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KÜTÜPHANE 
(4-i~) 
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Asr-ı saadet'te ve Hulefa-yi Raşidln 
devrinde, Hz. Peygamber'in bazı devlet 
başkanlarına yazdığı mektuplar, yaptığı 
antlaşmalar ve bazı hadis sayfalarıyla Hz. 
Ebu Bekir döneminde mushaf haline ge
tirilip Hz. Osman zamanında çoğaltılan 
Kur'an nüshaları dışında yazılı eser bulun
mamaktadır. Bu sebeple ResGl-i Ekrem'in 
ibadet yanında öğretim faaliyetlerini de 
sürdürdüğü Medine'deki meseldinde ve 
Hulefa-yi Raşidin devrinde yaptırılan 
mescidlerde eğer kütüphaneler mevcut 
idiyse koleksiyonlarında Kur'an ve hadis 
sayfalarından başka bir eser yer almamış 
olmalıdır. 

Emeviler. İslam aleminde ilk kütüpha
nelerin, Kur'an- ı Kerim ve hadis etrafın 

da yoğun bir telif faaliyetinin başladığı 
Emeviler döneminde aynı zamanda birer 
okul olarak da görev yapan mescidlerde 
ortaya çıktığı sanılmaktadır. Kaynaklar
dan öğrenildiğine göre bu devirde bazı 
alimierin evlerinde önemli sayıda kitaptan 
oluşan kütüphaneleri vardı. Hadisçi İbn 
Şihab ez-Zührl. Abdülhakem b. Amr el
Cumahi, Ebu Kılabe el-Cerml. Şu 'be b. 
Haccac, Küreyb, Ebu Amr b. Ala, Urve b. 
Zübeyr ve İbn Cüreyc gibi alimierin özel 
kütüphaneleri bu arada zikredilebilir. 
Emeviler döneminde ulemaya ve talebe
ye açık ilk kütüphanenin Muaviye b. Ebu 
Süfyan zamanında (661-680) Şam'da bir 
nevi araştırma merkezi olan Beytülhik
me'de kurulduğu kabul edilmektedir. 
Mes'udi'nin naklettiğine göre bu müesse
sede hadis, tarih ve biyografıye dair bazı 
kitaplarla bu kitapların muhafazası için 
görevliler bu lunmaktaydı ( Müriıcü '?-?e
heb, ll, 72 ). Muaviye'nin tarunu Halid b. 
Yezid alim ve şair olduğu gibi aynı zaman
da bir kitap meraklıs ıydı. Özellikle kimya, 
tıp ve astroloji alanlarındaki eseriere bü
yük ilgi duymakta, bu konularda elde et
tiği bazı yabancı eserleri Arapça'ya çe
virtmekteydi. Halid b. Yezid, Beytülhik
me'de Muaviye'nin kurduğu kütüphaneyi 
devralmış ve onu daha zengin bir hale ge
tirmiştir. Emevi halifelerinden Velid b. 
Abdülmelik'in bu kütüphaneyi teşkilat
landırdığı ve bir kütüphaneciyle bir müs
tensih tayin ettiği kaydedilmektedir. 
Sem'ani'nin Kitdbü'l-Ensdb'ında burada 
görevli kütüphanecinin adının Sa'd olduğu 
kaydedilmektedir. Görevi üsahibü'l-mesa
hif" olarak belirtilen Sa'd, adı günümüze 
u laşan ilk müslüman kütüphanecidir. Ve-

lid b. Abdülmelik'ten sonra tercüme ve 
telif faaliyetleri devam ettiği Ömer b. Ab
dülaziz'in kütüphanedemevcut kitapların 

yeni bir tasnife göre katalogunu hazırlat
tığı rivayet edilmektedir. 

Abbasiler. Abbasiler'in hilafeti süresin
ce İslam dünyasında gerek Abbasi hali
feleri, vezirleri, alimleri ve diğer sınıfiara 
mensup şahısların, gerekse Abbasi hila
fetini tanımakla birlikte müstakil devlet 
tesis etmiş bulunan Büveyhiler ve Selçu
kiler'e mensup kişilerin kurdukları kütüp
hanelerin tarihi gelişiminin kronolojik ola
rak verilmesi kaynaklarda yeterli bilgi bu
lunmadığından mümkün olmamaktadır. 

Şimdiye kadar yapılan araştırmalarda da 
böyle bir yol izlenmemiştir. Yusuf el - Iş 

(Eche) ve onu takip eden Muhammed Ma
hir Hammade ile Yahya Saati'nin eserle
rinde uygulanan sınıflandırma tatmin 
edici bulunmadığı gibi zorlama olduğu yo
lunda tenkitlere uğramıştı r (Makdisi, s. 
24-27). Bu sebeple kütüphanecilik konu
sunun coğrafyaya bağlı olarak ele a lı n

ması daha uygun görünmektedir. Ancak 
Ortaçağ'daki İ s lam coğrafyasının karma
şıklığı bu planın da ilmi prensipiere bağlı 
bir şekilde gerçekleştirilmesini zorlaştır
maktadır. Çünkü Bağdat'ta kurulan bir 
kütüphane Abbasiler bahsinde o lduğu 

kadar Büveyhiler hanedam bahsinde de 
incelenebilir. Zira Bağdat, Abbasi Devleti 
sınırları içinde bulunduğu dönemlerde 
bazı hanedanların istilalarına uğramış. 

bunlara mensup kişilerin Bağdat'ta yap
tı kları kütüphanelerin dışında kalanlar 
Abbasi dönemi kütüphaneleri olarak ka
bul edilmiştir. 

