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Müteferrika Matbaas›’n›n Düﬂündürdükleri ve
Avrupa’da Bas›mc›l›¤›n Etkileri:
Gelecek ‹çin Geçmiﬂi Anlamak
Some Thoughts on Muteferrika’s Printing Press and
Effects of Printing in Europe: Understanding the Past
for the Future
‹rfan Çak›n*
Öz
Bilgi teknolojilerindeki geliﬂmeler, günümüzde tüm insanl›¤› ilgilendiren
çok yönlü de¤iﬂimlere neden olmaktad›r. Benzer bir de¤iﬂim, 15.
yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Gutenberg Matbaas› sonras›nda Avrupa’da
yaﬂand› ve toplumsal yaﬂam›n neredeyse her boyutu bu geliﬂmeden
büyük ölçüde etkilendi. Avrupa toplumunun günümüzdeki konumuna
gelmesinde büyük katk›s› olan matbaan›n, Türkiye’ye 275 y›ll›k bir
gecikmeyle girmesinin bedelini çok a¤›r bir ﬂekilde ödemekteyiz. Bu
çal›ﬂmada söz konusu gecikmenin bizlere nelere mal oldu¤u, Avrupa’da
matbaa sonras› yaﬂanan at›l›mlar çerçevesinde ele al›n›rken, ayd›nl›k
bir gelecek için geçmiﬂteki hatalar›m›zdan dersler ç›kar›lmas› gerekti¤i
vurgulanmaktad›r.
Anahtar sözcükler: Müteferrika Matbaas›, Matbaa-Türkiye, MatbaaAvrupa, Toplumsal geliﬂme.

Abstract
The existing developments in information technology have led to
enormous changes concerning the entire humanity. A similar
transformation took place in Europe soon after the invention of
Gutenberg’s printing press in the second half of the 15th century, and
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almost every aspect of social life was affected to a great extent. Turkey
has been suffering the plight of a-two hundred and seventy five year
delay at the printing press, which had considerable impacts on carrying
Europe to the Industrialization through the Enlightenment and thus
leading it to its position at present. In this study, while the outcomes of
this delay are dealt with regarding the events took place after the
printing press in Europe, it is also emphasized that the misguidance of
the past be understood in earnest in order to reach a bright future.
Keywords: Muteferrika’s printing press, Printing press-Turkey,
Printing press-Europe, Social development.

Giriﬂ
Uygarl›k tarihi aç›s›ndan son derece önemli bir buluﬂ olan devingen harflerle
bas›m olay›n›n ilk ürünü, “42 sat›rl›k ‹ncil”in Gutenberg taraf›ndan bas›lmas›ndan bu yana 550 y›l geçti. ‹lk Türk matbaas› diye bilinen “Müteferrika Matbaas›”n›n yine ilk ürünü olan “Vankulu Lügati”nin 1729 y›l›nda bas›ld›¤› hat›rlan›rsa, Türklerin matbaan›n nimetlerinden 275 y›ll›k bir gecikmeyle yararlanmaya baﬂlad›klar› anlaﬂ›lmaktad›r. Di¤er bir deyiﬂle, Gutenberg Matbaas›’ndan bu yana geçen 550 y›ll›k sürenin tam yar›s› olan 275 y›l boyunca
Osmanl›lar çeﬂitli nedenlerden ötürü matbaay› görmemezli¤e geldi.
Bilginin insanlar aras›nda paylaﬂ›m›na olanak sa¤layan iletiﬂim
araçlar›ndan dil ve yaz›dan sonra ortaya ç›kan matbaan›n, insanl›¤a
sa¤lad›¤› kazan›mlardan söz edilirken s›kl›kla vurgulananlar aras›nda
baﬂl›calar›;
■

Bilginin kay›t alt›na al›nmas›n›n kolaylaﬂmas›,

■

K›sa bir sürede bilgi kaynaklar›ndan çok say›da kopya elde edilmesi,

■

Bilgi kaynaklar›n›n fiyatlar›nda büyük düﬂüﬂler yaﬂanmas›,

■

Okur yazar say›s›n›n artmaya baﬂlamas› ve

■

‹nsanlar›n e¤itim düzeylerinin yükselmesidir.

Devingen harflerle bas›m sanat›n›n gerçekleﬂtirilmesi sonucunda,
insano¤lunun edindi¤i kazan›mlar yaln›z bunlar m›d›r? ‹ngiliz düﬂünür
Francis Bacon (1561-1628) günümüzden yaklaﬂ›k 400 y›l önce, sonuçlar› ve

