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endisini, daha önceki makaleleri ve es.erleriyle . ~e
tarudığınuz Prof. Dr. Ismail E. Eriinsal biz~ yeni
ve örnek bir çalışmasuu daha sunmuş oluyor. Bizim kıvanmaktan,
yararlandığınuzi ·sqylemekten ve
kendisini kutlamaktan başka ne sözüi;i'tüz olabilir? Bir büyük impaiatorluğun kuruluşundan Tanzimata
kadar toplarup gelen kültür çalış
malaiı.ru ve mirasuu, konunu.ı:ı gerçek E$linin kalemmden t~ak
kadar, bizi sevindirecek ne vardır?.
O, bize kütüphaneleriri:iizin tarihini anlattığı kadar, ciddi ve ilmi bir
eserin nasıl ve kaç yuda meydana
geti.rilebileceğinin yolunu da gös·
termektedir.

K

Vakıf Kütüphaneleririm

··

Tarihi
Kitabın i.1k cümlesi şudur: Osmanlı

-.

Pevletine aduu veren Osman Gaziıün saltanat y-ıl.4rını.n, kültür tarihi
bir y~, siyasi tarihini ~e kronolojisini bile kesm çizgilerle tesbit etmek
mümkin olmamaktadır. Umur Bey
859/1454 tarihinde· hazı!Iattığı son
vakfiyesiyle bir araya topladığı bü:tün-v~arına son şeklinj. _vermiş
tir. Bu vakfiyenin biri taş üstüne
kazılnuştır; camiin kapısının iki
yaruna y~ı:leşti.rilmiştir. Bunda;
vakfiyede isimleri yazılı olan kitaplardan herkesin istifade edebileceğini ve kitaplan muhafazaya memur . edilen mütevellinin . arzu
edenlere· is~edikleri kitaplan verip
geri almas~ şart ko~mak.tadır; .
"ama camiden çıkmaya", diye ilave
etmektedir. 959/1454 ta.rihinde, f~
tiliten bir yıl sonra, Visili cidıyla tanınan Şeyh Mehmet Ceyl~, Istanbul'da: Sur dibindeki At Iskelesi

Zaviyesİilde,

küçük bir kolleksiyo-

;ıa sahip bir kütüphane kurmuştur.

Ilk vakıf kütüphanesi budur. Kimi
araşhncıların fetihden sonra med-:
rese haline getirilen Ayasofya'da
II. Mehmet tarafından bir kütüphane kuruldu&.ı' hcikkındaki, görüşle;
rini yeterli bUlinayan Erünsal; Zeyrek medrese . kütüphanesi için du..: fiyesinden anlaşılmaktadır. S~tan
rum.ayrudır, demekted,ir. Esk;i salta- II. Murat devri ümerasından Ishak
nat ·merkezi olan Edirile'de ve diğer · Beyin oğlu lsa beyin Üsküp'te kurdu'ğu kütüphane, zengin kolleksibazı şehir~erde kütüphane kurma çayonu ile dikkati çekmektedir.
lışmalanriın devam ettiği görülmektedir. Bu şehirde kurulan medreselerde kütüphanelere yer verildiği gi- Fatih Devri Kütüphaneleri
bi, küçük kolleksiyonlardan oluşan Fatih Sultan·Mehmed'in İstanbul'da
mahalle kütüphanelui de ~eydana kurduğu Külliyede, Erünsal, cami,
çıkmaktadır. Çandarlızade Ihrahim
medreseler ve imaretin yanında bir- .
Paşanın Edirne'deki imaretinin vakkaç kütüphane bulunduğu husufiyesinde imaretle kuiı.iian kütüp.: sunda araştırmaoların görüş birli.::·
hanede bulunan eserlerin isimleri ğinde olduklaruu söyledilçten soma
de verilmektedir. Eriinsal, daha o bu konuyu ele almaktadır. Onun
tarihte kitapı.anru kendisinden son.:. konuların üzerine nasıl · dikkatle
ra geleceklerin.istifaçiesine bırakan eğildiğini, nasıl inceden inçeye
. hayır sahiple~ · ~ulunduğuna
araştırmalarda bulunduğunu, göbir de misal . vermektedir: Edir.- rüş birliğinde. olan araş~oların
ne'de, CaiPi.-i · Cedid müezziİU Ali neden yanılc4klaruu, gerçeklerin •
Fakih b.· İbrahim'in kitaplaruu, nered~ ve nasıl olduğu sonucuna
875/1470-1471'de düzenlediği vak- ne yoldan uJaştJ.ğuu görmek ve. anfiyesiyle kendisine, ~esine , ·. ye lamak için bi2;im de tam dört s~~
azadlı kölelerin~ v~ettiğini öğre
yi okumamız içap edecektir. Bunniyoruz..Vakfiye, konulan bir şartla dan dolayı müellifini yalnızca takbu . kitapların kendisinin ve. azadlı dir etmekle yetirimeyip, ciddi araş
kölelerinin nesli kesildikten sonra, tırmalarda bulunmak· isteyenler, bu
"~ulaha-yı ehl-i ilmden ve kütllb-i
kitaptan bir rehber gibi y~lana- ·
mezkUrenin mütalaasına muhtaç caklan daha başka sahifeler de buolanlara" verilmesi istenmektedir. lacaklaruu akılda · tı.itacilldardir.
Kitaplarİn ihtiyaç sahiplerinden Devrin sadrıazamı. Mahm.ut Paşa
esirgenmemesi de vakfiyeye konan nın, Fatih·~ .eriui.ne . uyar~ İstan
bul'da bir cami etrafında toplanan
şartlardandır. Fatih devri müderris
ve _şeyhlerinden Mesut Halife'nin, medrese, imaret, sıbyan mektebi,
Fatih devri ulemasından Molla mahkeme, türbe, hamam gibi üniteYegan diye tamnan Mevlana Meh- lerden meydana gelen bir külliye
·med'in. Bursa'da yaptırdığı mesci- · ·kurduğu gibi imparatorluğun diğer
_dine, bazı kitaplar vakf. ederek bir şehirlerinde ·de bazı hayır ~serlerj.
kütüphane kurduğu da elde.l<i vak- vücuda getirdiği görülmektedir.
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Bayezid ve I. Selim Devri
Kütüphaneleri