Hilafet 132 (750) yılında Abbasiler'e 
geçtiğinde ilk Ab tasi halifesi olan Seffah, 
Emeviler devrinde gelişmeye başlayan il
mi ve kültürel faaliyetlere pek vakit ayıra
madığından kısa süren saltanatında telif 
sahasında bir in kiş af görülmedi. 136'da 
(754) halife olan kardeşi Ebu Ca'fer ei
Mansur 'un döneminde telif sahasında bü
yük bir gelişme görüldüğü gibi tercüme 
faaliyetlerine de önem verildi. Mansur 148 
(765) yılında Bağdat'a gelen Cords b. Cib
ril'e birçok tıbbi eseri tercüme ettirdi. İbn 
Haldun'un naklettiğine göre Halife Man
sur, Bizans imparatoruna bir mektup 
göndererek tercüme edilmek üzere ken
disine fen ilimleri sahasında yazılmış bazı 
eserler göndermesini istemiş , imparator 
da halifeye Öklid'in (Euclides) kitabıyla fi" 
zik hakkında birkaç eser göndermiştir. Bu 
devirde Grekçe, Latince, Süryanice, Pehle
vice ve Farsça'dan birçok eser Arapça'ya 
çevrildi. Bu faaliyetlerin tabii bir neticesi 
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olarak Mansur'un sarayında zengin bir kü-
. tüphane meydana geldi. Halife Mehdi

Billah döneminde de devam eden telif ve 
tercüme çalışmaları sı rasında bilhassa 
astroloji konusundaki eseriere önem ve
rildiği görülmektedir. 

Harunürreşid'in hilateti, daha sonra oğ

lu Me'mun devrinde en üst noktasına ula
şacak olan ilmi faaliyetlerin gelişmesine 
büyük katkıda bu lunmuştur. Özellikle pa
pirüs yanında kağıdın yazı malzemesi ola
rak kullanılmaya başlamasının ve Haru
nürreşid tarafından 794'te Bağdat'ta bir 
kağıt fabrikası kurdurulmasının telif fa
aliyetler ine, kitap t icaretine ve kütüpha
nelerin zenginleşmesine müsbet tesirleri 
olmuştur. Abbasiler devrinde bir süre ilmi 
faaliyetlerin merkezi haline gelen Beytül
hikrne Harunürreşid tarafından Bağdat'
ta kuruldu. Çeşitli dillerden tercüme faa
liyetlerinin yürütüldüğü bu araştırma 
merkezinde zengin bir kütüphane de bu
lunmaktaydı . Bundan dolayı bazı kaynak
larda Beytülhikrne'den Hizanetü'l-hikme 
ve Hizanetü kütübi'l -hikme şeklinde de 
söz edildiği görülmektedir. Burada mev
cut kitaplar arasında Arapça'ya çevrilmek 
üzere toplanmış olan Grekçe, Süryanice, 
Farsça eserler büyük bir yekün tutmak
taydı. Kaynaklarda Harunürreşid'in kitap 
temini için özellikle Bizans'a karşı düzen
lettiği seferlerden bahsedilir. 

Beytülhikrne'nin en verimli devri Halife 
Me'mun zamanına rastlar. Bu dönemde 
bilhassa felsefe ve fen bilimleri sahasında 
yazılmış eserlerin Arapça'ya çevrilmesine 
çalışılmıştır. Huneyn b. İshak, Ya'küb b. 
İshak ei-Kindi. Muhammed b. Musa el
Harizmi ve Ebü'l-Hüzeyl el-Ailaf, tercüme 
ve telif eserleriyle daha sonraki dönemin 
felsefesine ve ilmine temel hazırlamışlar
dır (bk.BEYTÜLHİKME). Beytülhikme'de 
mevcut kütüphanenin tam manasıyla 

halka açık o lduğunu söylemek güçtür. An
cak kaynaklarda mütercimler ve Beytül
hikrne araştırmatılan dışında bazı kim
selerin de bu koleksiyandan yararlandığı 

belirtildiğine göre kütüphanenin sınırlı bir 
şekilde de olsa okuyucuya açık olduğu söy
lenebilir. Burada görevli küt üphanecile
rin "hazin" diye adiandınidığı görülmek
tedir. 

Mu'tas ım- Billah zamanında hilafet 
merkezinin Bağdat'tan Samerra'ya taşın
ması ve bilinmeyen başka sebepler yü
zünden Beytülhikme bir araştırma mer
kezi olma hüviyetini kaybetmiş, bir süre 
sadece kütüphane olarak varlığını sürdür
müştür. Zehebi gibi bazı tarihçilerio bu 
kurumdan Hizanetü'l-Me'mun diye bah-
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setmeleri bu sebepten olsa gerektir. IV. 
(X.) yüzyı lın sonlarına kadar kütüphane
nin faaliyette bulunduğuna dair rivayet
ler varsa da bu tarihten sonra Hizanetü'I
Me'mun'dan söz edilmez. Yusuf el-Iş. kü
tüphanenin halifelerden birinin kütüpha
nesine katılmış veya Mu'tezile mezhebine 
son darbeyi indiren Selçuklular tarafın
dan dağıtılmış olabileceğini ileri sürer. 

