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CEMiYET-İ İLMİYE VE MECMUA-İ ULÜM 

Ekmeleddin. lhsanoğlu 

Şimdiye kadar adları ve faaliyetleri hakkında az çok bilgi sa
hibi olduğumuz cemiyetlerin dışında., adı kaynaklarda geçmeyen 
veya faaliyetlerinin izlerine rastlanılmayan cemiyetler de bulunmak
tadır. Cemiyet-i İlıniye ve çıkardığı Mecmua-i Ulum adlı dergi bun
lardan biridir. Cemiyetler tarihini araştırırken varlığını ilk defa fark 
ettiğimiz bu Cemiyet'in şimdiye kadar az çok bildiğimiz diğer mes
leki ve ilmi cemiyetlerden farklı bir durumu olduğu göze çarpan ilk 
intibadır(_İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin 1986 
yılında yayınladığı İstanbul Kütüphaneleri Arap Harfli Süreli Ya
yınlar Toplu Kataloğu'nda Cemiyet-i İlmiye[ -i Osmaniye)l tarafın
dan neşredildiği görülen Mecmua-i Ulum adlı dergiye tesadüf ettik. 
Yaptığımız araştırmada bu mecmuayı Cemiyet-i İlıniye-i Osmaniye' 
den tamamen farklı bir Cemiyet olan «Cemiyet-i İlmiye»nin çıkar
dığını tesbit ettik.) Dönemle ilgili taradığımız değişik kaynaklar2 

arasında böyle bir cemiyetin kuruluşuna ilişik bilgi veya. belgeye 
rastlamadık Hemen hemen tek bilgi kaynağımız Cemiyet tarafın
dan ıçıkartılmış olan «Mecmua-i Ullim» adındaki dergidir. I. Meşru
tiyet'in hemen akabinde kurulmuş olan bu Cemiyet'in hedefinin, Os
manlı Devleti'nde ilim ve tekniği geliştirmek, yaymak ve hizmete 
muhtaç bazı mekteplere yardım etmek olduğu görülmektedir. 

ı «Mecmua-ı Ulü.m [Y.ayımlayan] : Cemiyyet-i hmiyye [-i Osmaniyye] », 
istanbul Kütüphaneleri Arap Harfli Süreli Yayınlar Toplu Kataıoğu 1828-1928, 
Hz. Hasan Duman, Yay. İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araııtırma Merkezi, İs
tanbul 1986, s. 24·5. 

· 2 Baııbakanlı'k Arşivi, İradeler taısnifi, Yıldız esas evrak, Bab-ı Ali Eıvrak 
Odası, Ayniyat Defterleri He, o günlerde çıkan gazetelerden Tercüme-ı Ha.kikat 
ve Vakit gazeteleri taranan .kaynaklar arasındadır. 



222 

Cemiyet-i İlmiye)nin Kuruluşu 

Ne zaman, nasıl ve kimler tarafından kurulduğu tespit edile
meyen Cemiyet'in en önemli özelliklerinden biri kendini bürüdüğü 
esrar perdesidir. Her ne kadar kuruluş tarihi bilinmiyorsa da Ce
miyet'in, en azından Mecmua-i Ulfım'un yayın tarihi olan Kasım 
1879 ile Şubat 1880 tarihleri arasmda faaliyet gösterdiğini söyleye
biliriz. Tahminierimize göre; Cemiyet'in kuruluşu ile Mecmua'nın 

neşri arasında pek uzun bir zaman geçmemiştir. Aynı şekilde Mec
mua'mn neşrini durdurması ile faaliyetlerine son vermesi arasında
ki süre de pek fazla olmasa gerektir. Kısaca Cemiyet'in azami 8-9 
ay faaliyette bulunduğunu tahmin ediyoruz. 

Mecmua'nın ilk sayısı 1 Zilhicce 129:6 1 16 Kasım 1879'da neş
redilmeden önce bir hazırlık devresinin geçirildiğini tahmin etmek· 
teyiz. Ancak Mecmua'nın 15, Muharrem 129'7 / 29 Aralık 1879· ta
rihli 4. sayısındaki «Henüz yeni kurulmuş bir Cemiyet olmamız. ha
sebiyle» şeklindeki bir ibareden, bu devrenin çok uzun olmadığı an
laşılmaktadır. Diğer taraftan Mecmua'nın son sayısı 1 Rebiü'l-evvel 
12971 12 Şubat 1880 tarihinde yayınlanmıştır. Ancak bu tarihten 
2 ay sonra, Mecmua-i Ulfım'un Müdürü Şükrü Efendi'nin Midilli'de 
bulunan Namık Kemal Bey'den Mecmua için makale istemesi4 Ce
miyet'in faaliyetlerine devam ettiğini düşündürmektedir. 

Mecmua'nın her hicri ayın birinde ve onbeşinde yayınlanması 
planlamıştır. Kapağında. «Mecmua-i Ulfım, Eser-i Cemiyet-i hmiye» 
ibaresi görülmektedir. Yapılan kütüphane taramalarında mecmuanın 
1-7 sayılarını tespit ettik. Sorumlu olarak da mecmuanın müdürü 
Şükrü Efendi'nin5 adı verilmekte ve «Kaffe husfısat için Mekteb-i 

3 Mecmua-i Ulum, Eser-i Cemiyet-i İLmiye, Sene II, s. 4, İstanbul 1297/ 
1879,s. 242. 

4 Namık Kemal'in Şükrü Efendi'ye 17 Nisan 1880 tarihinde Midilli'den yruz
dığı mektupta «şimdiye kadar mecmuaya yazı gönderemedim ise de size Hamid 
Beyefendi gibi bir muavin veriyorum ki onun yazı yazmakta olan iktidarı benim 
yazı yazmamakta olan ızdırab1mı affettirmeye ziya;deten ıkiyafet edeceğine .şüphe 
yoktur» şeklinde bir ifade bulunma:ktadır. Bkz. F. Abdullah Tansel, Namık Ke
mal'in Mektup.ları, C. III., Ankara 1973, s. 9. 

5 F.A. Tansel, Namık Kemal'in mektupları adlı eserinde Gümrük memuru 
Şükrü Efendi olduğunu, kaynak göstermeden zikretmektedir. 
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Sanayi'de Mecmua-i Ulfım müdürü Şükrü Efendi'ye müracaat» edil
mesi bildirilmektedir. 

Mecmuanın bütün sayılarının Mekteb-i Sanayi'deki matbaada 
basıldığı anlaşılmaktadır. İlk sayısının satışa sunulması münasebe
tiyle, o günlerde ,çıkan Vakit gazetesine, 5 Zilhicce 129'6 1 20 Kasım 
1879 tarihinden itibaren 4 gün üst üste satış ilanı verilmiştiı:'6 • 

Cemiyet'in adının zikredilmediği ancak sadece Mecmua-i Ulfım 
ve Şükrü Efendi'nin isimleriyle, satış şartlarının yer aldığı bu ilan 
şöyledir: 

«Mecmua-ı Ulfım, iş bu Zilhiccenin ibtidasından itibaren her 
Arabi ayın birinde ve onbeşinde neşrolunur. Birinci nüshası kitap 
ve gazete satılan mahallerde ve husfısen Sarafim Efendi ve Halil ve 
Hasan Ağalar ve köprü başındaki kitapçı dükkanında bir çaryek'e 
satılmaktadır. Abone bedeli posta ücretleriyle beraber bir yıllığı 3, 
sekiz aylığı 2, dört aylığı 1 çaryek Lira-i Osmani ve üç aylığı 1 beyaz 
Mecidiye ve Bilad-ı selase'deki devair-i resmiye ile nefs-i İstanbul'un 
her tarafı için her iki aylığı 10 kuruş mecidiyedir». 

Cemiyet'in Idari YapııS'ı 

Cemiyet-i İlmiye'nin, tüzüğünden anlaşıldığı kadarıyla daha 
önce kurulmuş olan cemiyetlere nazaran daha karmaşık bir idari 
yapıda olduğu görülmektedir. (Cemiyet'in idari yapısını gösteren 
şema için Bkz. Ek I). Dört çeşit üye grubunun (Daimi, fahri, muavin, 
müşavir) değişik kombinasyonlarından, farklı kurul ve idare organ
ları oluşmaktadır. Pratik açıdan yürütülmesinin hayli güç olacağını 
tahmin ettiğimiz bu yapı şu şekilde açıklanabilir : 

Cemiyet'in en yüksek organı senede bir defa toplanan ve bütün 
üyelerin katılabildiği «Meclis-i umumi» (genel meclis)dir. Bu mecli
sin daimi bir başkanı olmayıp, toplantı esnasında daimi üyeler gru
bundan en yaşlı ve en yüksek rütbelisi o toplantıya başkanlık et
mektedir. 

Bu genel meclis, ilmiye meclisi, maliye meclisi, idare meclisi ve 
teftiş komisyonundan müteşekkildir. Bu meclisler ve komisyon ise 
Cemiyet'in 4 sınıf üyeleri arasında vasıflarına göre seçilmektedir. 