II.

n. Bayezid, Topkapı Sarayında Fa-

tih'in kurduğu kütüphaneyi, kendisine hediye edilen ve adına yazılan kitaplarla daha da zenginleştirmiştir. Edirne'de, Tunca kenarında
n. Bayezici'in yaptırdığı külliyenin
vakfiyesinde Kütüphane ile ilgili
.Şartlar onun kütüphaneye vefdiği
önemi ortaya koymaktadır. Ozellikle "medresede mütemekkin olan
talebeye, hacet oldukça, şahit huzurunda, aded-i ecza ve evrakını
add edip kıtasını ve cildini ve nakkaşını defterinde kayd edip ve
j evsaf.ını şühud zeyl-i defter-i mez'
burda tahrir ede, ta ki sonra kitabı
aldığı vakit tamam yakaza ve tenebbüh üzre olup kitaplar tağyir
ve tebdilden masun ola." n. Bayezid'in kurduğu kütüpheneler CJı·' şında devlet adamlannın ve
aıimJ.erinin, meşayihiriiit de ge~ek
, İstanbul'da, gerek Anadolu'da ve
Rumeli'de bazı şehirlerde kütüpha~
neler kurdukları görülmektedir.
Bunları, kimlerin nerelerde kurduğunu, vakf ettikleri kitapların sayı1
sı ve konulan hakkında Erünsal
gerektiği kadar bilgi vermektedir.
Müeyyedzade'~ özel kütüphanesinden kaynaklar övgü ile bahsetmektedir. Erünsal'ın onun kitapları
hakkında verdiği bilgi, bugünüri
kitap meraklısı okuyucular için olduğu kadar, hepimiz için bir·önem
taşımaktadır. !.Selim, Müeyyedzade'nin vefabndan·;:;'onra önun dağılan kitaplarının biraraya getirilerek
tesbitini ·emretmiştir. Bu defterde
sayım sonucu tesbit eçlilen kitap
sayısı2112'dir. Fakat defterin önsöiünden anlaşılelığına göre, Müey-.
yedzade'nin sahip olduğu kitaplar
daha fazla olabilir. Zira önsözde
"Müeyyedzadenin rie kadar kitapları varsa cem' olunup ve ·satılıruş
olan var ise dahi satılan· yerlerden
alınıp bir yerde hıfz oluna" ·ve "ve
ne kadar kitapları· var ise· olan yerlerden alınıp bir yere cem' olunup
veresesi zabtında ve hıfzında olan
kitaplardan dahi rilftmaileyh merhumundır deyu ne kadar kitaplar
ızhar ettiler ise bile bir emin yerde
~ olunup ve zahir olan ki~apların esamisi mufassal ve meşrUh yazılup defter edilüp" denilmektedir.
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Erünsal'ın kolay kolay ölçülemeyeden gelenlerin, daha sonra da macek bir değer taşıyan kitabında halle aıimJ.erin4t ve bu kitaplan anzevkle okunacak sahilelerden biri, layabilecek herkesin istifade etmeilme ve ulemaya büyük değer ver- si şartnun konulmasıdır. Bu türün
diğini bildiğimiz I. Selim'in kitaba
birkaç pmeği, İstanbul ve Edirçok düşkün olduğunu öğrendiği- ne'de görülmektedir. Kanuni Sultan
miz iki menkabe vardır (s. 39) Süleyman'ın ve daha önce Şehzade
Erünsal, kitabının hemen her sahi- Mehmet ve Mihrimalı Sultan için
fesinde bize kütüphaneleri tanıttığı kurduğu medreselerde birer kütüpkadar, onları kuranların da, ayrıeza ·-~ hane yaphrmasına rağmen, devrin .
menkabeleri yazılmaya değer kişi- en büyük müessesesi olan Silleymaler olduğunu anlatmaktan geri niye killliyesinde, kuruluş yıllarındurmamaktadır. (s.40)
da bir kütüphane bulunmadığı görülmektedir. Bu devirde kütüphane
Kanuni Devriyle XVI A
kurma çalışmalarının yanında, da·
• snn. ha önceden· kurulan kütüphaneleri
Sonunda Kurulan
yeniden düzenleme ve kon trol etKütüphaneler
meye de ·önem verilmekte ve kataEdirne'de n. Murat devrinden ·bu log çalışmaları üzerinde d urulmakyana· görii.lı:neye başlayan, mahal- tadır. n. Selim'in, Edirne'de kurduJelerde küçük kolleksiyonlardan ğu Selimiyye külliye medresesi için
~luşan kütüphanel.e r kurma geletes.is ettiği kütüphane, gerek kollekneğinin bu devirde yeni örnekleİle
siyonunun zenginliği, gerekse katadevam .ettiğini söyledikten sonra, !oğun mükemmeliyyeti bakımin
Erü.nsal ~ır Valisi Çoban Musta- dan dikkati çekmektedir. !stanfa Paşanın Gebze'de 926/1521-1522 bul'da bir rasadhane kuran Takıy
yılında tamamlandığı. külliyesinde yüddin, müneccimbaşıiığı· sırasın
165 kitaplık bir kütüphanenin de da, bu rasadhanede astronomi ile ilyer aldığını söyleyerek bu bölüme gili eserlerden m·eydana gelen bir
girmektedir. Müellif, Çoban Mus- kütüphane tesis etmiştir.
tafa'nın külliyesinde olduğu ·gibi
artık kütüphaneyi, medreseyi taMüstakil Kütüphanelerle
mamlayan bir unstJ!··oiarak göstermekte ve bunlara, Istanbul, Bursa, Büyük Medrese
?ofya, Tekirdağ, Rodos, Amasya'da Kütüphanelerinin Ortaya
türlü kişiler t~afından yaptırılan Çıkışı
medreselerde birer kütüphane bu- Bu bölüme Erünsal şu satırlaria girlunduğunu . söyleyerek t~ vermektedir: xvn. asrın sonlarına doğ
mektedir. Bunların çoğunun, İstan ru ulemaya ve. ,öğrencilere, hem de ·
bul'da yap~ olduğunu söyle- halka açık, cami ve tekke kütüpharnek gerekmez. Bu medrese kütüp- nelerine yeni .bir kütüphane türühanelerinin yanında, bazı cami ve nün daha eklendiği görülür. İşleyişi
mescitlerde de kütüphaneler buluit- · bakımından diğer küt4phaı:ıelerden
duğuna dair kayıtlara rastlanmakpek farklı olmayan, aricak değiŞik ...
· tadır. Erünsal; bunlardan birçoğu bir bünyeye sahip olan bu tür kün'un,· adlarını ve kimler tarafından tüphanelerin en·belirgin husuşiyyeyaptırıldığını da söyleyerek sıralıi
ti inüstakil binada kurulmuş olmamaktadır. Bu medrese kütüphaneleları ve kütüphanede ·görevlendiririnin yanında, bu devirde görülen len ve başka bir işle uğraşmaması
mediese, cami mektep, · tekke ·ve istenen personeline daha fazla ücret
türbe kütüphaneleri dışında, genel- verilmesidir. Müellif, bu kütüphalikle örnekleri ancak XV. ve XVI. neye örnek olarak Köprülü Kütüphanesi'ni göstermektedir, ve onun üzeasırlarda görülen bir kütüphane ilirü daha vardır ki, ona göre bu, şim rinde durn'laktadır. (s.61 v.d)
diye kadar olan kütüphane sınıflan
Büyük medrese kütüphaneleri ve kidırmalarında yer almamaktadır.
tap bağışlan. Bu alt bölümde, KöprüÇoğunlukla ulema sınıfından olan
lü Mehmed Paşa.nın damadı Merzi,.
kimselerin adlarından veya vakfi- fonlu Kara Mustafa Paşanin, İstan
yelerinde vakf edilen kitaplardan bul'da Çarşıkapı'da inşasına baŞlatönce, vakfı yapanın, sonra n~slin- bğı mescit, medrese, kütüphane,
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sıbyan mektebi, s~bil ve . türbeden
meydana gelen külliyesini oğlu Ali
Paşa tam~axruşbr. Mustafa Paşa,
bu külliyede kuracağı kütüphanenin
kitaplannı da önceden hazırlaxruşbr.
Köprülü Mehmet Paşanın kardeşi
Hasan Ağanın oğlu Amcazade Hüseyin Paşanın Sarachane'de, Mimar
Ayas mahallesinde yapbrdığı külliyenin içinde müstakil bir mekanda
kurulan kütüphanesinde 400-500 kitaplık bir kolieksiyon vardır. Erünsal bu bölümde ve daha başka kim....;:::.. !erin v~ ~aşka sayılarda kitaplar bağışladığiru, bunların İstanbul ve
Anadolu'dan nerelere konulduğunu
anlattıktan sonra, Şeyhillislam Feyzullah Efendinin 1111/1699 tarihli
vakfiyesi · ile, medxesesi · yanında
kurduğu kütüphanenin zengin kolleksiyonu ile dikkati çekmekte olduğuna işaret etmektedir. ·