154

Müteferrika Matbaas›’n›n Düﬂündürdükleri

Bilgi Dünyas› 2004, 5(2): 153-167

etkileri aç›s›ndan yaﬂanmakta olunan dünyan›n çehresini politik, teknolojik ve
ekonomik yönlerden de¤iﬂtiren üç temel buluﬂun alt›n› çizer. Bunlar önem
s›ras›na göre matbaa, barut ve pusulad›r. Bu buluﬂlar›n 16. ve 17. yüzy›llarda
ne anlama geldiklerini günümüz koﬂullar›nda uygun bir biçimde yorumlayabilmek için matbaay› bilgisayara, barutu nükleer enerjiye ve son olarak pusulan›n yol açt›¤› denizaﬂ›r› co¤rafik keﬂifleri de uzay› fethetme çabalar›na benzetebiliriz.
Bu makalenin baﬂl›¤›na bak›ld›¤›nda, yapm›ﬂ oldu¤umuz çal›ﬂman›n
Müteferrika Matbaas›’n›n ne zaman ve nas›l kuruldu¤u, ürünlerinin neler
oldu¤u, geç kurulmas›n›n nedenleri gibi sorular› aç›klamak amac›yla
haz›rland›¤› düﬂünülebilir. Gerçekte bu konular, yeterince kapsaml› olmasa
da mesleki literatürümüzde zaman zaman ele al›nm›ﬂ ve tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Örne¤in, Osman Ersoy’un “Türkiye’ye Matbaan›n Giriﬂi ve ‹lk Bas›lan
Eserler”, Jale Baysal’›n “Kitap ve Kütüphane Tarihine Giriﬂ.”, Ercüment
Kuran’›n “Bas›mc›l›¤›n Osmanl› Toplumuna Tesirleri”, Hidayet Y. Nuho¤lu’nun
“Müteferrika Matbaas›n›n Kurulmas› ‹çin Verilen Fetva Üzerine”, ‹smet
Binark’›n “Matbaan›n Türkiye’ye Geç Giriﬂinin Sebepleri” bunlardan
baz›lar›d›r. Bu çal›ﬂmalar Müteferrika Matbaas›’n›n oluﬂumu, ürünleri,
geliﬂimi ve sorunlar› konular›nda son derece de¤erli ve ayd›nlat›c› bilgiler
içermelerine karﬂ›n, 275 y›ll›k gecikmenin bizlere neye ya da nelere mal
oldu¤u konusuna pek de¤inmemiﬂlerdir.
‹lk Türk Matbaas›’n›n Düﬂündürdükleri
Gutenberg Matbaas›’n›n kuruldu¤u ve birçok Avrupa ülkesine yay›ld›¤› dönemin
Osmanl›lar›n devlet oluﬂtan imparatorlu¤a dönüﬂtü¤ü ve baﬂ›nda askeri ve
siyasi konularda oldu¤u kadar bilim, kültür ve sanat alanlar›nda da aç›k
fikirli ve ba¤nazl›ktan uzak oldu¤u belirtilen Fatih Sultan Mehmed’in bulundu¤u hat›rlan›rsa, ilk Türk matbaas›n›n bu dönemde niçin kurulamad›¤›
sorusunu yan›tlamak pek de kolay görünmemektedir. Osmanl› yönetimi bu
dönemde matbaadan “bihaber” olabilir mi?
Konuyla ilgili literatür incelendi¤inde, Gutenberg Matbaas›’ndan sonra
Avrupa’da bas›mc›l›¤›n büyük bir h›zla yay›ld›¤› görülür. 1500 y›l›na kadar
Avrupa’da kurulan toplam matbaa say›s›n›n 1700’ü buldu¤u ifade edilmiﬂtir
(Johnson, 1973, s. 73). Yaklaﬂ›k ilk elli y›l içinde, Avrupa’da matbaan›n
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girmedi¤i ülke pek kalmam›ﬂt›r. Osmanl› Devleti içinde de ilk matbaan›n
Avrupa’dan sürülen Museviler taraf›ndan 1494 y›l›nda, II. Beyaz›d’›n (14811512) izniyle kuruldu¤unu, bunu 1565 y›l›nda Ermeni matbaas›n›n, 1627’de
Rum matbaas›n›n, 1703’de Cizvit matbaas›n›n izledi¤ini biliyoruz (Ersoy,
1959, ss. 18-21). Müteferrika Matbaas›’na kadar Osmanl› topraklar›nda
Müslüman olmayan az›nl›klar taraf›ndan otuzyedi matbaan›n kuruldu¤u belirtilmektedir (Baysal, 1991, s. 70). Literatürde yer alan bu bilgiler, Osmanl›
yönetiminin baﬂlang›çtan beri matbaadan haberdar oldu¤unu, ancak çeﬂitli
nedenlerden ötürü Türklerin matbaa kurma konusunda özendirilmedi¤ini ya
da bilinçli bir ﬂekilde engellendi¤ini göstermektedir. Bunun gerekçeleri olarak;
dinsel ba¤nazl›k, hattatlar›n iﬂlerini kaybedecekleri korkusu, ka¤›t üretiminin
yap›lmay›ﬂ›, gerekli teknik bilgi ve malzemenin yetersizli¤i gibi nedenler ileri
sürülmüﬂtür. Bunlar aras›nda özellikle ‹slamiyet ad›na hareket ettiklerini
düﬂünen kiﬂi ya da kuruluﬂlar›n 275 y›l boyunca göstermiﬂ olduklar› direncin
etkisinin büyük oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Örne¤in J. Baysal, (1991, s. 68)
“…basma yap›l›rken harflerin domuz k›l› f›rçalarla temizlenece¤i, bunun da
yaz›n›n kutsall›¤›n› zedeleyici bir iﬂ oldu¤u yolunda dedikodular ç›kar›lm›ﬂ…”
oldu¤unu belirtirken, bir baﬂka araﬂt›rmac› Francis Robinson “Technology
and Religious Change: Islam and the Impact of Print” baﬂl›kl› makalesinde
(1993, ss. 229-251), ‹slam ülkelerinde din kitaplar›n›n 19. yüzy›la kadar