6 Vakit gazetesi, 5 Zilhicce 1296, No. 1467 ve taktbeden nüshal.ar. 
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«Aza.y-ı ·daimiye» (daimi üye} ler, Cemiyet'in temelini oluşturur
lar ve « azay-ı ilmiye» (ilmi üye) ler ile «azıay-·ı mrü:dire» ( idareciler) 
olarak ikiye ayrılırlar. Cemiyet'in bütün üyelerinde aranan ortak 
şart Devlet-i Aliyye tebasına mensubiyetleridir. İstisna olarak, Ce
miyet-i ilmiye'nin idareci üyeleri arasına, Osmanlı tebasından olma
yan biri kabul edilebilmektedir. Bunun için, yabancı üye adayının 
mensub olduğu milletin bu tür (ilmi) cemiyetlerinin Türk kurucu 
veya idareci üye bulundurması şarttır. 

Idareci üyeler, kendi arasında ilmiye dairesi ve maliye dairesi 
şeklinde ikiye ayrılırlar. İlıniye dairesine mensup üyeler de aranan 
vasıflar şunlardır: Türkçe Arapça ve Farsça dillerini layıkıyla bil
mek ve ayrıca Alman, Bulgar, Ermeni, Fransız, İngiliz, İtalyan, Ma
car, Rum ve Rus lisanlarından7 birine de vakıf olmaktır. Ancak Ce
miyet'e faydalı olmak üzere, Arapça, Farsça ve Türkçe telifat yapan
larda diğer yabancı dilleri bilme vasfı aranmayacaktır. 

İslam dilleri dışında başka yabancı lisanları bilmemenin üyelik 
şartı için mani teşkil etmediği görülmektedir. Bu husus biraz sonra 
ileri süreceğİrniz başka ipuçları ile birlikte bize Cemiyet'in, büyük 
ihtimalle ulemaya mensup bir grup tarafından kurulduğunu veya 
İslam dillerinden başka dil bilmeyen genç alimleri de cemiyete dahil 
etmek, onların modern bilgiler ile tanışmalarını, sosyal hareketlilik 
içinde bulunmalarını sağlamak için kurulmuş olduğunu göstermek
tedir. 

Maliye dairesindeki idareci üyelerin, vazife ve hizmetlerini ye
rine getirecek kadar ilmi ve arneli iktidar sahibi olmaları şartı kafi 
ise de, bunların, zimmetlerindeki mal miktarı ile mütenasip bir te
minat vermeleri de gerekmektedir. 

Daimi üyelerrden Cemiyet'te vazifeli olan idarreci üyeler Cemiyet
teki vazifeleri dışında ve Cemiyet'in tensip etmediği iş ve görevler
den bulunamazlar. Bunlar, maaşlı veya maaşsız olarak Devlet'in gö
revlendirmesi dışında, özel çalışamazlar, ancak cemiyetteki görev
lerini aksatmamak kaydıyla amıneye ait tababet, vekillik, gazete 

7 Aslında, Ermeni, Alman, İngiliz, İtalyan, Bulgar, Rus, Rum, Fransız ve 
Macar şeklinde Arap alfabetiğine göre sıraya konuLmuştur. Meomua-ı Ulum, 
Sene ı, s. ı, ı Zilhicce ı296/ı6 Kasım ı879, s. ı6. 
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miidUriyeti ve tedris gibi vazifelerle, «hizmetçilik» sayılmayacak şe
kilde akrabasına yardımda bulunabilirler. 

ilmi üyeler ise, kendi aralarında sekiz şubeye taksim olunmuş
tur. Bunlardan 5'i telif ve tercüme, 2'si bu telifatın imla ve tabirler 
bakımından tahsis ve biri de yazıların kanun ve nizarnıara uygun 
olup olmadığını kontralle vazifelendirilmişlerdir. 

Kısaca, daimi üyeler «azay-ı ilmiye» ve «azay-ı müdire» olarak 
iki kısma ayrıldığı gibi « azay-ı ümiye» sekiz şubeye; « azay-ı müd~ re» 
ise «daire-i ilmiye» ve «daire-i maliye» olarak iki kısma ayrılmakta
dır. İşte bu şube ve dairelerin gerelüiğinde biraraya gelmesi ile «Mec
lis-i İdare» teşekkül etmektedir. Bütün bu daire ve şubeler Cemiyet'in 
daimi üyeleri arasından seçilirler. Bu şube, daire ve meclisiere idari 
üyelerin ilmiye dairesinden seçilecek olanlar başkanlık ederler. 

ilmi üyelerin yukarıdaki vasıfların yanında, mensup olacakları 
şubeye yarayacak kadar ilmi iktidar sahibi olmaları gerekmektedir. 

«llzay-ı Fahriye» (Fahri üyeler )de aranan vasıfların başında 
bunların ilmen, kalemen ve malen Devlet-i Aliye'ye pek büyük bir 
hizmette bulunmuş olmaları gelmektedir. Üye aynı zamanda vakar, 
lıaysiyet, şan ve şöhretiyle müntenasip olarak, gerek kalemiyle, ge
rekse mali yönden Cemiyet'e ianeden çekinmeyecektir. 

«Aza-yı Muavene» (Muavin üyeler) ise ilmen, kalemen ve malen 
veya bunların biri veya birkaçıyla Cemiyet'e ianeye muktedir olacak, 
ayrıca telif, tercüme, ders itası, mali yardım, yazışma, haberleşme 
ve sair hususlarda ilmi, mali ve idari meclisler tarafından verilecek 
görevlerden yapabildiklerini yapmaya gayret edeceklerdir. 

«Aza-yı Müşavere» Mecmua-i Ulfım'a abone olanlardan, isteyen
ler, İdare Meclisi'ne yazıyla bildirdikleri takdirde, mü,şavir üye ola-' 
rak kaydedilirler. 

İstisnasız bütün Cemiyet üyeleri, yıllık aidat olarak her yıl bir 
beyaz Mecidiye (20 kuruş) yıllıklarını vermekle mükelleftirler. Ay
rıca verilen görevi eksiksiz olarak yerine getirmek mecburiyetinde
dirler. Belki de, ileride göreceğimiz mecmuanın başında yayınlanan 
tüzüğe, nizarnname yerine «mukavelename» denmesinin sebeplerin
den birisi de bu mecburiyetUr. 
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. Üyeler bir araya gelerek meclisleri oluşturmaktadırlar. Mesela, 
Mua-vin~ Fahri ve Daimi üyeler İlıniye meclisini Muavin} Fahri~ Daimi 
ve Müşavir üyeler de Maliye Meclisini oluşturm~ktadırlar. 

Teftiş komisyonu ise Genel Meclis tarafından her yıl yeniden 
Daimi üyeler arasından seçilen 1 başkan, 2 yardımcı ve 13 üyeden 
meydana gelmektedir. Bunların vazifesi ilmi ve mali yönden cemiyeti 
kontrol etmek ve Genel Meclis'e rapor etmektir. Ayrıca, gerektiğin
de ilmiye, maliye ve idare dairelerine de ihtar gönderebilmektedir. 

Cemiyet üyeleri aynı zamanda, Cemiyet'in hem idarecileri hem 
de personeli durumundadır. Burada da üyelerine bağlayıcı ve Cemi
yet'in kaidelerine uyma mecburiyeti getirilmiştir. Dikkati çeken baş
ka bir husus da mecmuanın ilk sayısında neşredilen ve Cemiyet'in 
hedefleri, çalışma şekli ve idari yapısını gösteren kaide ve hükümler 
manzumesine o devirde sık sık kullanılan «nizamname» tabiri yeri
ne «Mukavelename-i esasİ» tabirinin kullanılmasıdır8 • Böyle bir ifa
denin kullanılması, bize kurucuların, Cemiyet'e üye olacakların, ka
bul edilen prensipiere sıkı bir şekilde riayet etmelerini sağlamak için 
üyeliği, karşılıklı teahhüd esasına dayandırmak isteklerini düşün
dürmektedir. 

Cemiyet-i İlmiye, kuruluş statüsü ve teşkilatıanma sistemi açı
sından orijinal bir tüzüğe sahip ise de bu tüzüğün bir ilmi cemiyetin 
ihtiyacından daha karışık ve girift olduğunu söyleyebiliriz. 

Bu Cemiyet'ten önce ve sonra Tanzimat, Birinci ve İkinci Meş
rutiyet dönemlerinde kurulmuş olan resmi ve gayri resmi, ilmi ve 
mesleki cemiyetlere bakıldığında; bahis konusu Cemiyet-i ilmiye'nin 
çok farklı ve bir hayli karmaşık yapıya sahip olduğu görülür. Gerek 
Tanzimat devrinde kurulan Encümen-i Daniş, Cemiyet-i İlıniye-i Os
maniye, Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane, Tercüme Cemiyeti vs. gibi mües
sese ve cemiyetlerin, gerekse II Meşrutiyet sonrası kurulan Osmanlı 
Mühendis ve Mimar Cemiyeti ve sair cemiyetlerin idare meclisleri ba
sit olarak başkan, başkanyardımcıları, ka,tipler, sandık emini, hatız-ı 
kütüp ve belli sayıda üyeden meydana gelmektedir. Buna karşılık 
Cemiyet-i İlıniye çok daha geniş ve daha farklı, dallı hudaklı bir sta
tü kabul etmiş ve idaresi kesin ve suistimale meydana vermeyecek 
.şekilde düzenlenmiştir. Bununla da üyelerin müşterek hareket et-

8 lliccrnua-ı uıurn, Sene ı, S. 1, 1 Zilhicce 12S6/16 Kasım 1879, s. 14. 
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meleri öngörülmüştür. Böylece bir şahsın tek başına Cemiyet'i idare 
etmesi veya Cemiyet'e hakim olması imkanının ortadan kaldırlması 
düşünülmüştür. Fakat gerektiğinde Genel Mecliste, yapılacak müza
kereler neticesinde alınacak kararlarla mukavelenamenin bir kısmı
nın veya tamamının değiştirilmesi veya kaldırılması mümkün olabil
mektedir. 