III. Ahmet Devri
Kütüphaneleri
Bu alt bölümde , Erünsal, asıl Şehit
Ali Paşa üzerinde durmaktadJI (s. 70
vd.) Ali Paşa, şubat 1127/1715 tarihli
vakfiyesinden anlaşılelığına g§re ilk
kütüphanesini İstanbul'da, Uskfib'i
mah~esindeki konağında kurmuş

tur. Uç katlı olan bu kütüphaneye
Ali Paşa çeşitli ilim dallannda kitaplar koymuş ve bunların bir de kataloğunu hazırlanuşbr. Onun kurduğu
ikinci kütüphane,· Kuzguncuk · yanındaki İstavroz semtinde bulunan
yalısının bir odasında bulunmaktadJI. O, vakfiyelerinde, kitaplarından
yalnız kütüphane içinde yararlanıla
cağını zikr etmiştir. Erünsal, kültür
tarihimizle ilgili bir nokta üzerinde
durmaktadJI. Burada, onun kitabı.., nın önemli sahifelerinden birkaçını
okumaktayız. Bu sahifeler, Ali Paşa
nın şehadetinden hemen sonra mallarının müsadere edilmek üzere sayımının yapıldığını anlatmaktadır.

Bunu Raşid Tarihi'ndeki bir kayıttan
öğreniyoruz (s. 73 vd.) Ordu-yı Hümaytın kadısı Sunuilah Efendiye yazılan bir hatt-ı hümayunla, Paşanın
vakf edilmiş mallarının ayrılıp diğerlerinin bildirilmesi istenmiştir:
Daha sonra, Ali Paşanın vakf ettiği
kalan serveti müsadere edilmiş, ancak değerli kitaplardan meydana gelen zengih kol-leksiyenun müsaderesi pek kolay
olmamıştır. Kitaplarm müsadere?i
malları dışında

için devrin şeyhülislamı Ebıl İshak
İsmail Efendiden bu konuda bir fetva almak gerekmiştir. m. Ahmed'in
hatt-ı hümayununda bu fetva ile ilgili olarak şöyle denilmektedir: Bu
husus-ı
mezbur a'lemü'l~Ulama'l
mütebahhırin, efdalü'l-müteverrıin,
bi'l, fiil şeyhillislam ve müfti'~-enam

olan Mevlana Ebıl İshak !smail
-edam'Allahu Taala fazailehu- istifta
olundukta, kütüb-i kesiresi olan
Zeyd, malik olduğu kütüb tescil ettiidikten sonra fevt olsa, Zeyd in felsefe,
nücum ve ekazlb ile meşhun olan
eş'ar ve tevarlhe müteallık olan kitapları dahi vakfa dahil olmaz. Ol
makule kütübün vakfı mütearif değildir deyu fetva-yı şerife verilmekte...Bundan-sonra Erünsal'm ele aldığı. konuları nasıl değerlendirdiği

gösteren ve bunları
gibi kabUl ederek yanlış ve
sakat sonuç çıkaranlardan onu ayı
ran satırları okumağa başlıyoruz.
Bu fetva tek başına ele aluup değer
lendirildiğinde ortaya izahı güç meseleler çıkmaktadır. Herşeyden önce
"felsefe ve nücum ve yalanlarla dolu şiir ve tarih kitaplarının vakfı caiz değilse," bu tarihten önce ve sonra bu tür eserlerin vakf edilerek kütüphane kurulmasına nasıl müsaade edilmiştir? Fetvanın hukOki dayanağı nedir? Bu sağlam bir dayanak mıdır? Bu sorular cevaplandır
maya çalışıldığında fetvall!-Il ardı:n
da başka bir mesele~ yattığı görülmektedir. Ancak, bu fetvayı tek
başına ve olduğu gibi alup değer:
lendiren Adnan Adıvar, Osmanlı
larda ilim ~e heye~ hakkında görüş- ,
leri şu ~eticeye varinaktadJI: "Bu b ize gösteriyor ki, felsefe, astronomi,
hatta tarihe ait eserleri makbul ve
muteber tutmak şöyle dursun, onla-.
rm umumi bir kütüphaneye vakfına
bile razı olmayan bir zihniyet, XVII.
as_ır ibtidalarında hala yaşıyordu."
Bu fetvanın başka araştırıcılar tarafından da aynı şekilde değerlendi
rilmeye devam ettiğini görüyoruz.
(s.74 vd., çılanalar 433, 434, · 435).
Aziz bilginimiz Erün~al'ın, konuyu
ilmine yakışır yolda inceledikten
sonra vardığı netice ise şudur: Şey
hillislam İsıiıail Efendinin fetvasıru,
m. Ahmed'in, başta Ali Paşanın kitaplarıyla ilgili iki hatt-ı hümayuniyle birlikte değerlendirdiğimizde,~
bu· fetvanın Ali Paşanın kitaplarıruri
müsaderesine hukOki bir mesnet
sağlamak gayesiyle verildiği ortaya
nin

