
karşılıklı iki yöndeki merdivenlerle çıkılır. 
Son yıllara kadar kesme taştan yüksek 
basarnaklara sahip olan bu merdivenler 
bugün beton dökülerek yeniden yapılmış
tır. Hanın kuzeydoğu ve güneybatı köşe

lerinde birer kule buh.inmaktadır. Ayrıca 
kuzeydoğu köşesine ayrı bir birim olarak 
bitiştirilen ahır. kalın ayaklarla taşınan 
çapraz tonoz örtülü olup vaktiyle avluya 
bir rampa ile bağlanmaktaydı. Günümüz
de bu rampa kapatılmış. ahıra Gazi Si
nan Paşa sokağı üzerinden yeni bir giriş 
açılmıştır. Hanın avlusunda yer alan ve 
yakın zamana kadar harap durumda ol
duğu bilinen mescid ise günümüze ulaş
mamıştır. Köprülü Su Yolları Haritası'n
daki basit çizime göre fevkani olduğu an
laşılan yapının altında bir şadırvan bulun
maktaydı . 
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KÖPRÜLÜ KÜTÜPHANESi 

İstanbul' da Divanyolu'nda 
XVII. yüzyılın sonlarında kurulan 

kütüphane. 
_j 

XVII. yüzyılın sonlarına doğru, ulema
ya ve öğrencilere açık medrese ve türbe 
kütüphaneleriyle hem ulemaya ve öğren
cilere hem de halka açık cami ve tekke 
kütüphanelerine yeni bir kütüphane tü
rünün eklendiği görülür. işleyiş bakımın
dan diğer kütüphanelerden pek farklı ol
mayan. ancak değişik bir bünyeye sahip 
bulunan bu tür kütüphanelerin en belir-

gin özelliği, bir külliyeye bağlı olmaksızın 
müstakil bir binada kurulması ve kütüp
hanede görevlendirilen ve başka bir işle 
uğraşmaması istenen personeline daha 
fazla ücret verilmesi dir. Diğer bir özellik
leri de zamanla bu kütüphanelerde daha 
öncekilerde pek görülmeyen öğretim ve 
ibadet gibi değişik bir faaliyetin ortaya 
çıkmasıdır. Bunların ilk örneği sayılan 
Köprülü Kütüphanesi belki de bu özelli
ğini, içinde yer alacağı külliyenin kurucu
su Köprülü Mehmed Paşa'nın yapmayı ta
sarladığı külliyeyi tamamlayamadan öl
mesine borçludur. Köprülü Mehmed Pa
şa 1 072'de ( 1661) öldüğünde külliyesinin 
ancak medrese, hamam ve türbe bölü
münü bitirebilmişti. Oğlu Fazıl Ahmed 
Paşa babasının vasiyetine uyarak külliyeyi 
tamamlamaya çalışmış, kendisi de kitap 
meraklısı olduğundan babasının kitapları 

ile kendi kitaplarından oluşan zengin ko
leksiyonu yerleştirmek için babasının tür
besinin yakınındaki müstakil kütüphane 
binasını yaptırmıştır. FazılAhmed Paşa'

nın da genç yaşta ölümüyle (3 Kasım 
ı 6 7 6) kütüphanenin kuruluş işlemleri ge
ri kalmış ve ancak 1 089 ( 1678) yılında Fa
zıl Mustafa Paşa'nın düzenlettiği vakıf se
n ediyle resmen kurulabilmiştir. 

Köprülü Mehmed Paşa'nın kütüphane
sine vakfettiği kitapların üzerinde ölüm 
yılı olan 1 072 ( 1661) tarihini taşıyan vakıf 
mührü vardır. Muzaffer Gökman kütüp
hanede bu mührü taşıyan kitapların sa
yısının onu geçmediğini söylemektedir. 
Bu tesbitten. daha önce Bozcaada ve Saf
ranbolu'daki camilerinde de bii'er kütüp
hane kuran Mehmed Paşa'nın ya istan
bul'daki kütüphanesine kayacağı kitapları 
henüz hazırlamadığı veya kitaplarının üs
tüne kendi vakıf mührünü vuramadan öl
düğü sonucu çıkarılabilir. 