CemiyetJin Maksadı ve Hedefi 

Bu Cemiyet'in sırf bilgi, bilim ve kültürü neşretmek değil, bunun 
yanında bazı zenaat ve mesleklerin teşvik edilmesi, yaygınlaştırıl
ması, bazı mekteplere destek sağlanması yanında fenlerin, tekniğin, 
ziraat ve sanayinin de yayılması gibi geniş bir maksad ve hedefinin 
olduğu görülmektedir. Buna karşılık Cemiyet-i İlıniye-i Osmaniye' 
nin hedefinin «Kitab telif ve tercümesi ve umuma ders itası velhasıl 
her türlü vasait-i mümküne ile Memalik-i malırusa-i şahanede inti
şar-ı ulum ve fünuna say ve ikdam etmek»9 şeklinde daha sınırlı 
tespit edilmiş olduğunu görürüz. 

Cemiyet-i İlıniye-i Osmaniye'de görülen popüler Avrupa menşe
li makalelerin tercüme edilip Mecmua-i fünun'da yayınlanması ve 
tamamen Batı fenlerinin Osmanlı Devleti'nde tanıtilması faaliyetine 
karşılık, Cemiyet-i İlmiye, daha ziyade Osmanlı yazarlarının, müte
fekkir, edip ve bilim adamlarının telif ettikleri makaleleri yayınlama
yı hedef almıştır. Tabiatıyla bu hedefin ne ölçüde gerçekleştirdiği 
ayrı bir değerlendirme konusudur. 

Mecmua-i Ulum'un ilk sayısında yayınlanan Kanun-ı esasi met~ 
ninin başındaki şu ibare dikkati çekmektedir: «Efendimiz hazret
lerinin (II. Abdülhamid) efkar-ı mekarim-nisar-ı mülükaneleri, bi
zim gibi bir takım aceze-i bendegan-ı sadakatnişanı, işbu Mecmua-i 
Ulum'u tertip ve ihraca kadar teşvik ve tesvik buyurduğundan bil
cümle teba'-yı sadıka-yı şahanelerine bir lütf-i celil ve ihsan-ı bi-adil
leri olan şu hatt-ı humaylın-ı inayetmakrun ile bed'-i makal kılındı». 
Bu ifadede Cemiyet'in Devlet'in maarif politikasına uygun olarak 
çalışmak maksadını taşıdığı görülmekte ve II. Abdülhamid'in bu 
husustaki teşvikinin Cemiyet'e kadar ulaştığı belirtilmektedir. 

9 lifecnıua-ı Fünun, Eser-i Cem!yet-i İlmiye-i Osmaniye, Sene ı, s. ı, ı 
:Muharrem 12"{9, Dersaadet 1279/1862, s. 2. 
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Mecmua'daki makaleler: politikadan ziyade ilmi ve edebi nitelik 
taşımaktadır. Dini ve sair hususlarda Cemiyet, «Kavaniü-i Salta
nat-ı Seniyye'ye tamamen riayet ve hususen Maarif Nezareti celilesi 
nizamatma tevfik-i mfı.a'mele» edeceği belirtilmektedir. Ayrıca yazı
larda da «mündericatının ulum-ı şeri'yye ve fünfı.n-ı akliye mesail-i 
muteberbihasına mugayir olmamasına dikkat» edileceği ifade edil
mektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere meselelerin hem dini hem 
de modern fenlere uyguuluğuna dikkat etmeleri, ikisini bir arada 
telif etme maksadının bulunduğunu göstermektedir. 

Cemiyet kendisine merkez olarak, İstanbul'da, sur içinde bir 
daimi merkez yanında, mevsimlere göre faaliyetlerini sürdürebileceği 
Üsküdar, Galata ve Eyüp'te ayrı ayrı olmak üzere üç merkez daha 
kurmayı planlamıştır. Diğer bazı cemiyetler için ne derece önemli olan 
daimi merkez tedarik etmek hususu, Cemiyet-i İlıniye için o kadar 
önemli görülmeyerek üzerinde durulmamıştır. Hatta mevsimlere 
göre yer değiştirmek düşüncesi Cemiyet'in ilmi faaliyetler için gerekli 
müessese merkezinin belidi bir yerde kökleşmesi yerine değişik semt
lerde farklı binalar düşünülmesi, faaliyetlerinde sosyal boyutun daha 
önde gittiği intibaını uyandırmaktadır. 

Bu kadar girift ve karmaşık bir kuruluşun ayakta tutulabilmesi 
için, elbette sağlam ve sürekli gelir kaynaklarına ihtiyacı vardır. 
Cemiyet bunu temin etmek için belli kaideler getirmiştir. Bu kaide
lere göre gelirlerin büyük kısmı üye aidatıarından sağlanmaktadır. 
Ayrıca bazı ianeler, neşriyatdan elde edilenler ve sfdr duhfı.liyelerıo de 
gelir teşkil etmektedir. Gelirleri toplamakta da sağlam esaslar geti
rilmiştir. Üyelerin aidat ve mecmua ücretlerini zamanında ödeme
leri şart koşulmuştur. Üyeler bu ödemeleri yapmadıkları takdirde 
ya üyelikten ihraç edilmekte veya cemiyetteki gröevlerinden alınmak
tadırlar11. 

10 DuhO.liye, Cemiyeti ziyaret edenlerden bilet karşılığı alınan duhO.liyeler. 
Cemiyet'in mukavelename-i esasisi'nin 23 ve 37. maddelerine istinaden: llilecmua-i 
Ulu1n, Sene ı, S. ı, ı Zilhicce 1296/16 Kasım 1879, s. 17, 19. 

ll Yıllıklarını ı ay içinde ödemeyenler üyelikten çıkarılırken, mecmua 
bedelini ödemeyenler bulundukları görevden alınmaktadır. Ancak borçlarını öde
dilderi takdirde tekra.r görevlerine iade edilmektedir. l'ilecmua-i Ulunı, Sene ı, S. 
ı, ı Zilhicce 1296/16 Kasım 1879, s. 2.0. 
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Toplanan bu paralarm 7 /101sinin cemiyetin her türlü günlük 
harcamaları, 2/l:O'sinin idarecilere maaş olarak ve 1/lO'inin ise yap
mayı planladıkları binalar için saklanması kararlaştırılmıştır. 

Bu 1/10'lik kısmın, ihtiyaç zamanına kadar boş yere durması 
yerine ihtiyacı olanlara borç olarak verilmesi uygun görülmüştür. 
Bu miktar özellikle maaşlarını muntazam alamayan ve ihtiyacı olan 
memurlara, sırasıyla evvela cemiyetin gösterdiği yerlerde cemiyet 
adına ders verenlerle, cemiyetin istediği evsafta ücretsiz telif ve 
tercüme yapanlar., ikinci olarak Maarif Nezareti'nden maaş alan 
muallimler, üçüncü olarak maaşlarını Bab-ı meşihat'den alan ulema 
ve son olarak da tıbbiye mektepleri talebe veya hocalararından bi
rikmiş maaşlarını teminat göstermek kaydıyla isteyenlere aylık % 1 
faizle borç olarak verilecektir. 

Bu dönem devlet memurlarının, muntazam olarak maaş almadık
larından, zaruret içinde kaldıkları anlaşılmaktadır. İşte bu uygulama 
zaruret içinde kalan eğitimde görevli kimselere yardım maksadıyle 

ortaya konmuştur. 

Bu şartlar ortadan kalktığmda, yani memurların birikmiş maaş
ları muntazam ödenıneye başlandığı vakit bu borç, teminat karşılığı 
ya esnaftan isteyenlere veya Emniyet Sandığı ve Osmanlı Bankası 
gibi kuruluşlara faizle verilecektir. Ancak bu borç bir yardım mak
sadıyla değil tamamen Cemiyet'e kazanç sağlamak maksadıyladır. 
Ayrıca Cemiyet sandığından idareci üyelerin faydalanmaması ve 
sandıkta 1000 kuruştan fazla para bul undurulmaması gerekmektedir. 

Üyelerin seçimi, bize Cemiyet'in mahiyeti hakkında, bazı bilgiler 
vermektedir. Üyelerde aranan vasıflar yanında üyelerin bazı mes
lekler dışında Cemiyet'in işlerinden başka işlerde çalışınaları men
edilmiştir. Bu meslek grupları, Maarif Nezareti'ne bağlı ınuallimlik, 
gazete müdüriyeti, vekillik ve tabiblik gibi amme hizınetleridir12 • 
Böyle bir uygulamanın öngörülınesi, Cemiyet üyeleri arasında bu 
meslek gruplarına mensup şahısların mevcudiyetini ispat etmektedir. 

12 Bu mesleklerin o .tarihte ulema sınıfa mensup insanlar tarafından icra 
edildiği rahatlıkla söylenebilir. Ancak tebabetin 1828'de kurulan Tıbbıye'den son
ra ·medrese mahreçli tabiblerin 1880'de hala mesleklerini icra ettikleri hak
kında bilgimiz olmadığından Cemiyet'in ulema dıııı meslek erbabına açık olup 
olmadığı hususunda herhangi bir değerlendirme ya:pma imkarn zayıftır. 



