, hem de kitabın basım yılını (1155/1741) ebced hesabıyla veren ~ir 
tarih manzumesi yer almaktadır. Bu da yazma geleneğinin bir uzantısıdır ve 
yazma kolofonlannda müstensihin işini tamamlamasıyla ilgili olarak verilen 
b~gilerle paralellik taşımaktadır. 

Kolofonun boyut ve şeklinin metnin bitişine bağlı olduğu ve kitabın dili 
Türkçe olsa bile kolofonda kullanılan dilin Arapça olduğu görülmektedir. 
Sadece Üsküdar Matba'ası'nın ikinci kitabı olan Risale-i Birgivz50'nin kalafo
nundaki bilgilerin Türkçe olması dikkat çekicidir. 

Hasköy-Mühendishane Matba'ası'nda ilk b!lsılan kitap olan Mehdhü'l
miyah'ın son sayfasında basımıyla ilgili hiçbir bilgi yoktur. Yalnızca baskı tarihi 
olan 1212 [1797] rakamla belirtilmiştir51. Altıncı kitap (Tuhfe-i Vehbt, 1213/ 
1 798) 'tan itibaren son sayfada matbaa adı, basım yılı (bazen hem yazı, hem ra
kamla). ve matbaa sorumlusunun adı daha sık görülmeye başlamıştır52. Üsküdar 
Matba'ası'nda basılan 1218 [1803] tarihli ikinci kitabın (Risale-i Birgivt) kolo
fonunda basıma esas olan müellif nüshasının hangi kütüphanede bulunduğunun 
ve mukabele yoluyla tashihinin yapıldığının yazılmasıyla karşımıza yeni bir unsur 
çıkıruş olur.53 · 

mi' e ve elf* fi'-beldeti'l-tayyibe Kostantiniyye * siinehalla!ıu 'eni'l-iifiit * ve'l-beli)rye* 
(Bk. Lvh. 4) 

48 Yazmadan basmaya, 52. 
49 a.g.e., 6~. 
50 Takiyyüddin Mehmed Birgivi (Birgili)'nin (ö. 98111573) Vi:ısiyyetniinıe adının taşıyan 

fakat Rislıle-i Birgivt olarak tanınan ilm-i hal kitabı, İslam dünyasında basılan ilk dini 
kitap olma özelliğine sahiptir. · ı218-1314 [1803-1896] tarihleri arasında 18 baskısının 
yapılması, bu kitabın çok okunduğunu göstermektedir. Aynca, Cabl'nin belirttiğine gö
re, lll. Selim'in kız kardeşi Hadice Sultan'ın basımını istediği kitaplar arasında bin adet 

51 
52 

53 

Birgivt risalesi'nin olması da dikkat çekicidir. (B k. Beydilli, Türk bilim, 136, dpt. 2) 
Yazmadan basmaya; 90. 
Müteferrika Matba'ası'nda basılan kimi kitaplann kolofonunda İbrlihlm Müteferrika'nın 
adı da matbaa sorumlusu olarak geçmektedir. 
Risdle-i Birgivt'nin Türkçe kolofonu şöyledir: İş bu risale-i mergabe Enden1rı-ı Hümii
yun'da mevcude musannif hattıyla olan nüshadan tahrfr olunup ba'dehu mukiibele ve 
tashth olunmuş rıiishadan tab' ve temsfl olıınmuşdur. 'Ald yedi ez'afü'l- 'ibiid 
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Lvh. 16- İstanbul baskısı, kolofonu Türkçe Ristlle-i Birgivf'run ilk ve son sayfalan 
(Cem§ziye'l-atıire 1218 [7 Eylül - 5 Ekiml803]) 
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Matbaada ilk defa dini bir kitap basıldığı için referansa ihtiyaç duyan mat
baacı, eserin basılmasında hangi nüshanın kullanıldığım belirtmektedir. Yine 1218 
[1803] tarihli dördüncü kitabın (Mu'rib-i izharü'l-esrar) kalafonunda ise mü
ellif hattı olan nüshayla karşılaştınldığı belirtilmektedir. 