Kaynaklar. Harunürreşid'in ünlü veziri 
Yahya b. Halid el-Bermeki'den alim ve sa
natkarların hamisi olma yanında zengin 
kütüphanesi dolayısıyla da övgüyle söz 
eder. Ebu Osman b. Ömer. onun dönemin 
en zengin kütüphanelerinden birine sahip 
olduğunu söyler. Bu kütüphane özellikle 
Grekçe ve Farsça yazmalar bakımından 
oldukça zengindi. Yahya b. Halid'in. kü
tüphanesini zenginleştirrnek için önemli 
miktarda para sarfettiği rivayet edilir. 
Sermekiler'in düşüşüyle kütüphane de 
müsadere edilerek Beytülhikme'ye katıl
mıştır (Avvad, s. ı 77-1 78). 

Me'mun devrinde Beytülhikme'de ça
lışan alimlerden Yahya b. Ebu Mansur'un 

. oğlu Ali b. Yahya el-Müneccim, Bağdat ya
kınlarındaki Kerker'de bulunan konağın
da kurduğu kütüphaneye Hizanetü'l-hik
me adını vermişti. Beytülhikme modelin
de kurulan kütüphaneye İslam ülkesinin 
her tarafından alimler gelirdi; bütün mas
ratları Ali b. Yahya tarafından karşılanan 
bu alimler. özellikle felsefe ve astronomi 
konularında oldukça zengin olan koleksi
yondan serbestçe yararlanırlardı. Kay
naklarda, Horasanlı astronomi bilgini Ebu 
Ma'şer el-Müneccim'in hac için Mekke'ye 
giderken daha önce ününü duyduğu bu 
kütüphaneye uğradığı. ilmi araştırmalara 
dalıp hacca giderneden son yıllarını bura
da geçirip öldüğü nakledilir. Ali b. Yahya 
el-Müneccim, Halife M ütevekkil-Aleilah 'ın 
katibi ve başmüşaviri Türk asıllı Feth b. 
Hakan el-Farisi için de bir kütüphane kur
muştu. Ali b. Yahya bu kütüphaneyi ku
rarken istinsah ettirdiği ve satın aldığı 
eserlerin dışında kendi kütüphanesinden 
de bir miktar kitap getirmişti. Feth b. Ha
kan'ın aynı zamanda edip ve şair olduğu. 
fırsat buldukça cübbesinin yeninden çı
kardığı bir eseri mütalaa ettiği kaynak
larda belirtilir. Hizanetü'l-hikme diye ad
landırılan, İbnü'n-Nedim'in hiçbir kütüp
hanede bu kadar çok ve güzel eser gör
mediğini söylediği kütüphanenin, sahibi
nin öldürülmesinden sonra dağıldığı sa
nılmaktadır. Beni Musa olarak anılan Mu
hammed, Ahmed ve Hasan kardeşlerin 
felsefe, hendese. astronomi ve mekanik 
konusunda birçok eser biriktirdiklerine 
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dair çeşitli rivayetler varsa da bir kütüp
hane kurdukları hususunda herhangi bir 
bilgi mevcut değildir. 

Halife Mu'tasım-Billah. VasiJ5-Billah ve 
Mütevekkil-Alellah'ın vezirliğini yapmış 

olan Muhammed b. Abdülmelik b. Zey
yat'ın Samerra'da zengin bir kütüphanesi 
bulunduğu Cahiz'in ve diğer kaynakların 
rivayetlerinden öğrenilmektedir. İbn Ebu 
Usaybia'nın naklettiğine göre İbn Zeyyat 
her ay kitap tercüme ve istinsahı için 
1 000 dinar harcamaktaydı. Onun için ki
tap tercüme edenler arasında Yuhanna 
b. Maseveyh. Cibrail b. Buhtişu' ve Buhtl
şu' b. Cibrail gibi ünlü bilginler yer almak
taydı. Sahibinin 233'te (848) Halife Mü
tevekkil -Aleilah tarafından katlinden son
ra bu kütüphanenin de müsadere edildiği 
sanılmaktadır. 

Razi-Billah'ın halife olmadan önce bir 
kütüphanesinin bulunduğu, hilafet mev
kiine geçtikten sonra bu kütüphaneyi ol
dukça zenginleştirdiği Ebu Bekir es-Su
li'nin Kitôbü'l-Evral(ındaki bazı kayıtlar

dan anlaşılmaktadır. SGli'nin de çok zen
gin bir kütüphaneye sahip olduğunu Hatlb 
el-Bağdacti ve Yakut el-Hamevi gibi bazı 
müellifler rivayet etmektedir. Hatib el
Bağ~adi, · suli'nin büyük bir evi doldura
cak kadar kitabı bulunduğunu . bun l arın 

farklı renkte derilerle ciltlenerek raftara 
diziimiş olduğunu nakleder. Yaküt da ki
tapların çok güzel bir şekilde tasnif edil
diğini ve Suli'nin istediği herhangi bir 
kitabı hizmetçisiyle getirttiğini rivayet 
eder. 

