
HACI SELiM AGA KÜTÜPHANESi 

L 

HACI SELİM AGA 
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XVIII. yüzyılda 

Hacı Selim Ağa tarafından 
kurulan kütüphane. 

_j 

Hacı Selim Ağa. ı. Abdülhamid ve lll. Se
lim dönemlerinde birtakım siyasi olayla
ra karışmış nüfuzlu şahsiyetlerden biri
dir. Reisülküttab Mustafa Efendi'nin kö
lesi iken devlet hizmetine girmiş. ça
lışkanlığı ve kabiliyeti sayesinde süratle 
ilerlemiş. Edirne Sarayı ' nın tamirindeki 
gayretiyle dikkat çekerek Hotin defter
dan (i 182/1768) ve kapıcıbaşı (I 187/1773) 

olmuştur. ı. Abdülhamid'in cü!Osundan 
sonra yıldızı parlayan ve Darphane emin
liğine tayin edilen Hacı Selim Ağa matbah. 
bina ve tersane eminliği (I 20 lll 787) gö
revlerin de bulunmuş; ancak lll. Selim'in 
tahta çıkışından sonra durumu sarsıl

mış. padişahın tersaneyi teftişi sırasında 
görevinin başında bulunmadığı. donan
ma işlerini ihmal ettiği, verdiği emirleri ye
rine getirmediği gerekçesiyle idam edi
lerek (Uzunçarş1lı. TM, V, 250) yaptırdığı 

sıbyan mektebinin bahçesine gömülmüş
tür ( 1203/1789). 

Sanisinin matbah emini olduğu sırada 
Üsküdar'da Selamsız caddesi üzerinde. 
Atlamataş ı denilen mevkide bir sıbyan 
mektebiyle birlikte yapımına başlanan kü
tüphane. avlu kapısının üstündeki Yesari 
Mehmed Esad Efendi'nin hattıyla yazılmış 
inşa kitabesine göre 1196 (1782) yılında 
tamamlanmış. vakfiyesi de Muharrem 
1197'de (Aralık 1782) düzenlenmiştir. Gü
nümüzde küçük bir bahçe içinde yer alan 
kütüphane binası . ön kısmında bir oku
ma salonu ile bunun arkasına sonradan 
eklenmiş. yüksekçe bir zemine oturan ve 
okuma salonuna basık bir kemerle açılan 
kitap deposu (hazine-i kütüb) kısmı olmak 

·üzere iki bölümden meydana gelir. Oku
ma salonuna. üstü tekne tonozlu geniş 
bir saçakla örtülmüş üç gözlü bir revak
tan girilmektedir. 6,40 m. yüksekliğinde 
sağır bir kubbenin örtlüğü bu kare salon 
üçer tanesi yan duvarlarda. ikisi giriş ka-
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ptsının kenarlarında olmak üzere sekiz 
pencere ile aydınlatılmaktadır. Yan pen
cerelerin üzerinde ortadaki daha büyük 
üçer revzen bulunur. Kitap deposu kıs
mı 4.20 x 4,60 m. ebadında olup üç tara
fındaki birer pencereden ışık alan üstü 
tekne tonazla örtülü daha küçük bir me
kandır. Aslında sıbyan mektebinin bah
çesinde iken oranın bir ilkokul yaptırmak 
için yıkilması üzerine kütüphane bah
çesine nakledilen kabirler burada küçük 
bir aile safası meydana getirmiştir. Hacı 
Selim Ağa. hanımı Zeynep Kadın. oğlu Na
zif Ahmed Efendi'nin kabirieri yanında ci
vardaki Tenbeller Mescidi'nin banisi Ha
limi Hacı Mehmed Efendi'nin mezarı da 
bu hazirededir. 

Vakfıyeye göre kütüphanede üç hafız-ı 
kütüb, iki hatız-ı kütüb yamağı ve bir 
mücellit görevlendirilmiştir. XVIII. yüzyıl
da kurulan diğer müstakil kütüphaneler
de olduğu gibi burada da öğretimin bi
rinci planda tutulduğu, üç hafız-ı kütüb
den ikisinin aynı zamanda kütüphanede 
müderrislik yapmalarının şart koşulduğu 
ve bu görevleri karşılığında kendilerine ek 
ücret tayin edildiği görülmektedir. Kü
tüphanenin nezareti şeyhülislama bıra
kılmış ve görevlendirilecek hatız-ı kütüb
lerin ders verip veremeyeceklerinin şey
hülislam tarafından tesbiti istenmiştir. 

Hacı Selim Ağa Kütüphanesi'nin vak
fıyesinde de görevli hafız-ı kütüblerin kü
tüphanede tam gün bulunmaları üzerin
de önemle durulmuş ve bunlardan sade
ce birinin kütüphaneyle meşgul olacağı 
belirtilmiştir. Hacı Selim Ağa vakfettiği 

kitaplardan kütüphane içinde faydalanı l
masını . hiçbir kitabın kütüphane dışına 
çıkarılmasına izin verilmemesini de iste
miştir. 