Bulak baskısı kitaplarda 

Bulak baskılı Türkçe kitaplann kolofonu, hem yazma eser geleneğinin, 
hem de İstanbul baskısı kitapların geleneğinin devanudır. Bununla birlikte özel-

'Abdurrahman el-müderris el-me'mflr bi'ameli't-tab' bi Dtlri't-tıbd'ati'l·cedfdeti'l
ma'mflrefi medfneti Üsküdô.r fi-şehri Cemtldiye'l-tllıire li-sene semtiniyere 'aşe~ ba'de'l
nıi'eteyn ve elfmin lıicreti men-lelıü'l- 'izzü ve'ş-şeref•vakı:ıfalıtl stlhibü'l-hayrtlt* 
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likle Türkçe askerlik kitaplan ve kanunla ilgili kitaplarda kolofon bilgilerinin 
Türkçe verilmesinin tercih edildiği görülmektedir. Bu durumun Türkçe'den 
başka bir dil bilmeyen matbaanın kurucusu ve destekçisi Mehmed 'Ali Paşa'yla 
ilgisi olduğu gibi, okuyuculann Türkçe konuşan asker ve sivil idareciler olma
sıyla da ilişkisi vardır. 

Bulak'ta basılan ilk kitap olan Vesayanlime-i seferiyye'nin kolofonu 
Türkçe'dir54. Kolofon'da Mehmed 'All Paşa uzun uzun övülmüş, matbaanın 
bulunduğu yer ve kitabın basıldığı yıl, ay ismiyle beraber verilmiştir. İkinci ki
tapta da kolofon Türkçe'dir ama burada Mehmed 'All Paşa'yla ilgili bir övgü 
b~lunmamaktadır55. Bulak baskılı kitaplan n kolofonunun diğer bir özelliği de, 
ilk on yıl içinde musahhihin, kitabın mülteziminin (yani kendi hesabına kitap ba
sanların) ve kitap basıldığı sırada matbaa yöneticisi olan kişinin adının da kolo
fonda yer alıyor olmasıdır56. 

54 

55 
56 

Vesdydndnıe-i seferiyye'nin kolofonu: işbu zfver-i zebiin-ı 'azbii'l-beydn Türki ile 
miizeyyen ve nıiizelıhep olan niisha-i nddire-ifiinıin-i cihdd nıendfi'iin lif- 'ibiid bir üstad
ı kdmilin asar-ı cenıil ve her-güzar-ı cezili olup nıutazamnıın-ı usıll ve uslı1b-ı Jıarb ve 
gazli ve lazınıii'l-imld olmağla muhfıfaza-i kaffe-i iimmet-i hayrii'l-endm ve muhôrasa-i 
'dmme-i bilad-ı elılii'l-lslam için tab' ve temsil ile teksirine Jıôlen mUşir-i nıiiştert tedbir 
ve veztr-i 'adimii'n-nazir merlıametlü veliyü'n-ni'am ve'l-hômf li-rikdbi'l-ümenı el-gazt 
el-Hôc Melınıed 'Aif Paşa veffekahullahu bi-ma yüridıt ve ma-yeşd efendimiz hazretle
rinin irade-i 'dliye-i samiyeleri ta'alluk etmekle mahrı1sa-i Mısır iskelesi olan Bulak'da 
inşô huyımılan Ddrii't-tıbô'ada bin ikiyüz otuzsekiz tarihi Rebt'ii'l-evvel'inin ahirinde 
'uyan-ı sutı1r tanzim ve tekmfl mukalıhal kulıl-i kemôl ve hudad-ı salıd'if tab' ve tenısfli 
mUzeyyen hôl-i hitdm milla-hemal olumnuşdur. (Bk. Lvh. 9) 
Bk. Lvh. 10 
Mesela 1249 (1833] tarihli Sübha-i sıbyan'ın kolofonu şu şekildedir: Tenını tab'hd 
hazilıi'l-manzı1meti'l-mevsı1nıeti bi-Sübhati's-sıbyan ve kdne tab'lıuma bi'l-Matba'ati'l
'Amire bi-Bu/ak Mısri'l-Kdhire. Bi-tashfh Ahmed Efendi bin Mustafd Kırkkimsevr ve 
bi-nezdret-i ndzıriha Geylani EM'l-Kôsım Ştihid.fi-evdhir-i şehr-i Rebt'ii'l-evvel sene 
tis'a ve erba'in ve mi'eteyn ba'de'l-elfmin hicre men-lehii'l-'izzü ve'ş-şeref 
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Lv h. 17- Bulak baskılı Süleymamılime'nin ilk sayfası ve kolofon kaydı 
(Gurre-i Cemadiye'l-evvel 1248 (26 Eylül 1832)) 