taruklannı

olduğu

çıkmaktadJI. Ayrıca, hatt-ı hümaincelendiğinde, . vakfı caiz

yunlar

göı:üimeyen

bu kitapların önemli
bir bölümünün saraya gönderilmesinin, bir kısmının ayrılmasının, bir
kısmının da satılmasının istendiği
görülmektedir. Dikkati çeken Çiğer
bir husus da, bütün kitapların vakf
edilmeyeceğine dair fetva alan m.
Ahmed'in bu hadiseden üç yıl sonra
kurduğu Saray Kütüphanesinde, tarih ve edebiyyat, felsefe ve nücum
dallannda eseriere yer vermesidir.
Bu tezadı herhalde m. Ahmed'in
kısa süre içinde, görüşlerinin değiş
tiği şeklinde izah etmek· mümkün
değildii. m. Ahme_!i'in, saltanah
yıllarına kadar, sarayda çeşitli kaynaklardan sağlailm.ış binlerce kitap
birikmiştir. Padişahlar ve yakınları,
kurdukları kütüphaneleri, bunların
kolleksiyonları ve genellikle hazinede toplanan bu kitaptarla meydana .
getiriliyordu. m. Ahmet, sarayın -değişik bölümlerinde hazinesi bulunan
kitapların kullanılması ve korunm~ı
için, daha önce yapılan düzenlemeleri yeterli görmediğinden Topkapı Sarayında yeni .yapbrdığı kütüphane
"içinde, bu kitapların büyük bir kıs
mını toplamaya çalışb.

i. Mahinut Devrinde
İstanbul'da Yapılan

Kütüphaneler
Hekimoğlu . Ali -Paşanın, İstap.bul:da
Davudpaşa'da kurduğu kütüphaneden başlayarak Darnaclzade Ebülhayr Ahmet Efendinin, Sultan Selim
Camii mahfilinin altında,· Darüsaade ağalarından Hacı Beşir Ağanın
Cağaloğlu'ndaki külliyesinde kurduğu ~tüphane vardır. L Mahmud'un Istanbul'da yaptırdığı kütüphaneler arasında Ayasofya Kütüppanesinin açılışı dolayısıyla saray, devlet erkanından, ulemadan bazı kimselerin kitap bağışında bulun!fukları
görülmektedir. Bu kütüphane gerek
mimarisi, gerek zengin kolleksiyonu
ve geniş kadrosu bakımından önem
taşır. Ayasofya Kütüphanesinin açılı
şı halk arasında da akis yapmışbr. Bu
konuyu işleyen bir destanda, özellikle kütüphanenin tezyinat;ı üzerinde ·
durulmuştur_.(s.88 vd.) ~tanbul'da
aynı yıl içinde !,ki önemli kütüp~e
kurulmuştur: Aşir Efendi ve Atıf
Efendi Kütüphaneleri. L Mahmut,
Galatasaray Mektebinde bir kütüpha49 . 177
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İşTEESER - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ne yapbmuşbr. Kütüphanenin kuruluşuna sebep olarak burada bulunan
öğrencilerin kitaba şiddetle ihtiyacı