Bağdat'ın batısındaki İbn Ebu Avf böl
gesinde Garsünni'me'nin 452 ( 1 060) yılın
da kurduğu kütüphane kısa ömürlü ol
masına rağmen önemli ilmi faaliyetlere 
sahne olmuştur. Müstakil bir binada hiz~ 
met veren kütüphanedeki kitapların sa
yısı konusunda 1000-4000 arasında de
ğişen farklı rivayetler vardır. Nizarniye 
Medresesi'nin açılışından sonra okuyucu
ların bu kütüphaneye yönelmesi üzerine 
Garsünni'me kütüphanesini kapatmıştır. 

Basra'da İbn Ebü'l-Beka'nın tesis ettiği 
kütüphanede Zehebi'nin nakline göre 
12.000 cilt kitap mevcuttu. Kaynaklarda 
darülilim. darülkütüb. hizanetü'l-kütüb 
gibi adlarla yer alan kütüphane bedeviler 
tarafından yağmalanarak yok edilmiştir. 

Selçuklu Sultanı Melikşah'ın veziri Ni
zamülmülk'ün 4S9'da (1067) Bağdat'ta 
kurduğu medrese ve kütüphane diğer 
medreselere ve kütüphanelerine öncülük 
etmiştir. Bu tarihten sonra İslam dünya
sının çeşitli bölgelerinde birçok medrese-

nin tesis edildiği. bunların çoğunda kitap 
koleksiyonları meydana geldiği görülmek
tedir. Bağdat'ta Ciliyye, İbn Hübeyre, Fah
riyye, Cevziyye, Ubeydullah. Beşiriyye. 
Mes'udiyye ve Müstansıriyye adlarıyla ku
rulan medreselerde birer kütüphanenin 
bulunduğu çeşitli kaynaklarda belirtil
mektedir. Ebu Said Muharremi'nin tesis 
edip talebelerinden Abdülkadir el~Cili'nin 
genişlettiği Ciliyye Medresesi'nde kurucu
larının bağışladığı kitaplar yanında ule
mactan Ebü'I-Fazl b. Nasr ve Ebü'l-Hasan 
el-Bataihi gibi şahısların vakfettikleri eser
ler de bulunmaktaydı. Vezir Ebü'l-Muzaf
fer İbn Hübeyre. 557 (1162) yılında yap
tırdığı medresesine özel koleksiyonunda
ki eserlerin bir kısmını bağışlamıştı. Bir 
vezir ailesine mensup olan Fahrü'z-zaman 
Ebü'l-Fazl Mes'ud b. Ali'nin Bağdat'ın 
Me'muniyye semtind~ki medresesinde 
de her ilim dalıyla ilgili zengin bir koleksi
yon vardı. Tarihçi ve fakih Ebü'l-Ferec İb
nü'l-Cevzi, medresesindeki kütüphanesi
ne kendi eserleri dışında birçok kitap vak
fetmişti. Beşiriyye ve Mes'udiyye medre
selerinde de önemli sayıda kitaptan olu
şan birer koleksiyon mevcuttu. 

Abbasi halifelerinden N asır-Li diniilah 'ın 
zengin bir kütüphanesi ve birçok hayratı 
vardı. Ancak Ubeydullah Medresesi'ndeki 
kütüphane 72S'te (1325) Bağdat'ın bir 
sel felaketine uğraması sonucu yok ol
muştur. Halife, Bağdat Kalesi'nde yaptır
dığı Darü'l-Müsenna'ya özel kütüphane
sinden Ebu Reşid Mübeşşir b. Ahmed'in 
seçtiği bir koleksiyonu naklettirmiş ve bu
rada da bir kütüphane kurmuştur. 584 
(1188) yılında vefat eden hanımı Selçuke 
Hatun için Bağdat'ın batısındaki Basra 
Kapısı'nda inşa ettirdiği türbede de bir 
kütüphane yaptırmıştır. Yakut ei-Hamevl, 
bu kütüphanede Ferezdaki'nin otuz cilt
lik Kitdbü'd-Düvel ti't-tdriJ] adlı eserini 
gördüğünü nakleder. Kütüphaneye saray 
görevlilerinden Necmüddevle de SOO ki
tap vakfetmiştir. İbnü'l-Esir'in belirttiği
ne göre Halife N asır - Lidinillah, Harimüt
tahiri'de kurduğu kütüphaneye en güzel 
kitaplarını nakletmişti. Ayrıca Ribatü'I
Merzübaniyye'ye halifenin Kur'an-ı Kerim 
nüshaları ve bazı değerli eserler vakfet
tiği bilinmektedir. 

Nizamiyye'den sonra Bağdat'ta oluştu

rulan en önemli medrese kütüphanesi, 
Halife Müstansır- Billah'ın Müstansıriyye 

Medresesi'nde tesis ettiği kütüphanedir. 
Dört mezhebin esaslarına göre öğretim 
yapmak için 631'de (1234) kurulan med
reseye halife özel kütüphanesinden seç
tirdiği 290 yük kitap göndertmiştir. Med-