bas›lmad›¤›n›, bunun nedeni olarak da bas›mc›l›¤›n, “‹slam’da var olan
Kur’an’›n haf›zlanarak iletilmesi gelene¤ini” tehdit etti¤ini ileri sürmektedir.
Osmanl› yönetiminin bir Türk matbaas›n›n kurulmas›na “olur” vermesi,
1726 y›l›nda ‹brahim Müteferrika taraf›ndan haz›rlan›p dönemin sadrazam›
Damat ‹brahim Paﬂa’ya sunulan ve matbaan›n yararlar›n›n dile getirildi¤i
“Vesilet-üt T›baa” diye bilinen belge sonras›nda gerçekleﬂir. Nuho¤lu’na
göre, Müteferrika Matbaas›na “olur” veren fetva ve ferman incelendi¤inde,
fetvada din kitaplar›n›n bas›lamayaca¤›na iliﬂkin bir kay›t bulunmamaktad›r.
Müteferrrika sundu¤u “Vesilet-üt T›baa” da din bilimleri d›ﬂ›ndaki kitaplar›n
bas›lmas›na izin talep etti¤inden, ﬁeyhülislam taraf›ndan verilen fetva da bu
do¤rultuda haz›rlanm›ﬂt›r. Nuho¤lu (1980, s. 122), dini konularda kitap
bas›lmas›na izin verilmedi¤i düﬂüncesinin III. Ahmed (1703-1730) taraf›ndan
ç›kar›lan fermanda yer alan “f›k›h ve tefsir ve hadis-i ﬂerif ve kelam
kitaplar›ndan ma’da (d›ﬂ›nda)” ifadesinin bir sonucu oldu¤unu belirtmektedir.
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Gerçekten de, bir “akaid” kitab› olan “Risale-i Birgivi”nin 1803 y›l›nda
bas›lmas›na de¤in, Osmanl› devleti s›n›rlar› içinde ‹slam dini ile ilgili herhangi
bir kitab›n bas›lmas›na izin verilmemiﬂtir (Kuran, 1980, s. 17).
Din d›ﬂ› konularda kitaplar›n bas›lmas›na izin verilmesi, din kitaplar›n›n
bas›lamayaca¤› ya da yasakland›¤› anlam›na gelir mi? Kan›m›zca gelir,
gelmelidir de. Bundan da öte, Müteferrika Matbaas›’nda din kitaplar›n›n
bas›lmamas›, Müteferrika’n›n tüm umut ve beklentilerine karﬂ›l›k, bas›m
olay›n›n Osmanl› toplumunda gerekli ilgiyi görmesini de engellemiﬂtir. Çünkü
Müteferrika Matbaas›’nda 1729-1742 y›llar› aras›nda tarih, co¤rafya, dil, fen
bilimleri ve askerlik konular›nda toplam 24 cilt tutan 17 kitap bas›lm›ﬂt›r. Her
üründen 500 ile 1200 aras›nda de¤iﬂen say›da bask› yap›lm›ﬂ olup, 13-14 y›l
içinde yap›lan toplam bask› say›s›, baz› kaynaklarda 12.500 baz› kaynaklarda
da 13.200 olarak verilmektedir (Ersoy, 1980, ss. 64-69; Berkes, 1978, s. 64).
Baysal, Müteferrika’n›n 1745 y›l›nda ölümünden sonra terekesinden
sat›lmam›ﬂ pek çok kitap ç›kt›¤›n› ve ayr›ca, ilk yüzy›l içinde Türk matbaalar›nda bas›lan kitap say›s›n›n 180 oldu¤unu belirtmektedir. (Baysal, 1991,
s. 81, 69). 15. yüzy›l Avrupa’s›nda sadece Venedik’te 4500 kadar çeﬂitli konulardaki kitab›n toplam 2 milyon nüsha civar›nda bas›ld›¤› düﬂünülürse, Türk
matbaalar›nda bas›lan kitap say›s›n›n ne kadar düﬂük oldu¤u daha iyi
anlaﬂ›lmaktad›r. 16. yüzy›la gelindi¤inde, Venedik kenti 500 kadar bas›mevi ile
18 milyon nüsha üreten Avrupa’n›n önde gelen bir yay›mc›l›k merkezidir. Bu
dönemde Venedik’te bir bas›mevi sahibi olan Gabriel Giolito tek baﬂ›na 850
ayr› kitap basm›ﬂt›r (Burke, 2001, ss. 162-163).
Avrupa ülkeleriyle k›yasland›¤›nda, Türk matbaalar›nda bas›lan kitap
say›s›n›n gerek farkl› baﬂl›k gerekse toplam nüsha olarak çok düﬂük
olmas›n›n kan›m›zca en önemli nedeni, bu matbaalarda din kitaplar›n›n
bas›lmas›na uzun bir süre izin verilmemesidir. ‹nsanlar› kitap okumaya yönlendirmek için ilgi alanlar›ndan hareket ederek iﬂe baﬂlamak gerekirken,
Müteferrika Matbaas›’nda son derece s›n›rl› bir okuyucu kitlesine hitap edebilecek din d›ﬂ› konularda kitaplar›n bas›lmas›, kitab›n oldu¤u kadar
bas›mc›l›k mesle¤inin de geliﬂimini olumsuz yönde etkilemiﬂ görünmektedir.
Müteferrika Matbaas›’nda bas›lan kitaplar için Ünver (1980, s. 6, 3)
“...müspet bilimi bask› ile ço¤altarak yaymaya çal›ﬂ(an), üzerinde hâlâ durulma¤a ve incelemeye yarayan de¤erler..” yorumunu getirmekte ve bu
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Matbaa’da ilk bas›lan kitab›n tarihi olan 31 Ocak 1729’u “...Türkçe ilmi
yay›nc›l›¤›n baﬂlang›c› say›l›r..” ifadesiyle de bir milat oldu¤unu belirtmektedir.
‹lk Türk matbaas›nda bas›lan kitaplar›n bilimsel nitelikli eserler olmas›na
karﬂ›n, Gutenberg Matbaas›’yla birlikte Avrupa’da h›zla yay›lan matbaalar›n