Yine Cemiyet'in kasasında biriken paraların öncelikle Cemiyet'e fay~ 
dalı olan ve Maarif Nezareti'ne bağlı muallimler daha sonra da tıb~ 
biyede hoca veya talebelere verilmesi uygun görülmüştür. Münha
sıran benzer meslek gruplarına tanınan bu öncelik de, Cemiyet üye
lerinin kimlerden meydana geldiği hakkında bir fikir vermektedir. 

Cemiyet-i ilmiye'nin Çalışma Şekli 

Cemiyet'in ne gibi faaliyetlerde bulunacağı tüzüğünde açıklan
mıştır. Buna göre üyeler, İstanbul'da kurulacak olan merkezlerinde 
toplanarak mecmuanın hazırlanması ve s~Ur ilmi faaliyetlerini sür
düreceklerdir. Ayrıca 6 ayda bir toplanacak olan mutad meclislerinde 
yeni kararlar alınırken, o güne kadar yapmış oldukları ilmi çalışma
lar gözden geçirilecektir. Olağanüstü hallerde, bu meclisierin olağan
üstü toplanabildiklerini daha önce zikretmiştik. 

Mesela, üyeler, cemiyetin daha kuruluşunun ilk döneminde orta
ya çıkan bazı meseleleri görüşmek için müteaddit defalar toplandık
ları halde, meselenin halledilmemesi üzerine ilmi meclisin olağanüstü 
toplantıya çağrılacağı bildirilmektedir. Çünkü olağanüstü meclisierin 
en önemli özelliği, toplantıda muhakkak silrette bir karara varılması 
mecburiyetinin var olmasıdır. 

Bu olağanüstü ilmi meclisin toplanma kararı 15 Muharrem 12971 
29 Aralık 1879 tarihli mecmuamn 4. sayısında çıkmıştır. Bu da bize 
ilmi meclisin mutad olarak toplanmadığını ve dolayısıyla Cemiyet'in 
kurulu§unun henüz 6 ayı doldurmadığım düşündürmektedir. 

Cemiyet'in kuruluşunun ilk dönemlerinde, üyeleri arasında bazı 
ihtilafların doğduğunu görmekteyiz. Bu ihtilafları halletmekte hayli 
müşldlat çekildiği ilmi meclisin fevkalade toplantıya çağTılmasından 
anlaşılıyor. 

Bilindiği gibi Cemiyet'in kurulU§ maksadları arasında Mecmua-ı 
Ulum'un yanında «adi neşriyat» olarak tabir ettikleri, telif ve ter
cüme edilmiş eserler meydana getirmek de vardı. Oysa Cemiyet ta
rafından herhangi bir telif veya tercüme eser müstakilen yayınlan
mamıştır. Cemiyet bu durumu başlıca iki sebebe bağlamaktadır. Ay~ 
rıca daimi üyeler arasında mevcud bazı anlaşmazlıklar sebebiyle telif 
ve tercüme işi tehir edilmiştir. 
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İdare ıneclisinin büyük çoğunluğu, ülkede hieVcüt olan «muza
yaka-yı hazıra-yı umlımiye» mümkün mertebe hertaraf edilineeye 
kadar telif veya tercüme edilmiş eserlerin bölüm bölüm Mecmua-i 
Ulum'a dahil edilmesine taraftardır. Bu suretle, hem tek bir masraf
la bu eserler neşredilmiş olacak hem mecmua ilmi yönde ağırlık ka
zanacak hem de okuyucu için daha ucuz ve faydalı olacaktır. Ancak 
müellif ve mütercimlerin bu görüşe muhalefet ettikleri görülür. Mec, 
mua'da 7 sayı boyunca, iki ilmi risiUe yayınlanmıştır. Bunlardan biri 
Tahsin Hoca'nın Astronomi'ye ait «Heyet-i alem» adlı risalesi, diğe
ri Ahmed Harndi Efendi'nin, «Tarih-i Tabiiden» Kuşlar bölümüdür. 
Bu risaleler, Mecmua'ya müstakil birer makale şeklinde dercedilmiş
tir. Diğer bir ifadeyle risalelerin bulunduğu sayılar, risalelerle birlik
te 80 sayfa olmaktadır. 

Diğer bir mesele ise, müellif ve müercimler ile, Mecmua'da ya
yınlanacak yazıları tashihe memur olan üyeler arasında imla ve ta
birler dolayısıyla çıkan ihtilaftır. Bu anlaşmazlıklar cemiyetin işleri
ni fa,zlasıyla sekteye uğratmaktadır. 

Daha önce de belirtildiği gibi bu meselelerin ilmi mecliste ele 
alınarak halline ·Çalışılması gerekmektedir. Ancak imla ve tabirler 
hususunda Cemiyet, her şeyden önce mükemmel bir lugata ihtiyaç 
duyulduğunu ve bu işin Cemiyet-i lımiye tarafından yapılmasının 
doğru olacağını savunurken, henüz yeni kurulmuş bir cemiyet olma
sı hasebiyle şimdilik bu işin üstesinden gelıneyeceğini beyan etmek
tedir. Hatta olağanüstü toplantıya çağırılacak olan ilmi meclisin 
dahi, meseleyi halle muvaffak olamıyacağına kani olduğundan; Ce
miyet bu hususları Mecmua'da yayınlamayı ve uzmanların dikkatini 
çekerek hal çareleri aramayı münasib görmüştür. 

Bilindiği üzere Osmanlı ilmi ve mesleki cemiyetlerin hatta bü
tün maarifin üzerinde durduğu en hassas konuların başında harf, 
imla ve tabirler hususu gelmektedir. Cemiyet-i ilmiye-i Osmaniye ile 
başlayan Türkçe'de kullanılan Arap harflerinin ıslahı meselesi Ce
miyet-i İlıniye'de kısmi bir çözüme bağlanmaktadır. Münif Paşa, 
18 Zilkade 12'18/12 Mayıs 1862'de Cemiyet-i İlıniye-i Osmaniye' 
nin bir toplantısındaki nutkunda Arap harflerinin ıslaha muhtaç ol
duğu ancak o zamana kadar yazılmış bir çok kitabın var olduğu, 
bu yüzden bu işin faydadan çok zarar getireceği kanaatini belirt
mektedir. Cemiyet-i Thniye bu .uutka yer verirken, asıl meselenin 
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harflerinin ıslahı olmadığını, Arap harflerinin yazma ve okumada 
diğer ecnebi lisanlarına göre daha kolay olduğunu İngilizce ve Fran
sızca'dan örnekler vererek açıklamakta ve esas meselenin iyi bir 
dilbilgisi ve lugat'ın hazırlanması olduğu üzerinde durmaktadır. 

Mecmua imla ve tabirler hususunda edebiyatçıların tenkidle
rine de yer vermiştir. Bu mevzuda Ahmed Midhat Efendi'nin Ye1 
Yüzünde Bir Melek adlı romanı için Mecmua'da çıkan tenkid örnek 
gösterilebilir. Bu roman ilk önce Tercüman-ı Hakikat gazetesinde 
tefrika olarak çıkmıştır. Muhteviyatı ahlaki açıdan, eser, imla ve ifa
de bakımından birçok tenkide maruz kalmıştır. 

Bu esere yapılan tenkidlerin Mecmua'da yayınlanması, Cemiyet' 
in edebi eserleri yayınlama talimatına da uygun düşmektedir. Zira 
Cemiyet, imla ve tabirler konusunda bazı çözümler getireceği düşün
cesiyle bu uygulamanın faydalı olacağı kanaatindedir. Mecmua'da 
yer alan bu tenkid yazısı, bir toplantıda Ahmed Midhad Efendi'nin 
taleblerinden biri (adı belli değil) Yer Yüzünde Bir Melek romanının 
tenkid edildiğini ancak bir eserin tamamı görülmeden nasıl tenkid 
edilebileceğini ve eserin tenkid edilecek bir tarafının olmadığını ifade 
eder. Buna mukabil, o toplantıda bulunan bir edebiyatçı bunun aksi
ne, bir eserin tamamı görülmeden de kısım kısım tenkid edilebileceği
ni söyleyerek eseri tenkid eder. Daha sonra Ahmed Midhat Efendi' 
nin talebesi bu tenkidin bazı yerlerine itiraz ederek yayınlanması için 
Vakit Gazetesine, Vakit Gazetesi de metni Mecmua'da yayınlanmak 
üzere bazı sualler de ekleyerek Mecmua-ı Ulfun müdüriyetine gönde
rir. Böylece «münekkid», «muteriz» ve tenkid mahiyetinden sorular 
soran bu üç şahsın, müşterek ortaya koydukları bu metin Mecmua' 
nın 4. sayısından itibaren bütün sayılarda tefrika edilmiştir. 

Cemiyet'i İlmiye, yeni ıstılahlar hususunda da bir çözüm getir
meye çalışmıştır. Buna göre yeni bir ıstılah aktarılmadan önce, baş
ta ileri gelenlere danışılacak, cevap alınamazsa Maarif Nezareti'ne, 
eğer Maarif Nezareti de 10 gün içinde cevap vermezse ıstılahın, mu
cidinin verdiği ad veya Fransızca'da kullanılan şekliyle Arap harfle
riyle yazılacaktır. 