rese imaretinin doğusundayer alan ve 
Hizanetü'l-kütüb diye adlandırılan kütüp
hanede bir süre hatız-ı kütüblük yapan 
İbnü'I-Putl, kütüphanenin dünyada eşi 
görülmemiş derecede zengin bir koleksi
yana sahip olduğunu söylemektedir. Kay
naklardaki bilgilerden anlaşıldığına göre 
burada80.000 cildin üzerinde kitap mev
cuttu. Müstansır- Billah, Müstansıriyye 
Kütüphanesi'nde mevcut koleksiyonun 
tanzim ve tertibi görevini, Harlmüttahi
rl Ribatı'nın şeyhi Abdülazlz ile saraydaki 
kütüphanesinin hatız-ı kütübü Ziyaeddin 
Ahmed' e verdi. Bunların geliştirdiği sis
tem sayesinde hafız-ı kütüb yardımcısı is
tenen kitabı kolaylıkla bulabiliyordu. Müs
tansıriyye Kütüphanesi'nin personel kad
rosunazır (müşrif), hatız-ı kütüb (hazin) ve 
hafız-ı kütüb yamağından (münavil) oluş
maktaydı. Burada görev yapan hafız-ı kü
tüblerin çoğu devrin meşhur alimleriydi. 
Medrese görevlileri arasında müderristen 
sonra en yüksek maaşı hafız-ı kütübler 
alıyordu. Müstansır-Billah, vakfiyesinde 
kütüphanedenyararlanacak kişilere çe
şitli kolaylıklar yanında kalem, kağıt, mü
rekkep gibi kitap istinsahı için gerekli mal
zemenin teminini de şart koşmuştu. Dev
rinde büyük üne kavuşan bu kütüphane 
islam dünyasının çeşitli bölgelerinden ge
len alimierin ve devlet adamlarının ziya
retgahı olmuştu . Müstansıriyye Kütüpha
nesi, Bağdat'ın Moğollar tarafından zaptı 
sırasında büyük kayıplara uğradı . Moğol 

askerleri, yağmaladıkları kitapların bir 
kısmını satıp bir kısmının ciltlerini çıkara
rak atiarına takım yapmada kullandılar. 
Kitapların bir bölümü de Hülagu'nun mai
yetinde bulunan Naslrüddln-i Tusl tara
fından Meraga'ya götürüldü. 

Bağdat'ta Abbasi hilafetinin son dö
nemlerinde tesis edilen başka kütüpha
neler de bulunmaktaydı. Bunlardan İbn 
Maristaniyye'nin kurduğu darülilim pek 
uzun ömürlü olmamıştır. Halife N asır- Li
dlnillah'ın vezirlerinden İbnü'I-Kassab aynı 
zamanda iyi bir hattattı ve Hayyatln soka
ğında tesis ettiği kütüphaneye vakfettiği 
kitapların üzerine vakıf kayıtlarını kendi 
eliyle yazmıştı. Pakih ve muhaddis Şerif 
ez-Zeydl, Bağdat'ın doğusundaki Dlnarüs
sagir denilen mahalde yaptırdığı mescide 
kitaplarını da vakfederek bir kütüphane 
kurmuştu. Bu kütüphaneye Ebü'I-Hayr 
Sabih b. Abdullah ei-Habeşl. Ebü'I-Hat
tab el-Alimi ve Yaküt el-Hamevi gibi alim
ler kitaplarını bağışiayarak mevcut kolek
siyonu zenginleştirmişlerdi. Son Abbasl 
halifesi Müsta'sım- Billah'ın vezirlerinden 
Müeyyidüddin Alkarni'nin 644'te ( 1246) 

kurduğu kütüphanesinde 1 0.000 cilt ki
tap mevcuttu, İbn Kesir'in naklettiğine 
göre devrin şairleri bu kütüphaneyi öven 
şiirler yazmışlardı. 

Endülüs Emevileri. İslamiyet'in ve is
lam kültürünün yayılıp gelişmesi Doğu'da 
Abbasiler tarafından gerçekleştirilirken 
Batı 'da bu görevi Endülüs Erneviieri üst
lendi. ı. Abdurrahman'ın siyasi bir hare
ket olarak başlattığı faaliyetler neticesin
de ispanya'da varlığını üç asır sürdürecek 
kuwetli bir islam hanedam doğdu. İda
ri, iktisadi ve içtimal sahalarda önceleri 
Emevl tesirinde şekillenen gelişmeler bir 
süre sonra kendine mahsus özelliklerini 
kazandı. Kültür alanında bu tesir daha 
açık bir şekilde ortaya çıktı. Endülüs Erne
vileri kendi kültür müesseselerini kur
maya başlayınca Doğu'dan Batı'ya uzun 
yıllar süren ulema akınıyla , özel kütüpha
nelerle birlikte Doğu'daki kitap pazarların
da tedavül eden birçok yazma eser En
dülüs'teki yeni sahiplerinin koleksiyanla
rına intikal etti. Silahlara, atlara ve bazı 
eşyayatanınan gümrük muafiyeti kitap
lar için de tanınınca ortaya kayda değer 
bir ticari faaliyet çıktı. Tacirler Doğu'ya 
giderek önemli sayıda kitap getirdiler ve 
Kurtuba (Cordoba), İşbiliye (Sevilla). Tuley
tula (Toledo) gibi kültür merkezlerinin ki
tap çarşılarında sattılar. 