3) Yazı cinsi: 

İstanbul baskısı kitaplarda 
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Yazma eserlerde, özellikle de sanat kaygısının ön planda olmadığı ve metnin 
olduğu gibi okunmasıruiı öncelik taşıdığı eserlerde, neslh yazı türünün kullanıldığı 
bilinmektedir. Beşik baskı dönemi kitaplannda da yazma geleneğinin bir devamı 
olarak neslh yazı tercih edildiği görülmekted.ir57. İbrahim Müteferrika Matba'a-

57 Hat sanaunın matbaaya etkileri konusunda bk. M. U~ur Perman, "Yazı san'atının eski 
matbaacılığımıza akisleri," Tiirk Kiitiiplıaneciler Derneği, Basım ve Yayıncılığımızın 
250. Yılı BilinıSel Toplantısı, 10-11 Aralık 1979, Ankara (Ankara: Türk Kütüphane
ciler Derneği, 1980), 97-118. Bu makaleye göreta'lik harf ilk defa Sultan Abdülmecid 
zamanında (1839-1861] kullarulmaya başlanmıştır. Yesatizade Mustafa 'İzzet Efendi ta
rafından hazırlanan 18 puntoluk ta'lik hurufat ile 1258 (1842]'de Kassab~aşızade İb
r3hlm Efendi'nin Risiile-i i'tikııdiyye'si Dfuü'l-hilafeti'l- 'Aliyye T~b'Mne-i Amiresi'nde 
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sı'nın kitapları Jonah ben Jacop Aşkenazi tarafından dökülen 12-16 puntoluk 
harflerle basılrnıştır58, Kemal Beydilli'nin Mühendishane Matba'ası üzerine yü
rüttüğü araştırmaları sayesinde bu matbaanın ilk hurufatının Müteferrika Mat
ba'ası' nı kapatan Raşid Efendi'den diğer matbaa malzemeleriyle birlikte 1797 
tarihinde satın alındığı; bu hurufatı elden geçiren ve yeni harfler döken kişinin 
1792 tarihinden beri harf dökümcüsü olarak matbaa işlerinde çalışan Arapoğlu 
Bogos olduğu59; iJ<i oğluna da harf dökümcülüğünü öğrettiği ve 1814 yılında 
basılan Kamus tercümesi için kullanılan nesih hurufat kalıplarını, "hüsn-i hatt" 
niteliğinde hazırladığı ve yeni hurufat kalıplarını "çeliklerini ve bakır cetvel ve 
formalarını ve sa'ir edevat ve alatlarını" yaptığı ortaya çıkmışt:ıri<l. 

Harekeli harf ilk defa Üsküdar Matba'ası'nın ikinci kitabı olan 1218 
[1803] tarihli Risale-i Birgivt'de kullanılmıştır. Bu kitabın hareketi nesih hatla 
basılması, hasıma esas olan yazmadan kaynaklandığı gibi dini bir metin olması, 
hatasız ve kolay okunabilmesi için tercih edilmiş olduğu kanaatini de ortaya çı
karmaktadır. İstanbul baskılı kitaplar için harf güzelliği arayışı olduğu Muhib 
'Abdurrahtm Efendi 'nin Şubat 1 817' de verdiği takrirden anlaşılmaktadır. Bu 
takrirde bazı güzel kitapların, başiye ve divanların ta'lik hurufat ile hasılınasının 
uygun olacağı ve bunun için teşebbüste bulunulduğu ifade edilmekle birlikte 
ta'lik hurufatla ilk kitap (Mir'at-ı 'alem) ancak 1239 [1824] yılında basrnıştır61. 
Baskıda ilk defa siyah mürekkebin yanı sıra kırmızı mürekkebin de kullanılması 
ise Mühendishane'nin 1214 [1799] tarihli sekizinci kitabı olan Tıbyan-ı Nafi' 
adlı sözlükte görülmektedir. 

Bulak baskısı kitaplarda 

Bulak Matba'ası kurulduğunda İtalya'dan Arapça hurufat getirilmiş ve 
basılan ilk kitaplarda kullanılmıştır. Ancak İtalya'da dökülen harfler beğenilme
diğinden ve alışılagelmiş hat zevkine ters düştüğünden değiştirilmesi arzu edil
miştir. Bunun üzerine, 1821 'de Kahire'de bulunan, değişik lisanlar bilen ve ya
zısının güzel olduğu anlaşılan Senglah el-Hindi'ye yeni harf kalıbı dökümü için 

basılmışur. 1264 [1848] yılında basılan Hilye-i Htikaııf, Enderiln-ı Hümliyun hocası 
Rlicih Efendi'ye yeniden· yaptınlan 24 puntoluk ta~lik hurufat ile basılmıştır. Ancak bu 
ta'lik İran us! O bunda olduğu için pek beğenilmemiştir. 