M ecmua-i Ulu m 

Mecmua-i Ulfı.m, Cemiyet-i İlıniye'nin çıkardığı ilmi, edebi ve iç
timai bir mecmuadır. Cemiyet'in kuruluş maksadiarından birisi de 
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bu rnecrrı.uayı neşretmek ve bu vasıta ile faaliyetlerini ve fikirlerini 
tanıtmaktır. Cemiyet Mecmua'yı daha önceden belirlenip karara bağ
lanmış belli nizarn ve ölçülerde neşretmeye çalışmıştır. 

Cemiyet, Mecmua'nın dışında, adi neşriyatta da bulunacaktır. 
Yeni ve eski telifat olarak iki kısımda yapacağı çalışmalarında yeni 
müellifler «erbab-ı maariften» ya yardım maksadıyla veya ücret mu
kabilinde Cemiyet'in isteğine göre telif ve tercüme veyahut eski ki
taplardan haşiye, ve araştırmalarda bulunacaklardır. Eski telifat ise 
iki kısımda incelenebilir: «Muasırlar ve eslaf». Bu eserler aynen 
iktihas yoluyla hazırlanacaktır. 

Adi neşriyatta aranılan özelliklerin başında, yazı dilinin sade aJçık 
ve halkın anlayacağı tarzda olmasına özen gösterilmesi, ayrıca fünun 
ve sanayideki ıstılahiara dikkat edilmesi gelmektedir. 

Mecmua-ı Ulum'un, ilk 5 sayısı muntazam olarak 80, 6. sayı 60 
ve 7. sayı 50 sahife olarak çıkmıştır. Toplam 7 sayı yayınlanmış, 5. 
ve 7. sayılarında müstakil iki ayrı risale neşredilmiştir. 

Mecmuanın abone fiyatı posta ücreti dahil 2,5 kuruştur. Bundan 
yaklaşık 20 yıl önce çıkmış olan Mecmua-i FünCı.n'un 5-6 kuruş olan 
fiatı göz önünde bulundurulacak olursa Mecmua-i Ulfım'un çok daha 
ucuza satıldığı ve dolayısıyla daha geniş bir halk kitlesine hitabettiği 
aşikardır. Zaten Mecmua'da yayınlanmış olan abone listesi de bu gö
rüşü teyid etmektedir. 

Abone listesi gözden geçirildiğinde, İstanbul ve dışında muhtelif 
vilayet ve kazalarda her sınıf halkın bulunduğu görülmektedir. Mec
mua'da yayınlandığı kadarıyla toplam 36 merkezde, 276 kişiden 51'i 
bir senelik, 40'ı 8 aylık, 107'si 4 aylık, 58'i 3 aylık, 20 kişi 2 aylıl\ 
abone olmuşlardır. En fazla abonesi olan merkezler, Balıkesir (38 
kişi), Edremit (32 kişi), Kemer- Edremit (22 kişi), Kütahya (15 
kişi), Soma (13 kişi) He Humus (10 kişi) 'tur. 

Aboneler arasında dikkati çeken bir diğer husus da 110 kişinin 
muhtelif mevkide devlet memuru olmasıdır ki, bunlar arasında Sad
razam, Trabzon Valisi Sırrı Pa§a, Kayseri Mutasarrıfı Alıdülhadi 

Paşa, Suriye Adli ye Müfettişi gibi 1 senelik abone olanlar yanında; 
Hariciye Mektubi kalemi hülafasından Ali Nihad Bey ve Dahiliye 
mektubi kaleminden Selahaddin Bey Efendi gibi 2 ay müddetle abo-
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ne olanlar mevcuttur.Yine yüksek kademeden Şuray-ı Devlet azasm
dan Rıza Bey, Şuray-ı Devlet muavinlerinden Cemal Bey ve Fuad 
Bey yanında Maliye komisyonu kalemi hülefasından Ali Rıza Bey' 
de 2 aylık abone olanlar arasmda görülmektedir. 

Aboneler arasında ilmiye ricalinden muhtelif mevkide resmi 
veya serbest görevli 25 kişi vardır. Bunlardan biri Adana Şer'i haki
mi (kadı) sudur-ı izamdan Haydar Efendi'dir ki Adana'dan gönder
diği bir yazısı Mecmua'da neşredilmiştir. Ayrıca Zile hakimi Paş
makçızade Zühdü Efendi, Nablus hakimi Fındıkzade hafidi Vasıf 
Efendi, Trabzon Müftüsü Mehmed Faik Efendi, İvrindi (Balıkesir 
yakınında) naibi müderrisin-i kiramdan Sürur Efendi, Balıkesir nai
bi meşahir-i ülemay-ı asırdan Halil Efendi gibi zevatların isimleri 
zikredilebilir. Bunun yanında Kemer-Edremid'ten ulema-yı izamdan 
Mahmud Seraceddin Efendi, Hama Nakıbü'l-eşraf kaimakamı Nuri 
Efendi gibi yüksek ulema da bulunmaktadır. Ayrıca Kemer-Edremid 
müftüsü yanında yine Kemer-Edremid Rüştiye muallimi Alıdülfet
tah Efendi de zikredilebilir. 

Diğer abonelerden 7'si Askeri sınıfa mensup, kalanlar ise bu
lunduldarı merkezin ileri gelen tüccar, esnaf veya eşrafından olan 
şahıslardır ki büyük çoğunluğu teşkil etmektedirler. 

Aboneler arasında askeri sınıfa mensup olanların sayısı olduk
ça az görünmektedir. Halbuki, «Mecmua-ı Fünfın'a destek mahiyetin
de mükerrer olarak, Mühendishane 10, Beyoğlu kışıasında istihk&m 
alayı 5, ihtiyat alayı 3 nüsha ayrıca Maarif nezareti 12 nüsha al
maktaydılar. Mecmua-ı Fünftn'a devletçe subvansiyon uygulandığı 
ve Mecmua-ı Fünun'un yüksek rütbeli askeri erkan tarafından da 
alındığı görülmektedir. Oysa, Mecmua-ı Ulum'a abone olan askeri sı
nıf mensuplarının, küçük rütbeli oldukları dikkati çekmektedir. Bun
lar Hama mevki Kumandanı Miralay Ahn;ıed Bey, Kütahya tabur 
ağ ası A vni Efendi, Soma Zaptiye on başısı Süleyman Ağa, Balıkesir 
Redif tabur katibi Sabri Bey'den ibarettir. 

Bu örneklerden de mecmuaııın ne kadar geniş bir kitleye dağıl
ma imkanına sahip olduğunu açıkça görebiliriz. İstanbul'da ise muh
telif Devlet memurları yanında kitapçı Sarafim Efendi tarafından 
her defasında 8 nüshası satın alınmaktadır. Mecmua !st~nbul'da ay
nca ldtapçı Halil ve Hasan Ağalar ile Köprü başındal5;i diğer kitap-
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çılarda satılmaktadır. Mecmuanın 400 nüslıadan fazla basılmış olması 
muhtemeldir. 

Mecmua-i Ulum'un talimatında belirtililiğine göre, şimdilik ayda 
iki defa 80 sayfa ·çıkmasına rağmen, müşterileri arttığı ve masrafla
rını karşılayacak dereceye geldiği takdirde Mecmua ayda iki defa 
ve 80 sallifeden daha fazla çıkarılacaktır. Ayrıca cemiyet tarafından 
günlük bir gazete çıkarılıncaya kadar, Mecmua Cemiyet'in gelir ve 
giderlerini kaydedecek ve gerektiğinde Cemiyet'i ve hukukunu müda
fa edecektir. 

· Dikkat edildiğinde Cemiyet'in sosyal bir hareket mahiyeti taşı
dığı ve çok geniş bir kitleye hitap etme gayreti içinde olduğu görül
mektedir. 

Talimatnameye göre, Cemiyet, mecmuayı şekil itibariyle Avru
pa'nın bu gibi ilim ve fen gazetelerinin ekserisinde görüldüğü üzere 
yarısı ilim, fen, san'at, sanayi ve yeni icadlara, diğer yarısını ise ede
biyata ve felsefeye ait bir tarzda çıkarmak gayesindedir. Osmanlı 
Devleti'nde bu hususların kafi derecede gelişınediği ve bu işi Mec
mua'nın yapabileceği düşüncesinden yola çıkan Cemiyet, evvela Mec
mua'da, ilim ve fennin çeşitlerine göre tarifi, taksimi konuları ve 
bunların «milel-i kadime ve muassırları ile bütün müslümanlar ve 
Türkler nezdindeki durunılarını» ele almayı düşünmektedir. İkinci 
olarak Mecmua'da, Osmanlı Devleti'ndeki mektep, medrese, kütüp
hane ve bunlar gibi vakıf müesseseleri; ilmi: cemiyetler, maarif mec
Iisleri, matbaa veya yazma kitaplarm durumu ile diğer İslam ülke
lerindeki ve Avrupa'daki durumlarının karşılaştırması yapılacak
tır. 

Cemiyet ayrıca sanat, sanayi, ziraat ve ticaret'in durumlarını, 
açılan okulları, teşekkül eden şirket veya cemiyetleri de aynı şekil
de bir mukayeseye tabi tutacaktır. 

İlim ve eğitim yanında Cemiyet tarafından «sanat», sanayi ve 
çiftçiliğe dair -hususların memlekette yayılmasını sağlamak için
makaleler yayınlanacak, lwnu ile ilgili ari:zalar sunulacaktır. 