öncelikle kutsal kitaplar› ya da dinle ilgili eserleri bast›klar› görülür. 1500
y›l›na kadar Avrupa’da 300 kentte faaliyet gösteren 1700 matbaada yaklaﬂ›k
40.000 çeﬂit kitap, toplam 15 milyon nüsha olarak bas›lm›ﬂt›r. Johnson’a göre
(1973, s. 73, 76), bu kitaplar›n yaklaﬂ›k % 50’si aralar›nda kutsal kitaplar›n da
yer ald›¤› dinsel içerikli, %10’nu yasalar ve yorumlar›n›, %20’si edebi eserleri,
%10’nu bilimsel konular› ve son olarak %10’nu da dilbilgisi, tarih, seyahat,
v.d. konularda haz›rlanm›ﬂt›r.
Müteferrika Matbaas›’nda bas›lan eserlerin konular› ile Avrupa’daki
matbaalarda ilk bas›lan eserlerin konular› aras›ndaki bu farkl›l›k, do¤al
olarak, bir ülkede ilk bas›lan eserlerin konular› ile bas›mc›l›¤›n geliﬂmesi
aras›nda herhangi bir iliﬂkinin bulunup bulunmad›¤›n› düﬂündürtmektedir.
Müteferrika Matbaas›’nda bas›lan eserler ço¤unlukla kutsal kitab›m›z Kur’an
ve O’nun aç›klamalar› olsayd›, Türkiye’de bas›mc›l›k daha h›zl› geliﬂir miydi?
Yan›t›n›n olumlu olmas› halinde, Türkiye bugünden çok daha farkl› bir ülke
olur muydu? Ya da Avrupa ülkelerinde bas›lan ilk kitaplar ‹ncil ve
H›ristiyanl›kla ilgili eserler olmay›p bilimsel nitelikte kitaplar olsayd›,
Avrupa’da bas›mc›l›k bu denli h›zl› geliﬂebilir miydi? Ve Avrupa bir bütün
olarak bugünkü geliﬂmiﬂlik düzeyine eriﬂebilir miydi?
Bas›mc›l›¤›n Avrupa’da Etkileri
Müteferrika Matbaas›’n›n 275 y›ll›k bir gecikmeyle kurulmas›n›n yan› s›ra,
kurulduktan sonra da çeﬂitli nedenlerden ötürü yeterince h›zl›
geliﬂememesinin bizlere nelere mal oldu¤unu somut bir biçimde ortaya
koyabilmek için bas›mc›l›¤›n Avrupa’da yol açt›¤› de¤iﬂimleri ve geliﬂmeleri
hat›rlamak gerekir.
Bu konuda yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalar›n s›kl›kla vurgulad›klar›, yönetim erkini
elinde bulunduranlar›n sahip olduklar› çeﬂitli konulardaki görüﬂlerinin,
düﬂünebilen s›radan insanlar taraf›ndan sorgulanmaya baﬂlad›¤›d›r. Bu
sorgulama bilincinin Avrupa’da neden oldu¤u “düﬂünen insan” olgusu, birkaç
yüzy›l içinde Avrupa toplumunun Ortaça¤a özgü skolastik niteliklerinden
yavaﬂ yavaﬂ s›yr›larak ayd›nlanmas›na yol açacakt›r.
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Gutenberg’le birlikte matbaac›l›¤›n önce Almanya’da sonra bütün
Avrupa’da h›zla yay›ld›¤›n›, Avrupa’n›n birçok kentinde ka¤›t yap›m
atölyelerinin kuruldu¤unu, 1462 y›l›nda Mainz ﬂehrini de içine alan bir iç
savaﬂ›n baﬂlamas› sonucunda birçok matbaac›n›n Mainz’den ayr›larak baﬂka
ülkelere gittiklerini ve k›sa bir süre içinde birçok Avrupa kentinde matbaalar›n
kuruldu¤unu biliyoruz. Bu dönemde matbaa özellikle el yazmas› eserlere
ba¤›ml› olan düﬂünürler aç›s›ndan büyük bir devrim olarak alg›lanm›ﬂt›r.
“...Art›k orijinal eserler ya da aç›klamalar›, bunlar› kopya edenlerin hatalar›
yüzünden zarar görmeyecekti; daha önceleri ço¤unlukla manast›rlarda
yap›lan kopyalama iﬂi yavaﬂ, zor, pahal› ve s›n›rl› iken, ﬂimdi art›k sayfa
dizildikten sonra ne kadar çok kopya yap›labilirse son ürün o kadar ucuz
olmaktayd›...” (Ronan, 2003, s. 304)
Gutenberg Matbaas›na kadar, insanl›¤›n sahip oldu¤u kay›tl› tüm bilgi
birikimi, kopyalar da dahil olmak üzere 30.000 civar›nda yazma eserden
oluﬂurken, 1454-1500 y›llar› aras›nda yaklaﬂ›k 50 y›ll›k bir süre içinde
Avrupa’da bas›lan orijinal kitap say›s›n›n 40.000’i buldu¤u ifade edilmiﬂtir
(Johnson, 1973, s. 73). Bu say›, 1600 y›l›na kadar 1.250.000’e, 1700-1800
y›llar› aras›nda da 2 milyona ulaﬂ›r (McGarry, 1981, s. 44).
Matbaadan sonra ortaya ç›kan kitap art›ﬂ›ndan baz› bilim adamlar›n›n
dehﬂete düﬂtü¤ü anlaﬂ›lmaktad›r. Günümüzde genellikle II. Dünya Savaﬂ›
sonras› dönemdeki h›zl› yay›n art›ﬂ›na atfedilen “yay›n patlamas›” olay›n›n,
daha önce 16. yüzy›lda da yaﬂand›¤› görülmektedir. ‹talyan yazar ve
kütüphaneci Anton Francesco Doni (1513-1574) 1550 y›l›nda “..o kadar çok
kitap var ki, baﬂl›klar›n› okumaya dahi vakit bulam›yoruz...” diye yak›n›rken,
Çekoslovakyal› hümanist Comenius (1592-1670) çok büyük miktardaki kitap