58 Yavnadan basmaya, 9. 
59 Beydilli, Türk bilim, 99-100, 321, 324-25 
60 Konuyla ilgili arşiv kayıtlan için bk. Beydillli, Türk bilim, 321, dpt 6. 
6 r Beydilli, a.g.e., 321. 
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numuneler sipariş edilmiş ve böylece Bulak Matbaası'run nesth ve ta'likte ilk 
yerli harfleri hazırlanmıştır. Bu yeni hazırlanan nesih hatla basılan ilk kitap 
Lağım risalesi (1239/ 1824); ta'lik hatla basılan ilk kitap ise Şirazlı Sadi'nin 
Kitab-ı Gülistan'ı (1244/ 1828) olmuştur. Ta'lik hurufatın özellikle edebi eser
lerde kullanılması dikkat çekmektecfu:62. 

Sonuç 

Batıdaki beşik baskı dönemi kitaplarının özellikleri ve geçirdiği dönüşüm 
ile Osmanlı dünyasındaki basma kitaplann geçirdiği dönüşüm arasında yüzyıl
larca fark olmasına rağmen bir paralellik bulunmaktadır. Ancak burada eklen
mesi gereken husus, Osmanlı' da ilk matbaa kurulduğunda örnek ala\Jileceği tek 
modelin yazma kitap olmadığı ve Batı'daki gelişmiş basma kitap modelinin bi
lindiğidif63. Bulak Matbaası kurulduğunda da yüz yıllık İstanbul örneği bir üst 
referans olarak hazır bulunmaktadır. Ancak Osmanlı dünyası ile Avrupa ülkeleri 
arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel şartların birbirinden farklı olması, birbi
rine benzer bu gelişmelerin hız ve sürelerinin de farklı olması sonucunu doğur
muştur. Aynca gerek İstanbul' da, gerekse Bulak'ta basma kitap formatı tercihini 
belirleyen güçlü bir yazma kitap geleneği mevcuttu. 

Osmanlı dünyasında köklü bir yazma kitap geleneğinin bulunması, hasıma 
esas alınan yazma kitabın özellikleri, kitabın hedef kitlesi, alıcının geçerli kitap 
zevki, matbaanın o anda başında bulunan kişinin kitap anlayışı ve zevki ba,sılacak 
kitabın seçiminde olduğu gibi şekli özelliklerinin oluşmasında da belirleyici ol
muştur. On dokuzuncu yüzyılın başlarında İstanbul ve İzmir' de yaşayan ve taş
baskı tekniği ile 1817 yılında Paris'te ilk Türkçe kitabı basan Bianchi'nin "özel
likle tipografiye kayıtsızlıkları bilinen ve elyazması eserleri tercih eden müslü
manlar için bu teknik [litografya 1 taşbaskı] çok fayda sağlayacaktır" ifadesi, 
Müteferrika Matba'ası'nın kuruluşundan doksan yıl sonra bile yazma kitap 
kültürünün etkisini göstermesi bakımından dikkat çekicidi.r64. 