Her ne kadar bazı kaynak ve araştırma-
· larda bu gelişmenin sonucunda Endü
lüs'te halka açıkyüzlerce vakıf kütüpha
nesinin doğduğu belirtilmekteyse de 
müslüman ispanya'da kütüphaneler ve 
kitap meraklıları konusunda bir inceleme 
yayımiayan Julian Riberay Tarrago, bazı 
mescid ve medrese kütüphaneleri istis
na edilirse bu dönemde mevcut kütüpha
nelerin çoğunun özel kütüphane oldu
ğunu söylemektedir. Endülüs'te kurulan 
önemli mescid kütüphaneleri arasında, 
Abdurrahman'ın Kurtuba'da 170'te (786) 
yaptırdığı ulucamideki kütüphane ile Ma
leka'daki (Malaga) ulucamide İbnü'l-Lüb el
Malik! ve İşbiliye'deki ulucamide İbn Mer
van ei-Bacl'nin kurdukları kütüphaneleri 
zikretmekgerekir. Kurtuba Ulucamii'n
deki .kütüphane bu şehrin Il. Perdinand 
tarafından 634 (1237) yılında zaptı sıra
sında yok edilmiştir. Makarrl'nin rivaye
tine göre yakılan kitaplar arasında Halife 
Osman'ın ünlü mushafı da bulunmaktay
dı (Mohamed Makki Sibai, s. 55). 

Müslüman ispanya'da kurulan en 
önemli kütüphane şüphesiz Kurtuba'daki 
saray kütüphanesiydi. Başlangıçta yavaş 
gelişen bu kütüphane Halife ll. Abdur
rahman, lll. Abdurrahman ve özellikle Il. 

KÜTÜPHANE 

Hakem devrinde gelişerek Ortaçağ İslam 
dünyasının en büyük kütüphanelerinden 
biri haline geldi. ll. Hakem, Endülüs Erne
vi halifeleri içinde ilmi faaliyetlere en faz
la ilgi gösteren bir hükümdar olarak ta
nınır. Bilhassa öğretime ehemmiyet ver
miş ve Kurtuba Üniversitesi onun zama
nında en parlak dönemini yaşamıştır. Ha
life, Doğu'daki kültür merkezlerine gön
derdiği adamları vasıtasıyla birçok kitap 
satın aldırarak saray kütüphanesini zen
ginleştirmiştir. ll. Hakem hükümdar oldu
ğunda babası lll. Abdurrahman'dan ka
lan saray kütüphanesi dışında iki önemli 
koleksiyon daha vardı . Bunlardan biri kar
deşi Muhammed'e, diğeri de kendisine 
aitti. ll. Hakem bu üç koleksiyonu birleşti
rerek ünlü saray kütüphanesini meydana 
getirdi. Kaynaklar burada 400.000 eser 
mevcut olduğunu. bunların her biri yirmi 
yapraklık kırk dört cilt tutan ve sadece 
eser adlarından oluşan bir katalogunun 
bulunduğunu bildirmektedir. Kütüphane, 
yeri dar geldiği için yeni yapılan bir binaya 
ancak altı ayda taşınabilmişti. Saray kü
tüphanesinde kütüphaneciler dışında sa
tın alma yoluyla sağlanamayan kitapları 
istinsah eden müstensihler, ayrıca mü
zehhipler ve m üceilitler de görevlendiril
mişti. Il. Hakem'den sonra .tahta geçen 
oğlu ll. Hi şam henüz on dört yaşında ol
duğundan devletin idaresi İbn Ebu Amir 
ei-Mansur'a kaldı. Mansur iktidarı elinde 
tutabiirnek için, ll. Hakem'in bazı davra
nışlarından ve düşünce alanında serbest
liğe taraftar olmasından rahatsızlık du
yan kesimin fakihlerini memnun etmek 
düşüncesiyle saraya çağırdığı fakihlerin 
temsilcilerine kütüphanede gördükleri 
zararlı kitapları seçip yakmalarını söyledi. 
Mansur'un bu davranışı neticesinde sa
ray kütüphanesi büyük zarara uğradı. Kü
tüphane Mansur'un ölümünden sonra 
ikinci bir felaketle karşılaştı. Kurtuba'nın 
Serberiler tarafından kuşatılması sırasın

da askerlerin aylıklarını ödeyebilmek için 
şehrin valisi Vadıh saray kütüphanesinde
ki bazı kitapları sattı. Berberiler'in şehri 
ele geçirmesinin ardından kütüphane 
tekrar yağmalarıdı . Endülüs'ün çeşitli şe
hirleri ne dağılan bu kütüphanenin kitap
ları, Perdinand ve lsabella'nın müslüman
lara karşı uyguladıkları eritme politikası 
neticesinde yok oldu. Saray kütüphanesi 
dışında Endülüs'ün diğer şehirlerinde de 
devlet adamlarına, alimiere ve zengin
Iere ait kütüphaneler bulunmaktaydı . 

Değerli bir kütüphaneye sahip olmak 
özellikle zenginler arasında bir moda ol
muştu . 
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KÜTÜPHANE 

Kurtuba'da İbn Futays ailesinin müs
takil bir binası olan kütüphanesinde kü
tüphanecinin dışında altı müstensih gö
revlendirilmişti. İbn Futays, müzayede
lerde bir kitabı almak için genellikle de
ğerinin birkaç katı fiyat verir. yine de elde 
edemezse ödünç alarak kütüphanedeki 
müstensihlerine istinsah ettirirdi. İ bn Fu
tays'ın bu değerli kütüphanesi iç karışık
lıklar sırasında torunlarından biri tarafın

dan bir ay süren müzayedede satılmış. bu 
satıştan 40.000 kasımidinar elde edil
mişti. Yine Kurtuba'da Ebü Velid İbnü' I 
Mevsıl'in kurduğu kütüphane özellikle hat 
değeri yüksek eserler bakımından zen
gindi. Ebü Velid öldüğünde bu kitaplar
dan bazısı sekiz sayfası 1 dinar gibi olduk
ça yüksek bir fiyata satılmıştı . Endülüs'te 
mevcut kütüphaneler arasında Kasım b. 
Sa'dan, Ebü Muhammed Abdullah Tuley
tı iY. Ebü Ali el-Gassani, İbn Hazm, Yahya 
b. Malik b. Aiz. İbnü's-Sabüni. Ebü Bekir 
b. Zekvan, İbn Avn ei-Maarri, İbn Muh
tar. Mücahid el-Amiri ve Muzaffer b. Ef
tas'a ait kütüphaneleri de zikretmek ge
rekir. 