sinden geldiğini kesinlikle söyle- II. Bölüm: Vakıf
mek güçtür. Fakat Vakıflar genel Kütüphanelerinin Teşkilab
müdürlüğüncieki bir belge, m. Musgösterilmiştir.
tafa'run Laleli medresesinde bir kü- Bu bölümü de 'o kumak gereklidir.
tüphane kurduğunu açıkça ifade et- Ya1nız bu bölümde, müellifin ele almektedir. Laleli Cami-i Şerifi civa- dığı noktalara bağlı kalarak teferruIII. Osman ve III. Mustafa
ata inilmeyecektit.
rında kain medresesi derununda
Kütüphaneleri
olan kütüphane-i münifeı>inde, fi'lKütüphane personeli
I. Mahmud, saltanahrun son yılla asıl mevzu olan kütüb-i şerlfe, tam
Kütüphanelerde görevli perso.l).el
rında yaphrmaya başladığı külliyekütjiphane tertibi olmayup nalas çıl- ._,
sinde, büyük bir kütüphane kurma- duguna.... Bu belgeden anlaşıldığı deviriere göre çeşitli yönlerden
yı planlanuşsa da, m. Osman onun
na göre, Laleli medresesinde, m. farklılıklar gösterdiğinden, bu kobu ·hayratıru tamamlamış ve adını Mustafa tarafından kurulmuş bir nunun işlenişinde tarihi bir sıra tada kendi adına izafetle Nur-ı Os- kütüphane bulunmaktadır. m. Mus- kip etmek _h em gerekli, hem de bu
gelişmeleri göstermek bamani koymuştur. Kütüphane açılı tafa'run Bostancılar Ocağında kur- . alandaki
kımından yararlıdır diyerek söze
şında 5032 ciltlik bir kolieksiyana
duğu kütüphane hakkında ise hem
sahipti. m. Mustafa devrinde sadra- vakfiyesinde, hem de muhasebe başlayan Erünsal misal olarak kuiuzamlık ·yapan Ragıb Paşanın konadefterlerinde gerekli bilgiler bul- luş devrinde Kütüphane, külliye veya içinde bulunduğıı cami ve med- .
ğında zengin bir kütüphanesi ve ki~t~~- Ayrıca 180Q yılında, İngi
liz elçısı, Dr. Hunt ile Istanbul'da Bi- reseden müstakil bir yapıya sahip
taplannın bakmuyla görevli bir de
kitapçısı vardı. Tarihçi Vasıf'ın yazzanstan kalan yazmalan araşhrmak olmadığından ayrıca bir kadroya
dığına göre, Ragıb Paşa, senelerden
için gelen Prof. Cariyle da, 20 Kasım sahip olması da söz konusu olamamaktadır diyor. Bu bölümde Kütüpberi toplayıp seçtiği, getirtdiği bü- 1800 tarihinde Lincoln piskoposuna
hnne
personelinin seçimi ve tayinitün kitaplannı, telef ve kayb olmala- yazdığı mektubunda bu kütüphaneKütüphane
personelinin aziiden
tafsilatlı
bir
.
şekilde
söz
eder.
rından çekinerek ve halkın istifadeKütüphane
personelinin
ücretlesine yarasın diye bir kütüphane Kütüphaneye ait vakfiye ve Topka- ri-Kütüphane ücretlerinin artırıl
yaphrmışhr. m. Mustafa ilim ve irpı Sarayında bulunan katalog 1188/
ması-Vakıf idarecileri
fan sahiplerini himaye etmesi, sa- 1774 tarihini taşımakta ise de, m.
1. Nazır, 2. Mütevelli, 3. Kütüphane
rayda ilim meclisleri tertib etmesiy- . Mustafa'run defterindeki·kayıtlar bu
le de tanınırdı. Laleli'de, camiin ya- kütüphanenin kuruluş tarihi olarak görevlileri anlatılmaktadır. 1. Hdftz-ı kütiib. i. Hdftz-ı kütiibde aranan· vasıfla;. ii.
runa yaphrdığı medresesinde bir 1767 tarihini vermektedir.
Haftz-ı kiitübün seçimi ve tayini.iii Haftz-ı
kütüphane kurduğıı gibi, saraydaki
kütübün görevi ve sorumluluğu iuR.aftz-ı
Bostancılar ocağında da bir kütüpkütübün ücreti. v. Kütüphanelerde görevhane yaptıimıştır. Burada, bu kü- Veliyyüddin Efendi
lendirilen haftz-ı kütiiban sayısı. iJi Hdftz-ı
tüphane hakkında, Erünsal'ın yaz- Kütüphanesi
· kiitübün başlaı bir kimseıJe devri. vii.
dıklannı, onun bu eseri yazarken
m. Mustafa devrinde .iki defa Şey Hdftz-ı kütüblüğün babadan oğula geçyanlışa düşmekten ne kadar çekinhillislam olan Veliyyüdin Efendi, mesi 2. Hdftz-ı kütübün yamağı. 3. Katibdiğinin, gerçeğe ulaşmakta ne kadar