Fazıl Mustafa Paşa'nın hazırlattığı vak
fiyede sadece kütüphaneye mahsus bir 
personel kadrosunun teşkil edildiği görül
mektedir. Üç hatız-ı kütüb, bir mücellit ve 
bir bewabdan meydana gelen bu kadro
ya dönemine göre oldukça tatmin edici 
bir ücret ödenmektedir. Birinci hatız-ı kü
tübün 7,S, ikinci ve üçüncü hafız-ı kütüb
lerin 3, 7S kuruş olan aylık ücretleri dev
ri n rayicine göre yapılan hesaplamada 
günlük 20 ve 1 O akçeye tekabül etmek
tedir. XVII. yüzyılın ilk yarısında kurulan 
kütüphanelerdeki kitap mevcudu olduk
ça artmıştır. Vakıf kütüphanelerinde gö
rülen en büyük kitap artışı Köprülü Kü
tüphanesi'nin kurulmasıyla gerçekleş
miştir. Bu kütüphanenin kuruluşunda 
mevcut kitap sayısı 2000'in üstünde bu-
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lunmaktaydı. Vakfiyede kütüphanenin 
açık olacağı günler üçe çıkarılmış ve çalış
ma saatleri de "güneşin doğuşundan ikin
diye kadar" şeklinde tesbit edilmiştir. 

Köprülü Kütüphanesi'ne daha sonraki 
yıllarda aynı aile fertleri tarafından kitap 
bağışlanmaya devam edilmiştir. Köprü
lüzade Hafız Ahmed Paşa, 11 so (1737) 
yılında düzenlettiği vaktiyesiyle yakla
şık SOO kadar kitabını bu kütüphaneye 
vakfetmiştir. Fihrisü ma]].tutfıti Mek
tebeti Köprülü'de (ı, ıoı. "Bu kısmın 
vakfiyesi zamanımıza kadar gelmediği 
için vakıf tarihi ve vakfiyede zikredilen ki
tap mevcudu hakkında bir bilgimiz yok
tur" denilmekteyse de bu vakfiyenin bir 
kopyası Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşİ
vi'nde mevcuttur (YGMA, nr. 76. s. 42-43). 

Köprülü Kütüphanesi'nin mütevellisi Köp
rülüler ailesinden Mehmed Asım Bey de 
1220 (1805) tarihli vaktiyesiyle Köprülü 
Kütüphanesi'ne 350 kitaplayeni gelir 
kaynakları vakfetmiştir (VGMA, nr. 580, 
s. ı 3- ı 4 ). Mehmed Asım Bey, vaktiyesin
de belirttiğine göre kütüphanede medre
se öğrencilerinin çokça kullandıkları bazı 
kitapların eksik olduğunu görmüş ve bu 
kitaplardan satın alarak kütüphaneye 
koymuştur. Ayrıca ileride ihtiyaç duyula
cak kitapların satın alınması için de bir 
miktar para ayırmıştır. Kütüphanenin 
1251-12S4 ( 183S -1838) yıllarına ait mas
raf defterindeki bir kayda göre 1251 yılı
nın Rebiülewel ayında (Temmuz 1835) bir 
Hô.şiye-i Fenari satın alınmıştır (Köp-

Köprülü Kütüphanesi 

257 



KÖPRÜLÜ KÜTÜPHANESi 

rülü Ktp., nr. 2491 / 16, s. 2•: aynı sayfada 
1254 [ 1838[ yılında, Takvim-i Vekayi' ga
zetesinin a l ındığına dair de bir kayıt var
dır) . Bu husustaki kaydın başlığı "mesa
rif-i gayr-i mu'tad" olduğuna göre kütüp
hane için pek kitap satın alınmamaktay

dı. Dört yıllık masraf listesinde kitap satın 
alınmasıyla ilgili sadece üç kayıt bulun
ması da bu görüşü desteklemektedir. 