Kurtuba başta olmak üzere yüzlerce 
kitap koleksiyonuna sahip olan Endülüs 
şehirleri İspanyol istilasıncı uğradıkların
da kütüphanelerde mevcut kitapların bir 
kısmı iç karışıklıklar sonunda yağmala
nıp satılmış . bunların öriemıl bir bölümü 
Kuzey Afrika'ya götürülrriÖŞtü. Artaka
lanların çoğu da Katolikler'in taassubun
dan kurtulamadı. Gırnata'da (Granada) 
binlerce kitap lsabella ve Ferdinand'ın 
emriyle şehrin büyük meydanlarında ya
kıldı. Diğer şehirlerde de durum farklı ol
mamıştı. ll. Philip, ülkesinde Endülüs'ten 
kalan yazma eserleri bir araya getirmek 
istediğinde sadece 2500 kadar kitap top
layabildL Bu eserler günümüzde Escurial 
Kütüphanesi'nin temelini oluşturdu. 

Ha m daniler. Kaynaklar. el-Cezire ve 
Suriye bölgesinde bir süre hüküm süren 
Hamdanller devrinde kurulan iki önemli 
kütüphaneden söz eder. Bunlardan bi
rincisi, şair ve alim Ebü'l-Kasım Ca'fer b. 
Muhammed b. Hamdan el-Mevsıll tara
fından Musul'da tesis edilmişti. Kütüpha
ne, Yaküt el-Hamevi'nin naklettiğine gö
re haftanın her günü okuyuculara açıktı. 
Her ilim dalında önemli eserleri ihtiva et
mekteydi; bilhassa kurucusunun ilgi alanı 
dolayısıyla felsefe ve astronomi konusun
daki eserler bakımından oldukça zengin
di. Aynı zamanda bir araştırma merkezi 
olduğu için darülilim diye adlandırılan 
müessese, Ortaçağ islam dünyasında ku
rulan darülilimlerin ilk örneği olarak kabul 
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edilmektedir. Araştırmacılar, bu özellikle
ri sebebiyle kütüphanenin gerçek anlam
da halka açık ilk kütüphane olduğu görü
şündedir. Kütüphane hakkında kaynak
larda yer alan bilgiler, düşmanlarının ter
tipleri neticesinde kurucusunun Musul'u 
terkedip Bağdat'a gidişiyle son bulur. 

Seyfüddevle el-Hamdanitarafından Ha
lep'te kurulan ikinci kütüphanede Zehe
bi'nin naklettiğine göre Seyfüddevle ve 
başkaları tarafından vakfedilmiş 10.000 
ciltkitap bulunmaktaydı. Kaynaklarda kü
tüphanenin kuruluşundan bir asır sonra 
yandığına veya Şiiler'le Sünniler arasında 
çıkan bir çatışma sırasında "yağma edii
diğine dair değişik rivayetler vardır. Bir 
rivayete göre de 460 ( 1 068) yılında isma
iliyye aleyhindeki bazı kitaplardan dolayı 
İsmailller bu kütüphaneyi basıp kütüpha
necisini asmışlar ve kitapları yakmışlardır 
(Tarrazl. ı. 121-122). 

Büveyhiler. İran'ın güney ve batı bölge
leriyle Irak'ta hüküm süren Büveyhi hane- · 
danının özellikle Irak kolu. kültür sahasın
daki faaliyetlerle temayüz etmiştir. Mu
izzüddevle'nin veziri Ebü Muhammed el
Mühellebi'nin sarayı alimlerin, şairlerin 
ve sanatkarların toplandığı bir yer haline 
gelmişti. Muizzüddevle'nin oğulları Bah
tiyar ve Ha beşi kitap meraklısıydı. Bahti
yar'a karşı isyan eden Habeşi yenilip ser
veti musadere edildiğinde kütüphanesin
den 15.000 dıt kitap çıkmıştı. 

Rüknüddevle'nin oğlu Adudüddevle, si
yasi alandaki başarılarının yanında ülke
sinin iman konusunda yaptığı faaliyetler 
ve kültür sahasında gerçekleştirdiği hiz
metleriyle de tanınır. Devrinde özellikle 
matematik, astronomi ve tıp alanlarında 
Abdurrahman es-Süfi, Ebü'l-Kasım Anta
kl, Ali b. Abbas el-Mecüsi, Cibrail b. Buhti- · 
şü' gibi alimler yetişmiştir. Kitaplara düş

kün olan Adudüddevle Şiraz'daki sarayın
da çok zengin bir kütüphane kurmuştu . 