titiz davrandığırun bir başka örneği şeyhillislamlıktan ilk aziinde düzen- i kütüb. 4: Milcellid: 5. Beuuab, müstaholarak şuracığa sılaşhrmaktan kale- lediği bir vakfiyede 150 kitabını Atıf ftz. 6. Ferraş. 7. Kütiibhnnelerin tamir
mimi alamadım. İstanbul kütüpha- Efendi kütüphanesine vakf etmiş, ve bakımıyla görevli personel.
nelerini gösteren listelerde bu 1<4- fakat ikinp tayininde bu vakıftan
tüphanenin kurucusu m. Mustafa . dönerek, Atıf Efendi kütüphanesine Kolieksiyon
veya m. Selim ve kuruluş tarihi de verdiği _kitaplaila sahip olduğıı ki1217/1801-1802 yılı verilmektedir. taplan Bayezid Camiinin sağ tarafı Bu bölüm, üzerinde durulacak bö· Süleymaniye kütüphanesinin Laleli na bitişik olarak y~phrdığı kütüpha- lümlerden biridir. Çüİlkü kütüphabölümünde bulunan kitapların çağıı nesine vakf etmiştir. Onun vakf etti- nelerin gördükleri hizmet bakımın
nun III. Mustafa'run vakıf mühürünü ği kitapların bir listesi vakfiyesinin dan asıl hikmet-i vücudlan bu kolleksitaşıdıklan di.kkate alınarak, bu kü- sonunda ·bulunmaktadır. Kütüpha- ·yonlardır: Bundan dolayı öteki bötüphanenin kurucusunun Sultan m. neye vakf edilen kitapların sahr sa- .lümlere bakarak bu bölümden, daha
Mustafa olduğıı söylenebilirse de, yısını, cild ve tezhib özelliklerini be- geniş bir bilgi aktarmak istiyoruırt.
lirten katalog konulduğunu dciha a. Anıı kolleksiyonun kuruluşu. Kitajr
aynı padişahın Bostancılar Ocağın
sonraki
yıllarda yapılan sayım kadaki Kütüphanesinin 1247/1831tan okuyoruz: "Vakıf kütüphaneleri1832 tarihinde ll. Mahmud'un em- yıtlarından anlamaktayız. Müverrih nin kolieksiyanları vakf edilen kiriyle Uleli· medresesi kütüphanesi- Vasıf Efendi, Veliyyiddin Efendi taplardan oluştuğıı gibi bu kolieksi- .
ne nakledilmiş olması dolayısıyla, Kütüphanesinin kolieksiyonunda yonların zenginleşmesi de genellikve sadece vakıf mühüründen hare- nadir kitaplar bulunduğunu ve kü- le aynı · yoldan sağlanmak ta idi.
ketle bu görüşü desteklemek güçle- tüphanenin çok .sayıda okuyucusu Vakfiyelerle vakıf kayıtlan ve müolduğunu belirtir; benim de Darülşir. Çünki bugünkü Laleli kolieksihürleri incelendiğinde, kütüphane
fünün
talebesi olduğum senelerde, kolieksiyonlanrun teşkilinin bazı ~
yonunda bulunan kitapların hangileri Laleli medresesinden, hangile- bu kütüphanede ·çok çalışmalarım farklı şekillerde gerçekleşdiği görürinin Bostancılar Ocağı kütüphane- olmuştur.
lür. Bu konuda en çok rastlanan uy178.50
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gulama, medrese kurucularnun yap- veren Eriinsal, merakla okumağa
devam ettiğimiz bu bölümde, Kanutırdıklan medreselerde, talebelerin
ni devrinden günümüze ulaşabilen
öğrenimi için gerekli bir miktar kitap bağışiayarak kütüphane kurma- bir diğer müstakil katalogun Fatih
Camii kütüphanesine ait olduğunu
lanydı. Bundan dolayı bu koneksiyonlar ders kitaplanndan oluşmak anlatıyor. ''Kitaplar defteri" olarak a.d ta idi. Müstakil bir binada veya öğ landırılmış olan bu kataloğun evsafı
retim ve ibadet için yapbnlnuş mü- sayılmakta, hem kitabın Osmanlı ceesseselerde kütüphane kurmak için miyetindeki yeri, hem de bu kütüphanenin tarihi açıklanmaktadır Ayrıca
yapılan kitap vakfı bir vakfiye ile
yapılan kataloglama çalışmalan üzegerçekleşmekte idi. Kütüphanelerin
rinde bilgi verilmektedir. Katalogcia
kiınıluşunda vakf edilen kitap sayı