Köprülü vaktiyesinde ödünç vermeye 
dair şartlarda önceki kütüphane vaktiye
lerine göre "kütüphanecilik tarihimizde 
kitap iaresi gibi ileri bir hamle" (Cunbur. 
Xl/1-2 [1962[. s. 17) değil. belki birkaç 
asırdan beri yapılan bir uygulamayı bazı 
esaslara bağlama isteğinin ortaya kon
muş olduğu görülür. Vaktiyede önce "taş
ra ihraç etmeyip ve ettirmeyip" şeklinde 
bir yasaklama getirilmişse de diğer kü
tüphanelerdeki uygulama ve muhteme
len öğrencilerin hala ödünç aldıkları ki
tapları istinsah ederek kitap ihtiyaçlarını 
giderdikleri düşünülmüş ve kitapların dı
şarıya çıkarılmaması kaidesine bazı istis
nalar getirilmiştir. Zaruret halinde vakıf 
mütevellisinin bilgisi dahilinde güvenilir 
kimselere sağlam bir kefil veya rehin kar
şılığı ödünç kitap verilebilecek, medrese 
talebeleri de hafız-ı kütübden rehin veya 
kefil karşılığında ödünç kitap alabilecek
lerdir. 

Köprülü Kütüphane·si'nde son derece 
kıymetli ve nadir eserler bulunmaktadır. 
Devlet adamlığı yanında ilmi konularda 
da söz sahibi olan Fazı! Ahmed Paşa seç
kin bir koleksiyon meydana getirmişti. Bu 
kütüphanedeki Arapça. Türkçe ve Fars
ça nadir eserlerin yanında birçok meşhur 
alimin müellif hattı eserleri de mevcut
tur (Şeşen, ı. 22-25) . Köprülü Kütüphane
si'nin biri ll. Abdülhamid devrinde, diğeri 
son dönemlerde Ramazan Şeşen ve arka
daşları tarafından hazırlanmış iki katalo
gu bulunmaktadır. 
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KÖPRÜLÜ MEHMED PAŞA 
(ö . 1072/1661) 

Osmanlı sadrazamı. 
_j 

Arnavutluk'un Berat sancağına bağlı 
Rudnik (Ruznik) köyünde doğdu . Devşiri

lerek istanbul'a getirildikten sonra Ende
run'da yetişti ve matbah-ı amirede gö
revlendirildi. IV. Murad zamanında En
derun'da büyükodalı oldu. Ardından Ha
zine-i Amire hademeleri arasında bulun
du. Muhtemelen geçimsizliği yüzünden 
kısa zamanda suvari bölüklerinden biri
ne taşra çıkarıldı. O dönemde Amasya'ya 
bağlı Köprü (Vezirköprü) kasabasına gidip 
Ayşe Hanım'la evlendi. Burada bulunması 
sebebiyle Köprülü olarak tanındı. Eskiden 
tanıştığı Hüsrev Paşa sadrazamlığa geti
rilince onun hazinedan oldu. Hüsrev Pa
şa'nın katlinden sonra kısa bir müdd_et 
Amasya sancak beyliği yaptı, ardından ls
tanbul'a döndü. Çeşitli voyvodalıklarda, 
ihtisab ağalığında, Tophane nazırlığında, 
sipah ve silahdar ağalıklarında bulundu. 
Çorum sancak beyi iken Bağdat seferine 
katıldı ( 1048/1638). Kemankeş Kara Mus
tafa Paşa'nın sadaretinde rikab-ı hüma
yun kapıcılar kethüdası ve mirahur oldu. 
Yeniden Amasya sancak beyliğine getiril
di. Bu sıralarda veziriazam olan Sultanza
de Mehmed Paşa tarafından vezirlik veri
lerek Trabzon valiliğine tayin edildi. 1 057'
de (1647) Şam mütesellimi oldu. Varvar 
Ali Paşa'nın isyanı üzerine Karaman bey
lerbeyi olarak isyanı bastırmakla görev
lendirildi. Çankırı yöresinde Ali Paşa'ya 
yenilerek ve esir düştü. Bu sırada kuwet
leriyle yetişen İpşir Mustafa Paşa tarafın
dan kurtarıldı. Ertesi yıl Celali Katırcıoğlu 
Mehmed'e karşı gönderildiyse de onu af 
dilemeye razı edip savaşı önledi. 