Bu konulara ve özellikle edebiyata dair gazete veya mecmua
larda çıkmış veya çıkacak makale ve layihiilar da mecmuaya alı

nacaktır. 



236 

Yukarıda zikredilen konulara ait olup da şimdiye kadar neşr
olunmamış veya ikinci defa neşrine lüzU.m görülen bazı risaleler de 
mecmuaya dercedilecektir. 

Cemiyet'in telif veya tercümesinden olup da Mecmua-i Ulum'a 
derci faydalı görülen, bazı kitap ve risaleler veya sair konular mec
mua:da yer alaJbilecektir. 

Cemiyet, daha önce bahsettiğimiz, adı neşriyatında olduğu gibi 
Mecmua'da da aynı ifade ve yazı tarzını kullanmak istemektedir. 
Ancak talimatnamesinde de belirtildiğ·i gibi Mecmua'daki yazıların 
bir çok kalemden çıkacağı cihetle bunun mümkün olamayacağı açık
lanmaktadır. «Bu halde derununda herkesin aradığı yolda yazıl
mış şeyler bulunabilecektir» diyerek Mecmua'nın bu şekilde daha 
faydalı olacağı vurgulanmaktadır. 

Mecmua-<i Ulum'un diğer bir hususiyeti, mecmuada yazıları çı
kan müelliflerin isimlerini -bilinse bile- kendileri istemedikçe açık
lamamasıdır. Fakat daha sonra müellifler veya onların tanıdık

ları tarafından istendiği takdirde, makalenin zaman ve yazıldığı 

yer dahi belirtilerek 6 aylık, 4 çeşit mufassal 'bir fihrist yayınlana
caktır. 

Mecmuadaki yazıların Mecmua-i Ulum talimatnamesine muta
bık katdığı söylenebilir. 

Mecmuada, çıkan 7 sayı boyunca, 15 ilmi makale, 2 müstakil 
ilmi risale, 1 roman tahlili, maarife ve sair hususlara da>ir haber 
ve me'ktuplar bulunmaktadır. Mecmuada, talimatnamesinde de be
lirtildiği gibi bazı gazete ve mecmualardan iktibaslar, okuyucu 
mektupları ve bunlara verilen cevaplar mevcuttur. Bu iktihaslarda 
yeni icadlar ve yabancı devlet adamlarının özellikle eğitim hak
kındaki nutuklarına ağırlık verilmiştir. 

Mecmua-ı Uluın'da Batı'daki bilimle ilgili gelişmeler haber şek
linde verildiği gibi, bu gelişmeler geniş mrukaleler He de tanıtılmak
tadır. Bu haber ve makalelerde özellikle Rusya, Fransa, Almanya ve 
Avusturya ayrıca !s lam dünyasının Osmanlı Devleti dışında kalan 
Fas ve Fas Sultanına ait hruberler ve Osmanlı ülkesi içinde Suriye'de 
çıkan Şam gazetesinde medeniyet hakkında tartışınalar bulunmakta
dır. 
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Mecmuada, ayrıca imla, sözlük ve dil konusu teme!J&ir yer 
işgal etmekte ve bu hususta geniş tartışmaların yürütüldüğü gö
rülmektedir. Bunun yanında, il'k ve orta eğitim kurumları olarak 
kurulan yeni mekteplerin ıslahı gibi konuların da ele alındığı bu hu
sustruki makalelerden anlaşılmaktadır. 

İmla ve kıraat konusunda Münif Paşa'nın 1862'de Cemiyet-i 
İlıniye'de okuduğu nutkundan sonra haklı haksız birçok itirazlar 
ortaya altılmıştır. Nihayet «Reisü'I-udeba» ünvanıyla Sami Paşa 
(1795-1881)1~ «İmla ve Kıraat» adlı iki makale yazmış ve bu ma
kaleler Mecmua-i Ulfım'da çıkmıştır. Mecmua'dan başka bir yerde 
neşredilmediğinden, Sami Paşa bunları Mecmua için yazmış olma
lıdır. Makalelerin altında imza yoktur. Ancak «Reisü'l-üdebh ün
vanı İbnü'l-Emin'e göre «Şeyhü'l-üdeba» 14 şeklinde Sami Paşa için 
kullanılmruktadır. 

Cemiyet, çocukların eğitimi hususunda Cemiyet-i İlıniye-i Os
maniye'den tamamen farklı bir tutum içindedir. Çocuk terbiyesi, 
Me~mua-i Fünün'da neşredilen «Ehemmiyet-i Terbiye-yi Sibyan>.,15 

adlı makalede tamamen maddi yönden ele alınmaktadır. Mecmua-i 
Ulüm'daki yaklaşım ise, çocuk terbiyesinin, çocuğun yaşadığı top
lumun inançlarına daha yakın olması gerektiği şe1ldindedir. Burada, 
çocuk eğitiminde İslami esasların temel olarak ele alınması ön plan
da tutulmuştur1<ı. 

Mecmuada önemle vurgulanan bir diğer husus maarifimizin 
yani eğitim ve öğretimimizin eksik ve yetersiz olduğu17 , Avrupa 
medeniyetine ulaşmanın tek yolunun maarifin İslahına bağlı ol
duğu; Avrupa 'İle temasın bu hususta yardımcı olacağı hakkında
dır. Bu ülkeler arasmda Almanya'nın bir örnek olarak gösterilmesi 
bu ülkenin gelişmiş ülkelerden biri olması yanında politik bir te
mayülün varlığı da düşünülehilir18• 

ı3 İbnü'l-Emin Mahmud Kemal İnal, SmiAsır Türk Şairleri, C. III, İstan
bul ı940, s. ı657. 

14 İbnü'l-Emin, aynı yer. 
ı5 Münif Efendi (Paşa), «Ehemmiyet-i Terbiye-i Sibyan», JJiecrrıua-ı Fü

nıın, Eser-i Cemiyet-i İlıniye-i Osmaniye, Sene ı, S. 2, ı Safer 1279/1'862, s. ı76. 
ı6 Haydar Efendi, «Müzekkiyü's-Sıbyan», JJiecmua-ı Ulum, Sene 2, S. 6, 15 

Safer 1297/1880, s. 408. 
17 JJiec1nua-ı Ulum, Sene 2, S. 5, 1 Safer 1297/1880, s. 334; s. ô,s. 423. 
18 ı'!iecmna-ı UlUın, Sene 2, s. 6, ı5. Sıı.fer 14lJ)7/ı880, s. 419. 
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(Fen konularında ise Fizik, Kimya, Astronomi gibi temel bilim
Iere yer verildiği görülmektedir. Bu cins makalelerde umumiyetle 
o bilim dalının tarihi üzerinde özellikle fazla durulmuştur. Bunu 
da mecmuanın taHmatnames'İnde yer alan «Memleketimizde ulum 
ve fünun ve hıref ve sanayi derece-i kafiyede temim etmediğinden 
Mecmua-ı ulum'da şimdilik şunlar dahi bulunacaktır : Ulum ve 
fünun'un itibarat-ı muhtelife ve mütenevviasına nazaran tarif ve tak
simat ve mevzuatı ve bunların milel-i kadime ve inuassıra ve hu
süsen (umum Müslümanlada Türkler) nezdinde bulundukları hal
ler» maddesine bağlayahiliriz. Bu konudaki belli başlı makaleler 
arasında «Terraki-i Maarif», «Esrar-ı ab-u-hava», ve İngiltere Zi
raat Cemiyeti'nden Kimyager Dr. Dolferi'nin süt hakkındaki ma
kalesinin Tahsin Efendi tarafından yapılan hülasa tercümesi zikre
dilebilir. Fen konularındaki risaleler ise daha evvel de zikrettiğimiz 
gibi Astronomi ve Tabiat tarihi (Kuşlar) ile ilgili iki risaledir.~ 

Fen konuları yanında, Namık Kemal Bey'in daha evvel başka 
yerlerde yayınlanmış olan, «Aile», «Görenek», «Terakki» ve «Me
deniyeb adlı 4 makalesi bulunmaktadır. Sosyal mahiyetteki bu 
makaleler ile birlikte «Şeref ve Fazilet-i İlın» adıyla yayınlanan fi
kir yazıları da zikredilebilir. 

Diğer yönden mecmua İslam kültürünUn bazı temel unsurlarını 
da vermeye çalışmıştır. Buna örnek olarak ,~Ahlak-ı İsHlmi» adlı 
makaleyi gösterebiliriz. 

Dikkati çeken diğer bir husus ise Katih Çelebi'nin 17. asırda 
Osmanlı Devleti'ndeki ilim ve kültür hayatını tahlil ve tenkid eden 
«Mizanü'l-hakk fi ilıtiyaru'l-a.hakk» adlı risalesini neşreden19 mec
muamn, Katip Çelebi'nin 17. asırda Coğrafya, Matematik, Geometri 
ve Astronomi gibi ilimlerden şahıslara gerekli ölçünün, 19. asır için 
geçerliliğini kay;bettiğirri ve benzeri Himlerde daha ileri gitmenin 
gerekli olduğunu ikaz etmesidir20 

•. 