art›ﬂ›n› bir sele benzetmiﬂtir (Burke, 2001, s. 104).
Peter Burke “Bilginin Toplumsal Tarihi” baﬂl›kl› kitab›nda, bas›mc›l›¤›n
daha 15. yüzy›lda iﬂ adamlar›n›n ilgisini çeken baﬂl› baﬂ›na bir ticaret alan›
olurken, bilginin metalaﬂmas›n› özendirdi¤inden söz etmektedir. Burke’e göre
(2001, ss. 160-161), bu dönemde bas›mc›l›k, “..ticari iﬂlerde bilgi edinmeye
elbette gittikçe daha çok yard›mc› oluyordu. Nas›l tüccar olunaca¤› konusunda
yaz›lan el kitaplar› ço¤almaktayd›...limanlara gelen gemiler ve çeﬂitli mallar›n
fiyatlar› hakk›nda ticari bilgileri bas›l› olarak bulmak gitgide kolaylaﬂ›yordu.
1540’larda Antwerp piyasas›nda bulunan emtia fiyatlar› düzenli olarak
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yay›mlan›yordu. Frankfurt’ta 1558’den itibaren ç›kan Calendarium ya da
Messrelationen ﬂehrin ticaret iﬂleri hakk›nda enformasyon vermekteydi.
1618’den sonra Hollanda gazeteleri, Yeni Dünya’dan ‹spanya’ya gümüﬂ
getiren gemilerin var›ﬂ bilgilerinin ayr›nt›lar› da dahil ekonomik enformasyonla doluydu. Llyod News gemi haberlerine odaklanm›ﬂt›. Kopenhag’ta 1757’de
kurulan Gazette Universelle de Commerce gibi uzmanlaﬂm›ﬂ gazeteler, belirli
mallar›n fiyatlar›n› ve gemilerin limana geliﬂ gidiﬂlerini haber vermekteydi...17. yüzy›l sonlar›ndan baﬂlayarak ticaret sözlükleri gittikçe daha
ola¤anlaﬂan baﬂvuru kitab› tarz› haline geldi... Aﬂa¤› yukar› ayn› zamanda,
ayn› konuda farkl› yap›tlar›n yay›nlanmas› ola¤anlaﬂm›ﬂt›. Bu da bas›mc›lar
aras›nda rekabetin yo¤unlaﬂt›¤›n›n bir göstergesiydi. Bas›mc›lar›n baz›lar›
daha o zamandan reklam›n, yani mallar› ve hizmetleri satmak amac›yla bunlar hakk›nda enformasyon basman›n önemini kavram›ﬂlard›... 16. yüzy›ldan
itibaren Frankfurt Kitap Fuar› belirli eserlerin uluslararas› tan›t›m›n›
sa¤lamaktayd›... Bas›mc›l›kta ve yay›nc›l›kta kârlar yükseldikçe, yaz›nsal
ya da düﬂünsel mülkiyeti genel yasalarla korumak daha da acil bir sorun
oldu.”
Bas›mc›l›¤›n Avrupa’da yol açt›¤› çok yönlü ekonomik, politik, teknolojik,
sosyal ve kültürel geliﬂmeler ve de¤iﬂmeler, hiç kuﬂku yok ki, insan yaﬂam›
için uzun, toplumsal yaﬂam aç›s›ndan da oldukça k›sa denilebilecek bir
sürede karﬂ›l›kl› etkileﬂimler içinde gerçekleﬂti. Bu dönemde kitap yazma
niteliklerini taﬂ›yan bilim adam› ya da düﬂünür diye nitelendirebilece¤imiz
kiﬂilerin, kendilerini himaye edenlerden ba¤›ms›z olarak yazabilme ortam›n›
elde etmeleri, düﬂüncenin özgürleﬂmesinde son derece etkili oldu. Bas›mevi
say›s› artt›kça, yazarlar buralarda bazen provalar› düzelterek, bazen dizinler
haz›rlayarak bazen de çeviriler yaparak düzenli para kazanma f›rsat›n› elde
ettiler. Böylelikle birçok yazar›n hem meslek yaﬂamlar›n› sürdürmeleri eskiye
oranla kolaylaﬂt› hem de bu yazarlar düﬂüncelerini özgürce ifade edebilme
ortam› buldular. Özellikle Venedik’te hümanist e¤itim görmüﬂ bir grup yazar
16. yüzy›l ortalar›nda kalemleriyle geçinebilmeyi baﬂarm›ﬂ ve öylesine çeﬂitli
konularda o kadar çok yazm›ﬂlar ki kendilerine “poligraf” denmiﬂtir (Burke,
2001, s. 23). Venedik, Amsterdam, Londra gibi kentlerde bas›mevlerinin
çoklu¤u, düﬂünürleri ve yazarlar› bu ﬂehirlere çekiyordu. Örne¤in ‹talyan
yazar Pietro Aretino (1492-1556) geçinebilmek için hem çok çeﬂitli konularda
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kitap yaz›yor hem de editör ve düzeltmen olarak görev yap›yordu (Burke,
2001, s. 167).
Çeﬂitli konularda farkl› yap›tlar›n bas›lmas› ola¤anlaﬂ›rken, daha çok
insan yaz› dilinin Latince olmas›n› sorgulamaya baﬂlam›ﬂt›r. ‹nsanlar›n kendi
anadillerinde okuma talebi, bas›mevi sahiplerinin daha çok satabilme
arzusuyla birleﬂmiﬂ ve böylelikle, her toplumun kendi dilinde kitap okuyabilmesi gerekti¤i anlay›ﬂ› h›zla yay›lm›ﬂt›r. Latince bilenler d›ﬂ›nda, geniﬂ
insan kitlelerinin sahip oldu¤u ilk kitap, kendi öz dilinde okuyabildi¤i ‹ncil’dir.
‹ncil’i dini konularda di¤er kitaplar izler. Bu kitaplar›n insanlar›n konuﬂtuklar›
ve anlad›klar› dilde bas›lmas›, ayn› dili konuﬂanlar aras›nda ulusal kimlik