Köprülü Mehmed Paşa bir mü?det 
Köprü kasabasında vakit geçirdi. lpşir 
Mustafa Paşa'nın sadaret makamına ge
lişi üzerine Trablusşam eya! eti kendisine 
verildi, fakat buraya gitmeden görev elin
den alındı ve yeniden Köprü kasabasına 
döndü. Bu arada Valide Turhan Sultan'ın 
kethüdası olan memleketlisi Mimar Ka
sım Ağa. Köprülü'yü sactarete aday gös
termekteydi. Nihayet kubbe vezirliğine 
tayin edilerek sadaret yolu açılmış oldu. 
26 Zilkade 1 067'de (5 Eylül 1657) Boynu
eğri Mehmed Paşa'nın yerine sactarete 
tayin edildi. Ancak Köprülü, gerek Valid e 
Turhan Sultan'a gerek Padişah IV. Meh
med'e bazı şartlar ileri sürerek mührü 
öyle kabul edebileceğini ifade etti. Köprü-

lü'nün şartları özetle şunlardır: 1. Huzura 
sunulacak her telhisin mutlaka uygulan
ması, aykırı emir verilmemesi. 2. En kü
çük rütbeden en büyüğüne kadar yapıla

cak tayiniere karışılmaması. 3. Devlet er
kanından birinin teşvikiyle yetkilerinin sı 

nırlandırılmaması ve icraatına müdahale 
olunmaması. 4. Kendisini sevmeyenlerin 
sözlerine önem verilmemesi. Padişah ile 
valide sultan bu şartları yeminle benim
sediler. Daha önce hemen hiç dikkat çek
memiş olan yaşlı bir vezirin s adaret ma
kamına getirilmesi, saray çevrelerinde 
şaşkınlıkla karşılandı. Fakat Köprülü da
ha ilk icraatında nasıl bir veziriazam ola
cağının işaretini verdi. IV. Murad devrin
de istanbul'da başlayan. Kadızade Meh
med Efendi taraftarlarıyla süfi temayül
lü Şeyh Abdülmecid Sivasi taraftarları 
arasındaki dini tartışmalar sebebiyle or
taya çıkan karışıklığa müdahale ederek 
bu olayın elebaşılarını Kıbrıs'a sürgüne 
gönderdi. Ardından Bozcaada muhafızı 
iken savunmada aciz kalıp adayı Venedik
liler'e teslim eden Abaza Ahmed Paşa'yı 
cezalandırdı. Bundan başka dini telkin
lerle cahil halktan para sızdıran Şeyh Sa
lim de aynı akıbete uğradı. Eflak voyvoda
sına mektup yazıp Osmanlı Devleti aley
hine birtakım tertipler düzenlediği gerek
çesiyle Patrik lll. Partenios'u idam ettirdi. 
istanbul'da fesat çıkaran sipahi zorbaları 
da dağıtıldı. Köprülü bundan sonra Ve
nedikliler'in eline geçmiş olan Bozcaada 
ve Limni'yi geri almak üzere karadan se
fere çıktı. Bozcaada ve Li m ni geri alına
rak Çanakkale Bağazı'nın güvenliği sağ
landı. 

Bir süreden beri Erde! Beyi ll. Rakoczy 
György, Leh krallığını elde etmek için gizli 
bir faaliyet içindeydi. isveç kralı ile anlaş
m ış, bu gizli faaliyete Eflak ve Boğdan 
beylerini de karıştırmak istemişti. Os
manlılar. Lehistan ve Erdel'den oluşan 
güçlü bir kuzey komşuyu siyaseti icabı uy
gun görmüyordu. Rakoczy, kendisini ita
ate davet eden üç fermanı da dinlemeyip 
Lehistan'a saldırdıysa da Kırım kuwetle
rine mağ!Op olup dönmek zorunda kaldı. 
Köprülü Mehmed Paşa Erde! beyi üzeri
ne sefere çıktı (Ramazan 1068 1 Haziran 
1658). Osmanlı ordusuna Kırım ve Kazak 
k.,uwetleri katıldığı gibi Leh kralı da 12.000 
kişilik bir kuwet göndermişti. Osmanlı 
ordusu Belgrad üzerinden Yanova'ya yü
rüyerek bu önemli şehri aldı. Ancak Ra
koczy'yi yakalamak mümkün olmadı. Köp
rülü harekata devam etme niyetinde ol
masına rağmen CelaliAbaza Hasan Paşa 
isyanı üzerine dönmek zorunda kaldı. Er-