Fatih tarafından bu kütüphaneye
sı deviriere göre değişdiği gibi kurulan kütüphanenin türüne göre vakf edilen kitaplann sayısını, bu
.kütüphaneye bağışlanan müstakil
farklılık gösterir. (Daha geniş bilgi
için bkz. bu konunun b,c, ç madde- koleksiyonları bulmaktayız. Erünsal,
lerine bu bölümlerde b. Kolieksiyon- · Arapça ve Türkçe yazılmış olan bu katalog hakkında vakıf kütüphaneler
ların zenginleştirilmesi. c. Kolleksiyonlann özellikleri, ç. Kolleksiyonlann sa- için bu hazırlanan katalogların en düyım ve kontralil ile geniş bilgi veril- . zenlisidir, dedikten sonra, üzerinde
mektedir. Bir başka ana bölümde daha ayrıntılarla durmaktadır. B. XVI.
asrın ikinci yarısından başlay~
vakıf kütüphanelerinde kataloglama çalışmalan ve kataloglar anianı vakfiyelere ekli basit kitap çalışma
lannın gelişdiği, kitap adlannın tasmaktadır s. 213 vdd.) Vakıf müesseselerinin kuruluşunda hazırlanan nifli bir şekilde verilmesinin yanın
vakfiyelerde bağışlanan kitaplann da, tavsillerinin de büyük bir titizda bir listesi verilmekte ·idi. Genel- likle yapıldığını söy]eyen Erünsal'a
likle kitap adianndan oluşan bu lis- göre, II. Selim'in kızı Esmihan Sultateler bazan yazar adı; kitabın cild .nın Eyyub'da yaptırdığı medrese
için düzenlediği vakfiyesinde, medsayısı da belirtiliyordu. Eriinsal, kureseye vakf ettiği kitaplann özellikruluş kütüphanelerindeki kataloglama çalışmalarnun başlangıa say- leri en ince aynntılanna kadar tesbit
makta ve bundan dolayı, Osma.rılı edilmiştii. XVIII. asrın başlannda
larda ilk katalogun da kurulan ilk gerek İstanbul'da, gerekse Istanbul
kütüphane ile birlikte ortaya çıktığı dışında kurulan kütüphanelerin
böylece dikkatle hazırlanan katalognı söylemek mümkündür, demektelan
vardır. Erüiı.sal, bu kataloglann
dir. Devam eden satırlarda, bu listeler hakkında daha geniş bilgi veril- hem tasnif, hem de konu başlığını
mektedir. Yazar, Fa,tih Camii kütüp- tesbit bakımından bir gelişme olduhanesinin biri II. Beyazıd devrinde ğu gibi diğer kataloglarda görülen
bu kütüphaneyi teftişle görevlendi- b~ı kusurlann devam ettiğinin görilen Mehmed b. Ali Fenari, diğeri rüldüğünü de ilave etmektedir.
Kanuni Sultan Süleyman zamanın
Yararlanma(s. 237 vd.) bölümünda, bu kütüphane hafız-ı kütübü de, a. Kütüphanelerin açık bulunduMolla Arab tarafından düzenlenen
ğu günler ve saatler, b. Kütüphaneiki kataloğu bulunduğu biliniyorsa de okuma, istinSah, öğretim, ibadet
da, her iki kataloğun da elimize geç- ve diğer faaliyetler, c. ödünç verme
mediğini söylemektedir. Günümüze · · (iare) konulannda bilgi verilmekteulaşabilen en eski müstakil katalogdir. Eriinsal bu konu üzerinde ollan Kanuni devrine ait. Bunlardan dukça uzun durmuştur. (s.246 vd.)
birincisinin ancak ilk kısmı elimizde Kütüphane kurucularının vakf etbulunmaktadır. Bu kataloğun üzetikleri kitaplann ödünç verilmesi
rinde hangi kütüphaneye ait oldu- konusunda farklı görüşlere sahip olğunu gösteren bir kayıt yoktur. Anduklarını bildirerek konuya giren
cak içindek;iler kısmında yapılan sı Eriinsal ödünç vermeyi teşvik eden,
nıflandırmanın zengirıliği, alt baş
hatta hafız-ı kütüblerin bu konuda
ihmalkar davranmamasını isteyen
lıklann bolluğu, bu katalo~ büyük bir ihtimalle zengin bir k 'Ileksi- v~ar ~ulunduğu gibi ödüilç veryona sahip olan Saray
meye şiddetle karşı ç~ kütüphane ait olabileceğini düşündürmekte ne kuruculan da vardır. Islam dinidir. Bu katalog hakkında geniş bilgi nin ilmi yaymayı ve dolayısıyla