duygular›n› geliﬂtirirken, günümüz Avrupa dillerinin standartlaﬂmas›nda da
etkili olmuﬂtur (McLuhan, 1964, s. 161).
Bas›mc›l›k ayr›ca, gücü elinde tutan dinsel otoritenin yani H›ristiyan
Katolik Kilise’sinin dünya ve yaﬂam hakk›ndaki görüﬂlerinin insanlar
taraf›ndan sorgulanmas›na yol açm›ﬂt›r. Din kitaplar›n›n Latince d›ﬂ›nda yerel
dillerde bas›lmas› ve okunmas›, Katolik Kilisesinin öngördü¤ü düzene karﬂ›
farkl› görüﬂlerin oluﬂmas›na ve yay›lmas›na katk›da bulunmuﬂtur. Roma’n›n
otokratik yönetimine karﬂ› duyulan hoﬂnutsuzluk, Luther ve arkadaﬂlar›
taraf›ndan eyleme dönüﬂtürülerek H›ristiyanl›¤›n parçalanmas›na ve bugün
“Protestan Reformu” diye tan›mlad›¤›m›z süreç içerisinde gücünün
k›r›lmas›na ve etkisinin önemli ölçüde azalmas›na neden olmuﬂtur (Ronan,
2003, s. 305). Protestan Reformu s›ras›nda Protestanlar, bilginin kendilerinden yana oldu¤unu savunmaktayd›lar. Örne¤in, ünlü ‹ngiliz yazar John
Foxe (1515-1587) “...ya Papa’n›n bas›mc›l›¤› ortadan kald›raca¤an› ya da
bas›mc›l›¤›n sonunda Papa’y› yerinden sökece¤ini...” ileri sürmüﬂtür (Burke,
2001, s. 141).
Birçok araﬂt›rmac› için matbaa, Protestan Reformu’nun yay›lmas›nda son
derece etkin bir araç olarak düﬂünülmüﬂse de, matbaan›n etkileri konusunda
haz›rlanm›ﬂ en kapsaml› bilimsel çal›ﬂma olarak tan›mlanan Elizabeth
Eisenstein’›n “The Printing Press as an Agent of Change” baﬂl›kl› kitab›nda
matbaa, Protestan Reformu’nun gerçekleﬂmesinde baﬂl›ca neden diye gösterilmekte ve bir baﬂka kaynakta da Luther’in “...matbaan›n icad›n›, kilisesini
yeniden yap›land›rmak için Tanr›’n›n kendisine sundu¤u bir arma¤an...”
olarak tan›mlad›¤› belirtilmektedir (Kingdon, 1980, s. 140).
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Eisenstein yukar›da sözü edilen çal›ﬂmas›nda, matbaan›n insan
uygarl›¤›na sa¤lad›¤› en önemli kazan›mlar aras›nda Protestan Reformu’nun
yan›s›ra, Rönesans’›n yay›lmas›nda ve bilimsel devrimin gerçekleﬂmesinde
de küçümsenmeyecek önemli katk›lar sa¤lad›¤› s›kl›kla vurgulanmaktad›r.
Eisenstein’a göre bas›mc›l›k, Rönesans hareketlerini sadece etkilemekle
kalmam›ﬂ, onu yönlendirmiﬂtir. Ortaça¤ kavramlar›na ve yöntemlerine bir
baﬂkald›r› olan Rönesans döneminde, insano¤lu kendini yeniden keﬂfetmiﬂ
ve hümanist görüﬂ önem kazanm›ﬂt›r. Bilim tarihçileri Rönesans’›n
14. yüzy›lda Kuzey ‹talya’da baﬂlad›¤›n›, tetikleyicisinin de Petrarch oldu¤unu
söylerler. Eisenstein’a göre (1979, s. 23), Rönesans iki aﬂamada ele
al›nmal›d›r: Matbaa-öncesi Rönesans ve Matbaa-sonras› Rönesans. Matbaa
öncesi Rönesans döneminde, ileri sürülen ve eskiye oranla çok farkl› olan
yeni görüﬂler son derece s›n›rl› bir çevreye hitap eden birkaç yazma eserde
yer al›rken, matbaa sonras› dönemde bu yeni görüﬂler, bas›mc›l›¤›n
sa¤lad›¤› ivmeyle Alp da¤lar›n› aﬂarak tüm Avrupa’ya yay›lm›ﬂt›r.
Matbaan›n yol açt›¤› tüm bu geliﬂmelerin Rönesans boyunca ve
sonras›nda, bilimin geliﬂmesi ve uygulanmas› üzerinde de derin etkileri olacakt›r. Eisenstein (1979, s. 26, 33), bas›mc›l›¤›n bilginin elde edilmesine, derlenmesine, depolanmas›na, eriﬂimine, eleﬂtirilmesine ve geliﬂtirilmesine
yönelik al›ﬂkanl›klar› de¤iﬂtirdi¤ini, ancak bu de¤iﬂiklikler için yaklaﬂ›k bir
yüzy›l kadar beklenmesi gerekti¤ini belirtmektedir. Bu dönemde Yunan
felsefe ve bilim anlay›ﬂ›na yeniden dönülmüﬂ ve bu anlay›ﬂ›n daha derinden
kavranabilmesi için Yunanca’dan çeviriler yap›larak bas›m yoluyla
ço¤alt›lm›ﬂt›r. Bu döneme damgas›n› vuran etkinlik, do¤aya iliﬂkin do¤ru ve
güvenilir bilgi elde etmek için gerekli olan yöntem aray›ﬂ›d›r. Bu yöntemin
araçlar› olarak gözlem ve deney üzerinde durulmuﬂtur. Kopernik’in (14731543) geliﬂtirdi¤i güneﬂ merkezli evren kuram› çerçevesinde yürütülen
gözlem ve deneyler sonucunda Aristoteles ve Batlamyus’tan beri savunulan
dünya merkezli evren kuram› y›k›lm›ﬂt›r. Matbaan›n neden oldu¤u bu
de¤iﬂim, eskinin “üstad” diye tan›mlanan düﬂünürlerinin ileri sürdükleri
görüﬂlerin oldu¤u gibi benimsenmesi yerine, kuﬂkuculu¤un ortaya ç›kmas›na