Katip Çelebi'nin bu eserinin müellif hattı ile olan nüshadan 
istifade edilerek hazırlanması eserin orijinaline sadık kalma ve edis
yon kritik yapma düşüncesine sahip olunduğunu göstermektedir. 
Mecmua'da «Katip Çelebi merhumun işbu risalesi 118. sahifesinin 

19 Mecrnua-ı Ulum, Sene 1, S. 2; 15 Zilhicce:l2·96/1879, s. 81-126. 
20 Mccm·ıuı-ı Ulum, Sene 1,. S. 2, 15 .Zi!hicce.1296/1879, s. 125. 
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2. sütununun 26. satırın nihayetinde vaki (olup) kelimesine değin 
müellifin hatt-ı destiyle yazılmış ve her nasılsa aşağısı zayi olmuş» 
denmektedir. Edisyon kritik bakımından «Vaki (olup)tan aşağısı 

dahi basma ve yazma nush-ı müteaddideye balularak Mecmua-ı 
ulfım'a dere olunmuştur» ifadesinden burada eksik olan kısım basma 
ve yazma hirçok nüsha karşılaştırılarak titiz bir çalışma kaynak 
tahlili ve ilmi çalışma zihniyetinin varlığı açıkça görülmektedir2

'. 

Mecmua'da edebi yazılar olmasına rağmen makalelerin büyük 
kısmının ilmi eserlerin tefrikası ile içtimai konulara ait olduğu gö
rülmektedir. 

* ** 

Netice olarak Cemiyet-i İlmiye'nin, birinci Meşrutiyet devrin
de kurulmuş ilmi bir Cemiyet olduğ·unu söyleyebiliriz. Kurucula
rının isimlerini bilmediğimiz halde, Hoca Tahsin Efendi"2 , Ah
meg Harndi Efendi23, Şükrü EfendP4 'nin Cemiyet'in mensupları ve 
yöneticileri arasında olduğunu tahmin ediyoruz. 

Hoca Tahsin Efendi'nin, Cemiyet'in kurulmasından 10 yıl ka
dar önce Osmanlı Coğrafya Cemiyeti adlı bir cemiyet kurduğu, 
bunun gayesinin İslam Birliği Cemiyeti kurmak olduğu Hafta der
glsinde zikredilmektedir25

• Coğrafya Cemiyeti ile Cemiyet-i İlıniye 

21 Mecmua-ı Ultırrı, Sene 1, S. 2, 15 Zilhicce 1296/1879, s. 125. 
22 Hoca TahsL.'1 Efendi: 'I'ahminen 1873'te Arnavutluk'ta doğdu. İstanbul' 

da Medrese tahsilinden sonra. lisan ve fen tahslli için Paris'e gönderildi. Mart 
l855'te Paris'te Mekteb-i Osman! müdürü oldu. 1870'de açılan Darülfünün'a m, 
müdür· tayin oldu. l881'de İstanbul'da vefat etti. As~ronomi, fen ve hurufata 
dair eserleri ve bazı tercümeleri vardır; İbnü'l-Emin Mahmud Kemal, Son Asır 
Türk Şairıeri, C. III, İstanbul 1940, s. 1871-1881. 

23 Ahmet Hamdi Efendi: Şirvanlıdır. Bir çok resmi görevlerde bulunmuş 
müderris, molla, 111aarif memurluğu ve Encümen-i Teftiş muayenue memuru ve 
1879'da Tercüme ve JPünun Müdürlüğünde Encümen reisliğine getirilmiştir. 1888' 
de Meclis-i Maarif Azası oldu. 4 Ocak 1890'da vefat etmiştir. Tercüme-i Maka
mat-ı Harir.Z, Hindistan Seyahaüıdmesi, Usul-ı jıkh, UsUI-ı Coğrafya eserlerinden 
bazılarıdır: Mehmed Süreyya, Sicilli Osmani .• C. II, Dersaadet 1308, s. 250; Bur
salı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifl·eri, C. I. s. 246. 

24 Yaptığımız .bütün araştırmalara rağmen Şükrü Efendi hakkında bir 
bilgiye rastlamadık. 

25 İbnü'l-Emin, a.g.e., C. III, s. 1876. 
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arasında bir irtibat kurmak güçtür. Şemseddin Sami'nin Tahsin 
Hoca'nın böyle bir Cemiyet-i hmiye'nin kuruluşuna iştirak etmiş ol
masını zikretmeden geçmeyeceği aşikardır. 

Cemiyet'in Batı karşısındaki düşüncelerinin en önemli bölü
münü, gelişmenin ve modernleşmenin tek yolunun Batıyla ilişki kur
mak olduğu şeklinde açıklanabilir. Batı bilim ve tekniği sayesinde 
Avrupa seviyesine ulaşa:biliriz. Öyleyse Batı'dan bütün gelişmeleri. 
almalıyız. Ancak 19. asrın ba-şlarında Batılılaşma hareketinin ilk 
dönemlerinde takınılan muhafazakar tavrın ve Batı kültürünü 
kendi kalıbımıza uydurmak gayreti ve endişesi; 19. asrın 2. yarı
smda etkili olan Batı'nın aynen, hiçbir değişiklik yapılmadan alın
ması, her şeyin aktarılması zihniyetine karşılık, Cemiyet-i ilmiye'de 
başlangıçtaki muhafazakar ve seçici tavır hissedilmektedir. 

Bu Cemiyet'in, modern bilimleri kabul eden, onları İslam dini 
ile telif etme gayreti içinde olan liberal ve aydın ulema tarafından 
kurulmuş olduğu kanaatP6 yanında ülemanın ilgisini çekmek ve on
lara hitab edecek şekilde hedef çizip Bilim ve fenlerin ulema arasın
da da yayılmasına, ,çalışan bir grup tarafından kurulduğu ihtimali 
düşünülebilir. 

Hoca Tahsin Efendi'nin, Avrupa'da yaşadığı, ilk Darulfünun mü
dürü olduğu ve yazmış olduğu ilmi yazılardan -ki bunlardan birço
ğu Mecmua-i Ulum'da neşredilmiştir- Cemiyet-i kurup idare edebi
lecek nitelikte olduğu görülmektedir. Ancak başka hiç bir üyenin 
adı açıklanmaz iken Tahsin Efendi'nin isminin açıklanması da dü
şündürücüdür. 

Tahsin Efendi'nin vefat tarihi olan 188l'den önce hastalanması 
Cemiyet faaliyetlerinin durmasına ve Mecmua'nın çıkmamasına sebep 
teşkil ettiğini düşünebilirz. 

Cemiyetler tarihi açısından bakılacak olursa Cemiyet-i İlıniye 
Batı tarzı akademi düşüncesinden farklı bir niteliktedir. Zira ilmi 
araştırınayı hedef alan aJim ve sanatkarların himaye eden Batı aka-

2{) Talat Cent Beyefendi'den (yaklaşık 90 yaşında) şifahen alınan malumat 
bu iddiayı desteklemektedir. Talat Cent Beyefendi ifadesinde bu Cemiyet başta 
Tahsin Hoca olmak üzere ülemanın, batı dü:ıüncesini benimseyen aydınlarm 
tazyiklerine kar§ı bir cevap verrnek maksadıyla kunılduğunu ve kiSa zaman 
sonra dağıldığını belirtmektir. 
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demileri yanında Osmanlı ilmi cemiyetleri halkı aydınlatmak yeni
likleri tanıtmak maarifi yaymak gayesini güden ve bu hususta neş
riyat yapan müesseselerdir. Bu yüzden Cemiyet, her bakımdan Os
manlı ilmi cemiyeti olma özelliğini taşımaktadır. 

Cemiyet hakkında, cevap bekleyen bazı soruların olduğu görül
mektedir. Başta daha evvel de zikrettiğimiz gibi, ilmi cemiyet için 
ihtiyaçtan daha karmaşık bir idari yapısının olması, aklımıza ce
miyetin siyasi bir fonksiyonunun olup olmadığı sorusunu getirmek
tedir. Siyasi fonksiyonunun olup olmaması meselesinde Cemiyet'in 
Arnavutçuluk'la olan ilişkisi dolayısıyla düşündürücüdür. Zira o dö
nemde devletin isyan eden bazı unsurlara karşı takip ettiği politika
da, Arnavutlar'ın giriştikleri siyası cemiyet kurma, gizli faali
yetler gibi karşı tutumları, Osmanlı hükumeti tarafından dikkatle 
takip edilmekteydi. Cemiyet-i İlıniye'nin Arnavutların kurdukları 

Cemiyet-i İlıniye'yi takdirle karşılaması ve onları tasvib etmesi, si
yasi olabileceği kadar Cemiyet'in sadece bunu örnek gösterip, ibret 
alınmasını gereken bir teşebbüs olarak görmesinden kaynaklanmış 
olduğ·u da düşünülebilir. Yani siyasi bir yanının olduğu ihtimalinin 
de varid olduğunu söyleyebiliriz. 

!kinci soru ise Saray'ın ve padişahın desteğinin olup olmadığı 
hususudur. Bu soruyu sormanıızdaki maksat Cemiyet'in o devirde 
saraydan izinsiz kurulup kurulamayacağı meselesidir. İlk sayısında 
kanun-i esasi'yi neşrederken Cemiyet, mutad olarak padişaha hulfı
sunu ifade etmektedir. Ancak bu ifade de, alışıla gelmişin dışında, 

«Mecmua-i Ulum-u tertib ve ihraca kadar padişalıın teşvik ve tes
vikini» gördüklerini açıklayan ifadedir. Buradan mecmuanın çıkışı
na kadar padişanın desteğinin olduğu sonucuna varmak güç ve bu 
ifadeyi destekleyecek herhangi bir davranış veya faaliyetin olmama
sı, bir tarafa, Namık Kemal'in yazılarının neşredilmesi ve Arnavut 
Cemiyeti'nin takdir edilmesi, sarayın bu Cemiyet-i desteklediğine 
dftir düşüncenin, aksini iddia etmeye daha müsaittir. 