Kütüpıanesi

ödünç vermeyi teşvik etmesi, kütüphane kuruculannın kitaplannın
ödünç verilmesine izin verilmemesi
halinde İslamın bir emrine karşı çıkmış olacaklan endişesiyle vakfiyeleri.he bu konuda kesin olarak yasaklayıcı hükümler koymalarına sebep olmuştur. Ancak bir süre sonra ödünç
verme yoluyla kütüphanelerin kitap
kaybına uğramalan ve bazı kütüphane kuruculannı vakfi.yelerine ödünç
kitap vermeyi kısıtlayan maddeler
koymaya zorlamıştır. Islam alimi Süyuti, Kahire'deki Mahmudiye Medresesi kütüphanesi vakfi.yesinde kitapların dışan çıkarılamayacağına dair
bir kayıt buluıuİıasına rağmen hocalarından ikisinin bu kütüphanenin
kitaplarını evlerine götürdüklerini
görünce, bu derece emin kimselerin
diniri kurallarına aykın bir iş yapmayacaklarını düşündüğünden, bu
konuyu inceler ve "Vakıfın izni ol- ·
madığı hallerde dahi, bazı şartlar
dahilinde ödünç kitap alınabileceği
neticesine varır. Süyılti'nin bu konuda bir eseri vardır. Bu risalesinde, bu kütüphanede bir kitabın
ödünç alınabilmesi için, alınacak kitabın lüzumundan fazla ~lde tutulmaması
gerektiğini
belirtmiştir.
Erünsal'ın el attığı konulan nasıl inceden ineeye ve başka bir araştırıcı- :.

~ aklından bile. geçmeyen nokta-' ,
!ara kadar uzandığına, bunu da ayrı :'
bir tanık sayıyorum. Kitabın son sahifelerini okurken sevincimi ve takdirimi belirtmek için heyecanlarup
tutarlı bir kelime anyorum. "Tedkik

1
'

biiyle olur diyecektim. Fakat daha önce
"tedkik" kelimesinin sözlük anlamına
bakmak istedim. "Tedkik" bir nesneyi
gereği gibi döğüp hurdhhaş eylemek
(Kamus Tercümesi, ID, 816).

Bibliyografya bölümü de, biz okuyucular için büyük bir değer taşı
maktadır. Erünsal, bu büyük tarih
hazinesine yığdığı bunca bilgiyi ne- _
relerden , nasıl toplamıştır? On yıl
kendisini, bunca birbirine benzemeyen; nerelerde hangi arşivlerde,
hangi kitaplıklarda ve kiml~rin
hangi eserleri içinde saklanup kalmış olan ve yerleri bilinmeyen bu
kitaplan; bunlann sahifelerine ser- ·
pilip kalmış olan ipuçlarını, belgeleri, bilgileri bulup bu siyah satırlan,
bu kara sahiielerj. ışı.klandırmış; kara yazıyı ak etmiştir~ Sa'yi meşkfir
olsun.
~
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