Hacı Selim Ağa'nın oğlu Mehmed Emin 
Efendi. 1221 (1806) yılında babasının kü
tüphanesinin gelirlerini arttırmak için bu
raya bazı ek vakıflar tahsis etmiştir. 

Başlangıçta Hacı Selim Ağa'nın vakfet
tiği 1200 civarında kitaptan oluşan kü
tüphane koleksiyonu zamanla Üsküdar'
daki Kemankeş Emir Hoca. Nurbanu Sul-
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Selim Ağa 
Kütüphanesi'nin 
kitabesi 

Hacı Selim Ağa Kütüphanesi- üsküdar 1 istanbul 

tan. Babüssaade Ağası Yakub Ağa . Aziz 
Mahmud Hüdayi kütüphanelerinin de ka
tılmasıyla zenginleşmiştir. Kütüphane için 
Il. Abdülhamid döneminde bir katalog ha
zırlanmıştır ( Dersaadet 131 O) . Hacı Selim 
Ağa Kütüphanesi'nde bugün 2887 yaz
ma. 1538 matbu eser mevcuttur. 
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HACI TORUN EFENDi 
(1 799-1885) 

Osmanlı alimi. 
_j 

Kayseri'de doğdu . Asıl adı Mehmed Sa
lih'tir. Küçük yaşta babası Çukurluzade 
Ahmed vefat edince alim bir zat olan an
ne tarafından dedesi Hacılarlı Musa Efen-



di'nin himayesine girdi. Dedesi tarafın
dan "torun" diye çağrıldığından halk ara
sında Torun Efendi diye anıldı. Dedesinin 
ölümü üzerine halasının kocası Kıranardı
lızade Hacı Seyyid Ağa'nın yanında kaldı 
ve yirmi yaşına kadar dokumacılıkla meş
gul oldu. 

Bir gece rüyasında Hz. Peygamber'in 
kendisine bir mushaf vererek "oku" dedi
ğini söyleyen Torun Efendi, dokumacılığı 
bırakarak Mürekkepçi İsmail Efendi'nin 
derslerine devam etmeye başladı. Yanı
koğlu Camii imamı Hacı Derviş Efendi'den 
kıraat okudu. Müderris Göncüzade Kasım 
Efendi'nin yanında tahsilini tamamlaya
rak ondan icazet aldı. Ayrıca AnkaraviSarı 
Abdullah Efendizade Mehmed Efendi'nin 
derslerine katıldı ve Raşid Efendi Kütüp
hanesi hafız-ı kütübü Hacı Salih Vahde
tl'den Tell].işü'l-Miftdf:ı ve el-Mutavvel 
adlı eserleri okudu. 

Torun Efendi. dersiam Hocazade Meh
med Efendi'nin ölümü üzerine Kayseri Ca
mi-i Keblr'ine dersiam oldu ve b!Jrada otuz 
yıla yakın bir süre ders okutarak yüzlerce 
öğrenci yetiştirdi. Tat e beleri arasında en 
meşhurları damadı Divrikli Emin Efendi 
ile Küçük Hacı Hafız Efendi. müftü Nail 
Efendi. müftü Mesud Efendi ve müftü 
Hacı Enver Efendi'dir. 

Hacca giden Torun Efendi Mekke, Me
dine ve Şam'daki bazı alimlerle tanıştı ve 
onlarla ilmi sohbetlerde bulundu. Dönüş

te uğradığı Karaman'da müftü Hadimiza
de Abdullah Hasib Efendi'nin bazı eserle
rini istinsah etti. Daha sonra Cami-i Ke
blr'de ders vermeye devam etti. 1254 
(1838) yılında yazdığı İşô.rô.tü'l-Kur'ô.n 
adlı eserini Sultan Abdülmecid'e takdim 
edince (1258/1842) kendisine hazineden 
250 kuruş maaş bağlandı. Yetmiş yaşına 
kadar öğrenci yetiştiren Hacı Torun Efen-

Hacı Torun Efendi'nin Huand Hatun Camii girişindeki me· 
zarı · Kayseri 

di, bundan sonra sadece Beyzavl tefsi
riyle Şaf:ıif:ı-i Bul].ô.ri okuttu ve kendini 
i badete verdi. Hacı Torun Efendi 22 Zilhic
ce 1302 (Z Ekim 1885) tarihinde Kayse
ri'de vefat etti ve Hunat Hatun Türbesi 
yanına defnedildi. 