ve yayg›nlaﬂmas›na yol açar. Öyle ki, Montaigne’nin (1533-1592) ünlü “Que
sais-je?” (ne biliyorum?) sorusu, onun “kuﬂkuculuktan bile kuﬂkuland›¤›n›”
düﬂündürmüﬂtür (Burke, 2001, s. 199). Böylelikle insanl›¤›n çeﬂitli konularda
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sahip oldu¤u bilgilerin güvenilirlikleri tart›ﬂ›lmaya aç›lm›ﬂ, eskiden çok farkl›
yeni bir dünya görüﬂü oluﬂmaya ve yay›lmaya baﬂlam›ﬂ ve özellikle 17. ve
18. yüzy›llarda kitap adlar›nda “eleﬂtirel” s›fat›n›n kullan›lmas› moda haline
gelmiﬂtir.
Bas›mc›l›¤›n Avrupa’da yol açt›¤› çok yönlü de¤iﬂim ortam›ndan etkilenmemiﬂ bir kurum bulmak oldukça zordur. Bas›mc›l›k sonuçlar› aç›s›ndan
Avrupa ülkelerinin sömürgeler edinerek zenginleﬂmesine de büyük katk›lar
sa¤lam›ﬂt›r. 15. yüzy›l›n sonlar›na kadar sadece Portekiz ve ‹spanyol
hükümetleri taraf›ndan bilinen ve büyük bir s›r gibi saklanan, denizaﬂ›r› yolculuklar› mümkün k›lacak haritalar›n Hollandal› denizciler taraf›ndan elde
edilerek bas›m yoluyla ço¤alt›lmas› sonucunda, birçok Avrupa ülkesi
denizaﬂ›r› yolculuklar yaparak keﬂfettikleri yeni ülkeleri sömürgeleﬂtirip
zenginleﬂmiﬂlerdir (Jones, 1997).
Matbaan›n yol açt›¤› geliﬂmelerden belki de en önemlisi, bireyin bilgi edinme
al›ﬂkanl›klar›n› kökten de¤iﬂtirmesidir. Matbaa öncesi dönemde yazma eserlerin son derece pahal› ve az bulunur olmas› nedeniyle çeﬂitli konularda bilgilerini geliﬂtirmek isteyenlerin s›kl›kla baﬂvurduklar› yol “dinleyerek ya da
duyarak ö¤renme” iken, bas›l› ürünlerin elde edilebilirlikleri artt›kça bunun
yerini “okuyarak ö¤renme” alm›ﬂt›r. Eisenstein (1979, s. 432), “kitaptan
okuyarak ö¤renme”yi bireysel geliﬂim aç›s›ndan son derece önemli bulur.
Matbaa sonras› dönemde “dinleyerek ö¤renme”nin yerini “okuyarak
ö¤renme”nin almas›, insanlar› dinleyicilikten okuyuculu¤a dönüﬂtürürken
toplumsal aç›dan da çok yönlü geliﬂmelerin habercisi olmuﬂtur.
Sonuç
Devingen harflerle bas›m olay›n›n Gutenberg taraf›ndan entegre bir sistem
olarak geliﬂtirilmesi, uygarl›k tarihi aç›s›ndan son derece önemli yepyeni bir
dönemin kap›lar›n› açm›ﬂt›r. ‹nsanl›¤›n sahip oldu¤u bilgi birikimi, matbaa
arac›l›¤›yla büyük bir h›zla yay›lm›ﬂ ve 300 y›l gibi toplumsal aç›s›ndan k›sa
denilebilecek bir süre içinde Avrupa’n›n çehresi politik, ekonomik ve teknolojik yönlerden büyük çapta de¤iﬂikliklere u¤ram›ﬂt›r.
Çeﬂitli konularda çok say›da kitap bas›lmas›, Avrupa’da insanlar›n bir yandan ilgi duyduklar› konularda bilgilenmelerini sa¤larken öte yandan da
edindikleri yeni bilgiler ›ﬂ›¤›nda o güne de¤in kendilerine sunulmuﬂ ya da
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dayat›lm›ﬂ olgular› sorgulamalar›na yol açm›ﬂt›r. Öyle ki, bu sorgulama
bilincinin yaratt›¤› “düﬂünen insan” ortaça¤a özgü skolastik niteliklerinden
yavaﬂ yavaﬂ s›yr›larak önce ayd›nlanma daha sonra da sanayileﬂme sürecini
yaﬂayacakt›r. Günümüz kapitalizminin temelleri Weber’in “Protestan Ahlak›”
diye tan›mlad›¤› anlay›ﬂ do¤rultusunda bu dönemde at›lm›ﬂt›r. Matbaan›n yol
açt›¤› de¤iﬂim sonucu ortaya ç›kan bu anlay›ﬂ, özgürlü¤e, bireycili¤e,
düﬂünceyi aç›klama hakk›na, bilimsel çal›ﬂmalara ve yaﬂam› kolaylaﬂt›ran
tekniklere öncelik vermektedir.
Avrupa bu süreci yaﬂarken, Osmanl› matbaan›n neden oldu¤u bu
geliﬂmeleri bir ﬂekilde görmemezli¤e gelmiﬂtir. ‹ﬂin düﬂündürücü yan›,
Müslüman Türklere 275 y›l boyunca verilmeyen matbaay› kurma izni,
Osmanl› Devleti’nde yaﬂayan az›nl›klara neredeyse Avrupa ile eﬂ zamanl›
olarak verilmiﬂ ve böylelikle, az›nl›klar›n Osmanl› Devleti’nde ticarete ve
sanayiye hakim olmalar›n›n altyap›s› haz›rlanm›ﬂt›r.
Osmanl›lar›n devlet oluﬂtan imparatorlu¤a dönüﬂtü¤ü dönemden
baﬂlayarak matbaay› Müslüman Türklere yasaklamas›, salt dinsel ba¤nazl›k
gerekçe gösterilerek aç›klanabilir mi? Bu konuyla ilgilenen birçok araﬂt›rmac›,
Osmanl› yönetiminin matbaaya karﬂ› gösterdi¤i dirençte, dinsel ba¤nazl›¤›n
son derece önemli oldu¤u konusunda hemfikirdirler. Türkiye hakk›nda