Üçüncü olarak: Cemiyet'in Bab-ı meşihat'le olan ilişkisidir. 3. 
sayısında neşredilen ilmiye ricalinin listesi ve o sayının adeta ilk il
miye salnamesi niteliği taşımasına yol açmıştır. Aynı zamanda Ce
miyBt'in toplanan paraları tevziinde gördüğümüz gibi biriken para
dan üçüncü olarak Bab-ı meşihat'tan maaşını alan ulemaya borç ve
rilmesi ayrıca bu değerlendirmemize yardırncı olmaktadır. 
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Cemiyet'in devlete karşı olmadığı gibi devletin maarif politika
sına uygun faaliyette bulunacağını beyan etmesiyle farklı bir anla
yış içerisinde olmadığı da gözönünde bulundurulmalıdır. Bilhassa 
fahri üyelerin seçiminde devlete ilmen, kalemen, malen, bunların iki
si veya daha fazlasıyla büyük hizmetlerde bulunanlardan seçilmesi 
bu iddiamızı desteklemektedir. 

Bilim ve teknikte Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinden geri kalın
dığı sık sık açık bir şekilde vurgulanmaktadır. Yapılan bütün bilgi 
aktarmalarının yüzeyde kaldığı esas bilimin aniaşılamadığı düşünce
sine sahip olmaları ve meselenin en önemli noktasını tespit etmiş ol
maları dikkate şayandır. Şu cümle bunu açıklamaktadır. «Bir nice 
mesail-i nafı'a ki elyevm cemiyet-i beşeriyeden hiç bir ferd-i hired
mend onların istifadatından mahrum kalmasını tecviz etmez. Bize 
gelince suallerin ne hal-u tahkiki ve ne de ebhasının keşf ve tetkiki 
iddiasında bulunuruz. Bu meseleler çok kere evrak ve risail-i mute
bere ile vaz'ı sahaif-i intişar olmuştur. Maksad-ı tevazukaranemiz 
terakkinin bazı mebahis-i umumi ve ilmiyesini cem' ile erbab-ı muta
Iaanın enzar-ı insafkaranelerine arz ve ibraz etmektir27• 

Ek. I Cemiyet-i İlıniye'nin İdari Yapısı 

İLMİYE MECLİSİ/Daimi, Fahri ve Muavin üyeler 

İDARE MECLiSİ/Daimi üyeler : 

GENEL MECLiS 
a) idareci üyeler (ilmiye dairesi, Maliye 

dairesi) 

b) ilmi üyeler (Telif-Tercüme Şubeleri, 
Tashih Şubeleri ve Kontrol Şubesi) 

MALiYE MECLiSi/Daimi, Fahri, Muavin ve Müşavir üyeler 

TEFTiŞ KOMiSYONU 

27 I>Iecmııa~ı Ulum, Sene 2, S. 5; ·l·Safei'·H!·97/18.80, s.'353. 
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EK. ll 

MECMUA-İ ULÜM 

Sene 1-2, Sayı 1-7, (16 Kasım 1879- 12 Şubat 1880) 
1 Rebiül-evvel 1297-12 Şubat 1980) 

İçindekiler Listesi 

Sayı 1 (1 Zilhicce 1296- 16 Kasım 1879) 

Hatt-ı Hümayfın 

Kanun-ı Esasi 
Cemiyet-i İlıniye Mukavelename-i esasısı 
İlme Dair Bir İki Söz: Tarif-i ilm 

Taksim-i Ulftm 
Şeref ve Fazl-ı İlın 

Aklamu'l-Akvam (Hasan Tahsin Efendi) 
Mektepsizlikten Görülen Bela ve Mekteplerin Vucub-ı 

Islahı (Ebüz-ziya Tevfik Bey'in bir makalesinden) 
Mecmua-ı Ulftm'a (bir mektup) 
Mecmua'nın (cevabı) 

Sayı 2 (15 Zilhicce 1296/30 Kasım 1879) 

1\fizanu'l-hak fi İhtiyaru'l-ahak (Katip Çelebi Edisyon 
kritikli metin) 

Mecmua'nın (kritiği) 

Meşveret (Muhsin) 
Mecmua'nm (Meşveret hakkındaki kritiği) 
Terakki-i Maarif (Tarih, Taksim ve Semerat-ı ulftm I) 
Sultan-ı Fas Molla Hasan Hazretlerinin Ahaliye Hitaben 

Neşrettiği Beyannamenin Tercümesi (Vakit 
Gazetesinden) 

Yadiğar 
Terakki (Namıl{ Kemal) 

Sahife 

2-3 
3-14 

14-22 
22-30 
30-37 
37-45 
45-77 

77-80 
80 
80 

81-125 
125-127 
127-133 
133 
133-152 

152-153 
153 
153-161) 
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Sayı 3 (1 Muharrem 1291/15 Aralık 1819) 

Salname-i İlmi 
Cemiyet-i İlıniye-i Arnavudiye Nizamuarnesi 
Mecmua-i Ulum'un (Arnavut Cemiyeti hakkındaki kritiği 
Mü..11if Paşa'nın Nutku 
Kiraat (Reisu'l-Üdeba) 
1mıa ( » ) 
Said Ağa'nın Tercüme-i Hali ve Tarih-i Vefatı 
Ali Paşa'nın Tercüme-i Hali 
Terci-i Bend (Ali Ruhi Bey) 
Görenek (N amık Kemal) 
Abone Listesi 

Sayı 4 (15 Muharrem 1297/29 Aralık 1879) 

(Cemiyet-i İlıniye'nin Çalışmaları) 
Mecmua-ı Ulum Müdüriyetine (mektup) 
Vakit Gazetesine (mektup) 
Yer Yüzünde Bir Meleğe Dair (Ahmed Midhat Efendi)-

Tenkidli metin 
Mühim Sual ClS:ebsud N ahiyesinden bir varaka) 
Mecmua'nın Cevabı 

Mecmua-ı Ulum Müdiiriyetine (mektup) 
Mecmua'nın (mektuba Cevabı) 
Fas Hakimi Tarafından Bu Kere Dahi Ahaliye N eşrolunan 

Beyannamenin Tercümesidir 
Havadis-i Medeniye (Vakit Gazetesinden) 
Ahlak-ı İslamiye 
Abonelerin Devamı 

Sayı 5 (1 S afer 1297114 Ocak 1880) 

Terakki-i Maarif (Ulum) 
Yer Yüzünde Bir Meleğe Dair (devamı) 
Tarih-i Terakki 
Süt (Dr. Dolfer) Ter. Hasan Tahsin 
Karasi Mektubu 

161-217 
217-219 
219 
219-222 
223-228 
228-230 
230-234 
234-236 
236-238 
238-240 
240 

241-242 
242-243 
243-244 

244-305 
305-306 
306 
306-307 
307 

307-309 
309-310 
310-318 
318-320 

321-335 
335-352 
353-370 
370-377 
377 



Havadisat-ı İlıniye 
Bir Bedevi Mektubu (Şam Gazetesinden) 
lvfecmua'nın (cevabı) 

Bir Bedevi Mektubunun Arapçası 
Medeniyet (Namık KemiU) 
Aboneler 
Heyet-i Alem (Hasan Tahsin Efendi) -Müstakil Risale 

Sayı 6 (15 S<afer 1297/28 Ocak 1880) 

Yer Yüzünde Bir Meleğe Dair (devamı) 
Fazilet ve Şeref-i İlın (Trabzon Valisi Sırrı Paşa) 
Cemiyet' e Mektup 
Müzekkiyü's - sıbyan (Adana Hakim-i Şer'i Haydar 

Beyefendi) 
Bir Bedevi Mektubuna Cevap -Bir Medeni Mektubu 
Dr. Mordtmann'ın Tercüme-i Hali 
Fransa Başvekilinin Bir Raporu 
Fransa Demiryolları Müfettişinin bir Layihası 
Almanya Efkar-ı Umumiyesi (Vakit Gazetesinden) 
Cemiyet-i İlıniye'nin (düşünceleri) 
Terci-i Bent (Hüseyin Eşref Efendi) 
Gazel (Ali Ruhi Bey) 
Terakki-i Maarif 
Aile (Namık Kemal) 
Sakız Gençleri ve İhtiyarları -Sakız Cemiyet-i İlmiyesi 
Mecmua'nın (görüşü) 

Mektup (Mecelle Cemiyeti Hakkında) 
Mecmua'i Ulum'un (görüşü) 
Aboneler 

Sayı 7 ( 1 Re:biü'l-em;el 1297112 Şubat 1880) 

Aboneler 
Esrar-ı Ab-u Hava (Hasan Tahsin Efendi) 
Tarih-i 'Tabii'den Kuşlar (Ahmet Harndi Efendi)

Müstakil Risale 
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377-379 
379-380 
380-381 
381-382 
382-384 
384 

1-16 

385-405 
405-408 
408 

408-410 
410-412 
412-414 
414-417 
417-418 
418-419 
419 
419-421 
421 
421-425 
425-429 
429-431 
431-432 
432 
432 
432 

433-436 
436-464 

1-16 