Eserleri. 1. İşô.rô.tü'l-Kur'ô.n. Kur'an 
ayetlerinin yerlerinin bulunabilmesi için 
hazırlanmış kılavuz niteliğindeki bu ese
rin Kayseri Raşid Efendi (nr. 2 ı 493) ve Sü
leymaniye (Hacı Mahmud Efendi, nr. 432) 

kütüphanelerinde nüshaları vardır. 2. Mif
tô.J:ıu'l-J:ıaydt. Bu eser de Tuhfe-i Vehbf
deki kelimeler için hazırlanmış bir anah
tar kitaptır (Kayseri Raşid Efendi Ktp., 
nr. ı ı 185). Hacı Torun Efendi'nin bunlar
dan başka kıraat-i aşerenin tertibini açık
layan Risô.letü '1-indirô.ciyye, Kur'an-ı Ke
rim tilavetinden sonra Fatiha öncesinde 
okunan "sübhane rabbike rabbi'l-izze
ti..." (es-Saffat 37/180) ayetiyle ilgili lfay
ye'l-J:ıa~ ve ?ahar, ayrıca Tenbihü'l-ag
biyô. ve Risô.le fi ta'rifô.ti'l-af:ıkami'ş
şer'iyye adlı eserlerinin de bulunduğu 
kaydedilmektedir (Osmanlı Müelli{leri, ı, 

286; Hediyyetü '1-'arifin, ll, 384 ). 
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HACI ZİHNİ EFENDi 

(bk. MEHMED ZİHNİ EFENDi). 

HACIBAYRİÇ, Feyzullah 
(1912-1990) 

Kadiriyye tarikatına mensup 
Bosnalı sufi ve müellif. 

__) 

__) 

12 Ocak 1912'de Saraybosna'da doğdu. 
İlk ve orta öğrenimini burada tamamla
dıktan sonra Gazi Hüsrev Bey Medresesi 
(ı 933) ve Felsefe Fakültesi Şarkiyat Bö
lümü'nden (ı 954) mezun oldu. Dini tah
silini dönemin en büyük alimi olarak ta-

HACIBAYRİÇ, Feyzullah 

nınan Ahmed Burek Efendi'nin yanında 
tamamlayıp icazetname aldı ( ı 944). Ayrı

ca Muhammed Tufa. Mehmet Hanciç. Ha
cı Muyaga Merhemiç ve Kasım Dobraça 
gibi alimterin özel derslerine devam et
ti. 

Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nden mezun 
olduktan sonra 1933 yılında ilkokullarda 
din dersi öğretmeni olarak göreve başla
yan Hacıbayriç. 1936-1945 yılları arasın
da Ujedinjena Medresa'da (daha sonraki 
adı Niza Okruzna Medresa) sekreter ve 
hoca olarak çalıştı. 1943'te Eğitim Bakan
lığı tarafından Saraybosna Ulema Meclisi 
üyeliğine tayin edildi. Bu mecliste dini eği
tim yapan okulların sorumlusu olarak gö
rev yaptı. 1947-1953 yıllarında Gazi Hüs
rev Bey Kütüphanesi'nde. 1953'ten iti
baren emekliye ayrıldığı 1972 yılına ka
dar önce Veteriner Fakültesi'nde; daha 
sonra Felsefe Fakültesi Tarih Bölümü'nde 
kütüphaneci olarak görevlendirildi. Res
ml görevlerinin yanı sıra Gazi Hüsrev Bey 
Med resesi'nde hocalık (ı 94 ı -1949). Saray
bosna'nın bazı camilerinde imam-hatip
likyaptı. Ferhad Bey Camii'nde (Ferhadi
ye) uzun yıllar haftada bir gün hadis akut
tu. Emekli olduktan sonra da Gazi Hüsrev 
Bey Kütüphanesi 'nin yazmalar bölümün
de sözleşmeli olarak çalıştı (ı 976- ı 989). 

Hacıbayriç tanınmış müderris, alim ve 
şair Kadirl şeyhi Vuçitırnlı (Kosova) Selim 

· Sami Baba'nın müridi olduktan sonra 
(ı 936) İstanbul'a gelerek Kasımpaşa'daki 
Ayn Ali Baba Dergahı'nın Kadiri-Rifal Şey
hi Muhyiddin Ensarl'ye intisap etti (ı 965 ı 

Bağdattı Seyyid Yusuf Geylani'den 1968 
yılında Kadiriyye hilafetnamesi aldı ve ar
dından memleketine dönerek ölümüne 
kadar Hacı Sinan Tekkesi'nde irşad faali
yetinde bulundu. 21 Nisan 1990'da vefat 
etti. 

Tasawufi yönüyle tanınan Sebi Arus 
dergisinin kurucusu olan Hacıbayriç Bal
kanlar'ın önde gelen alim sQfilerinden
dir. Saraybosna'daki şeb-i arQs törenleri 
ilk olarak onun tarafından düzenlenmiş
tir. 

Eserleri. A) Telif Eserleri. 1. Hadzi Mu
jaga Merhemic (Sarajevo ı 959) Hacası 

Mugaya Merhemiç hakkında kaleme al
dığı bir monografidir. 2. İlmihal. Saray
bosna'da 1963-1985 yılları arasında on 
defa basılan eser Arnavutça'ya da tercü
me edilmiştir (llmihali, Prishtine ı 968) 

3. Mali Rjecnik Sufijsko-Tarikatskih 
Izraza. Tasawufi metinterin daha iyi an
laşılması için hazırlanmış bir sözlüktür. 
1200 kelimenin Boşnakça açıklamasını 
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