62 
63 

64 

Bk. İhsanoğlu, a.g.e. 
Bunun için akla gelen ilk örnek Müteferrika'nın 1730 yılında basuğı Holderrnann'ın 
Grammaire Turque ou Methode courte&Facile pour Apprendre la langue Turque adlı 
kiıaptır. Müteferrika'nın kendi basuğı kitap listesinde bu kitabın yer almaması ve 
basıldıktan sonra Fransa'da Cizvit okulu öğrencilerine dağıulmak üzere 200 adet 
gönderilmesi dikkat çekicidir. 
T. X. Bianchl, Notice sur le Premier ouvrage d'Anaromie er de Medecine, imprime en 
Turc, a Constantinople en 1820, intituli Miroir des Corps dans l'anaromie de l'homme 
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Richardson, on altıncı yüzyıl İtalya'sında matbaayı değerlendirirken şunlan 
söyler: Matbaanın varolabilmesi için öncelikle okur-yazar ve kültürlü bir çevreye 
ihtiyaç duyulmaktadır. İtalya'da piyasaya yazı sağlayacak çok sayıda yazar ve 
bilim adamı ile bu üretilenlere talep oluşturabilecek yeterli sayıda, eğitimli şehirli 
bulunmaktadır. Böylece okullara, ibadete, şahsi çalışmalara, eğlenceye yönelik 
kitaplann yanı sıra doktor, din adamı, öğretmen ve üniversite öğrencilerine yöne
lik mesleld kitaplar da basılır. Matbaanın varlığını sürdürebilmesi için, kitabı ya
zanın ve alıcısının olması tek başına yetmemektedir. Aynı zamanda uygun eko
nomik şartlar da gerekmektedir. Matbaanın gelişmesi için idealizm, kar veya her 
iki sebeple teşvik eden kişi ya da gruplar ile kağıt ihtiyacını karşılayacak, basılı 
kitabın dağıtım ve satışını yapacak iyi bir ticaret ağına ihtiyaç vardır65. Osmanlı 
dünyasında ise buna benzer şartlar hem İstanbul'da, hem de Kahice'de daha çok 
on dokuzuncu yüzyılın ikinci yansında ortaya çıkmıştır. İlk matbaalar devlet des
teği veya güdümü ile kurulmuş ve uzun süre bu şekilde varlıklannı sürdürmüş
lerdir. Bu dönemde basılan kitaplar, satılacak bir meta olarak görülmemiştir ve 
kitaptan kar etme düşüncesi de henüz söz konusu değildir. İstanbul' da özel şa
hıslann matbaa kurmalan ve Bulak'ta mültezim zimmetinde kitap ~asılması, kar 
etme arzusuna işaret etmekle birlikte, kitap alıcılannın profıli aynı zaman dili
minde değişmediğinden yeni şekli özelliklerin süreklilik kazanması daha geç 
dönemde gerçekleşmiştir. On dokuzuncu yüzyılda modern eğitim yaygınlaş
maya, meslek gruplan oluşmaya, özel matbaalar kurulmaya, rekabet ortamı doğ
maya ve ticari endişeler devreye girmeye başlar. Bu da bir taraftan kitabın çok 
sayıda hasılınasına ve dolayısıyla fiyatının düşmesine sebep olurken66, diğer ta
raftan yeni eğitim kurumlannda basma kitap okuyarak yetişen yeni nesil okuyu
cuların yazma kitap geleneğinden uzaklaşarak kitap okumada basma kitap estetik 
ve formatına yönelmelerini sağlamıştır. 

65 
66 

(Paris: L. T. Cellot, 182l)'den aktaran Yahya Erdem, "Taşbaslası ilk Türkçe kitap: 
IGtab-ı Ahidnfune-i Humayiln," Müteferrikıı, s.ll-12 (Yaz-Güz 1997): 23. Bianchi'nin 
görüşünün tam metni için bk. Aykut Kazancıgil,X/X. Yüzyılda Osmanlı 
imparatorluğunda anatomi: Şanizade-Bianchi (İstanbul: Ozel Yaymlan, 1991), 28-9. 
Richardson, a.g.e., 4-5. 
Kitabın az sayıda basılması, basımının masraflı olmasına ve dolayısıyla da satış 
fiyatının yükselmesine sebep olmaktadır. Bu da basma kitaba olan talebin az olmasının 
sebeplerinden biri olarak düşünülebilir. Osman Ersoy'un verdiği bilgiler, o dönem için 
basma kitaplann oldukça pahalı oldugunu göstennektedir (Osman Ersoy, a.g.m., 69-83) 
Basılan kitaplan!l'satılmamasına ve bundan şikayet eden Rlişid Efendi'ye dair bk. Beydil
li, Türk bilim, 104. 
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On dokuzuncu yüzyılın sonlannda ise artık İstanbul'da Türkçe, Kahire'de 
ise Arapça kitaplarda Batılı kitap formatı yaygın olarak kullanılmaya başlanmış ve 
yazma geleneği geri planda kalmıştır. Fakat İstanbul ve Kahire matbaacılarının 
kitaplannda yazma geleneğine ait bir unsur hiçbir zaman kaybolmarnıştır. Bu da 
metinlerde ve özellikle dış ve içkapakta yazar ve eser isimlerinin 'hüsn-i hat'la 
yazılması dır. 