araﬂt›rmalar› ile ünlü Bernard Lewis de 1560 y›l›nda Habsburg ‹mparatorlu¤u’nun Osmanl› ‹mparatorlu¤u nezdindeki Büyükelçisi Ogier Ghiselin de
Busbecq’in Viyana’ya yazd›¤› bir mektuptan aﬂa¤›da yer alan al›nt›y› yaparak
söz konusu ba¤nazl›¤›n alt›n› çizer.
“Yeryüzünde hiç bir ülke...yabanc›lar›n yararl› buluﬂlar›n› kullanmaya
kendilerini Türklerden daha çok haz›r hissetmemiﬂtir. Ancak Türkler kutsal
kitaplar› bas›l›rsa kutsall›¤›n› yitirece¤i düﬂüncesiyle matbaa kullanmamaktad›rlar...” (Lewis, 1968, s. 41).
Büyükelçinin bu sözleri, 16. yüzy›l Osmanl› toplumunda Kur’an’›n
bas›lmas›yla kutsall›¤›n›n ortadan kalkaca¤› endiﬂesinin varl›¤›na iﬂaret
ediyorsa da, Kur’an d›ﬂ›ndaki kitaplar›n bu dönemde niçin bas›lamam›ﬂ
oldu¤unu aç›klamaktan uzakt›r. Niyazi Berkes, Osmanl› yönetiminin
matbaaya karﬂ› ç›kmas›nda dini nedenlerden çok siyasi nedenlerin bulundu¤una dikkati çeker. Berkes’e göre (1978, s. 63), Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda-
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ki Musevi ve H›ristiyan toplumlar›nda matbaa sonras› görülen dini boyutlardaki sars›nt›lar›n siyasi sonuçlar› oluyordu ve bu durum Osmanl› devlet
adamlar›n›n kafas›nda matbaaya karﬂ› bir alerji yaratmaktayd›. Berkes’in
yapm›ﬂ oldu¤u bu aç›klama, Osmanl› yönetiminin siyasi amaçlarla matbaay›
engelledi¤ini ve bunu yaparken de dinden yararland›¤›n› düﬂündürtmektedir.
Kan›m›zca Osmanl› Devleti’nin “seçkin” yöneticileri kendi iktidarlar›n›
sürdürebilmek ve bu ba¤lamda bir karmaﬂa yaﬂamamak için “düﬂünen
insan›” yaratma potansiyeline sahip matbaadan uzak durmay› ye¤lemiﬂlerdir.
Gerçektende, 275 y›l boyunca matbaaya karﬂ› direnç gösteren Osmanl›
yönetiminin 1729 y›l›nda ilk ürününü veren Müteferrika Matbaas›’na izin
verdikten sonra dahi, bas›mc›l›¤›n geliﬂtirilip yayg›nlaﬂt›r›lmas› konusunda
gerekli deste¤i sa¤lad›¤›ndan söz etmek oldukça güçtür. Devletin denetiminde faaliyet gösteren ilk Türk matbaalar›nda bir yüzy›l boyunca bas›lan
kitap say›s›n›n 180 olmas› ve Avrupa’daki uygulamalar›n tersine, 1803 y›l›na
kadar geniﬂ insan kitlelerinin ilgisini çekebilecek dini yay›nlara izin verilmemiﬂ
olmas› buna örnektir.
Matbaaya karﬂ› ç›kan Osmanl› yönetimi, iletiﬂim alan›ndaki di¤er teknolojik geliﬂmeleri yak›ndan izlemiﬂtir. 19. yüzy›l ortalar›nda K›r›m Savaﬂ›
s›ras›nda kullan›lan ve h›zla yayg›nlaﬂan telgraf buna güzel bir örnektir.
Ancak telgraf, “...bas›n›n gereksinim duydu¤u haberlerin h›zla yay›lmas›ndan
çok, merkezden yap›lan siyasal denetim olanaklar›n› güçlendirmeye
yaram›ﬂt›r...” Osmanl›lar “seçkin bir yönetici elitin iktidar›n› sürdürmesi için
gerekli olanlar›n d›ﬂ›nda hiç bir iletiﬂim olana¤›ndan” yararlanamam›ﬂ
(Alemdar ve Erdo¤an, 2004, ss. 7-8) ve matbaa Cumhuriyet’e de¤in ciddi
anlamda bilginin yay›lma arac› olamam›ﬂt›r
Gutenberg Matbaas› ile birlikte Avrupa’da baﬂlayan çok yönlü de¤iﬂim
sürecine benzer bir geliﬂme günümüzde tüm dünyada yaﬂanmaktad›r.
Hepimizi ilgilendiren bu de¤iﬂimin temelinde bilgisayar ve uziletiﬂim
alan›ndaki baﬂ döndürücü geliﬂmeler yatmaktad›r. Bilgi teknolojileri insan
yaﬂam›n›n tüm boyutlar›n› büyük çapta etkilemiﬂ görünmektedir. 15. yüzy›lda
matbaa Avrupa halklar› için ne kadar önemli olduysa, 21. yüzy›lda bilgi
teknolojileri de insanl›k için o denli önemli hale geldi. Bilgi teknolojilerini
yo¤un olarak kullanan ve üreten ülkeler her geçen gün güçlenip egemenlik
alanlar›n› geniﬂletirken, bu alanda gerekli planlamay› ve yat›r›m› yapmayan-
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lar daha da fakirleﬂmektedir. ‹lk matbaas›n› 275 y›ll›k bir gecikmeyle kuran ve
neredeyse Cumhuriyete kadar onun nimetlerinden yeterince yararlanamayan
Türkiye’nin, Avrupa’da matbaan›n yol açt›¤› sanayileﬂme sürecini tamamlayamam›ﬂ olmas›ndan ötürü, bir yandan bu tarihsel aç›¤› kapamak, di¤er
yandan da bilgi toplumuna yöneliﬂin öngördü¤ü toplumsal yap›lanmay› ayn›
zaman aral›¤›nda gerçekleﬂtirme zorunlulu¤u bulunmaktad›r.
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