Bu kütüphaneyi Adudüddevle'nin sağlı

ğında ziyaret eden ünlü coğrafyacı Mu
hammed b. Ahmedel-Makdisi'ye göre 
mütevelli, hafız-ı kütüb ve nazır tarafın

dan yönetilen bu kütüphanede kitaplar, 
bir h ol ün iki tarafında yer alan odalardaki 
raflarda konularına göre sıralanmıştı ve 
her kısmın müstakil bir fihristi bulun
maktaydı. Makdisi, kütüphanede Adu
düddevle'nin zamanına kadar telif edil
miş bütün kitapların mevcut olduğunu 
söylemektedir. Kurumun kütüphanecisi, 
Adudüddevle'nin sağlığında fakihlerden 
Fars eyaleti kadısı Ebü Man s ür eş-Şirazi, 

Bahaüddevle döneminde hattat İbnü'l
Bewab'dı. Kaynaklarda kütüphanenin Ba-

haüddevle zamanında da varlığını sürdür
düğüne dair kayıtlar mevcuttur. Necef'
teki Hz. Ali'nin meşhedinde mevcut kü
tüphaneye çeşitli devirlerde sultanlar. 
emirler, vezirler ve alimler tarafından 
önemli miktarda kitap bağışlanmıştı. Ki
tapların büyük bir bölümü müellif nüs
hası ve eski tarihli eserlerdi. Adudüddev
le'nin bu kütüphaneye çok sayıda kitap 
bağışladı ğı bilinmektedir. Adudüddevle 
Bağdat'ta yaptırdığı hastahanede de bir 
kütüphane kurmuştu. 

Makdisi, Adudüddevle zamanında İbn 
Suvar adlı bir kişi tarafından Basra ve 
Ramhürmüz'de iki kütüphane kurulduğu
nu nakleder. Yüsuf el- lş'ın darülilim sınıfı
na soktuğu Basra'daki kütüphane İbnü'n 
Nedim'de "hizanetü'l-vakıf", Makdisi'de 
"darülkütüb" şeklinde geçer. Mu'tezili fi
kirleri yaymak için tesis edilmiş bu iki 
kütüphaneden Basra'dakinde mezhebin 
doktrinini öğreten bir şeyh bulunmaktay
dı. Makdisi ayrıca, bu kütüphanelere ya
pılan vakıfların Mu'tezile mezhebini öğ
renmek isteyenlere bazı imkanlar sağla
dığını kaydeder. Yine onun rivayetinden 
Basra'daki kütüphanenin daha zengin 
olduğu ve daha geniş bir okuyucu kitle
sine hitap ettiği öğrenilmektedir. İbnü ' l
Esir ve İbnü'l-Cevzi, 483 (1090) yılı olay
larını zikrederlerken bu yılın cemaziye
lewelinde (Temmuz) mehdilik iddia eden 
bir müneccimin taraftarlarınca Basra'
nın yakıldığını ve bu sırada iki kütüpha
nenin yok edildiğini kaydeder. Araştır
macılar iki kütüphaneden birinin İbn Su
var'ın kütüphanesi olduğu görüşünde

dir. Mackensen, AJ:ısenü 't-te~asim'in 
bizzat müellifi tarafından yapılmış bazı 
ilaveleri ihtiva eden nüshasındaki bir ka
yırtan hareketle İbn Suvar'ın Mu'tezili f i
kirleri yaymak için Rey'de de bir kütüp
hane kurmuş olabileceğini söyler. 

Büveyhi vezirlerinden Ebü'l-Fazl İbnü'l
Amid'in Hey'deki ünlü kütüphanesinin 
hafız- ı kütübütarihçi İbn Miskeveyh idi. 
Onun kütüphanesinde her ilimden değerli 
ve nadir kitaplar bulunmaktaydı. ibnü'l
Amid. kütüphanesi için elde etmek iste
diği kitapları satın alamazsa istinsah et
tirirdi. Kaynaklarda bu kütüphanedeki 
kitapların 1 00 deve yükü tuttuğu belir
tilmektedir. İbn Miskeveyh, Samani as
kerlerinin İbnü'l-Amid'in sarayını yağ
maladıklarında kitapları dışında her 
şeyini alıp götürdüklerini nakleder. İb
nü'l-Amid kitaplarının yerinde durduğu
nu görünce İbn Miskeveyh'e, "Gidenlerin 
yerini doldurmak mümkündür, kitapları-



mın yerini ise tutacak bir şey yoktur" di
yerek sevincini belli etmiştir. 

İbnü'I-Amld'in yanında yetişen Büvey
hivezirlerinden Sahib b. Abbad'ın Hey'de 
kurduğu kütüphanenin katalog u on cilt 
tutmaktaydı. Samani Hükümdan Nuh b. 
Mansur, Sahib b. Abbad'a kendi hizmeti
ne girmesi için haber gönderdiğinde İbn 
Ab bad, dört yüz devenin taşıyamayacağı 
kitaplarını nakletmesinin mümkün olma
dığını ileri sürerek özür dilemişti. Kendisi 
de alim ve şair olan Sahib b. Abbad, sara
yında zamanının en ünlü alimlerini ve sa
natkarlarını toplamıştı. Devrinde yazılan 
birçok eser ona ithaf edildiği gibi bu eser
lerin müellif nüshaları Sahib b. Abbad'ın 
kütüphanesinde yer almaktaydı. Beyha
ki'nin naklettiğine göre Gazneli Mahmud 
4ZO'de (1029) Hey'i aldığında kendisine 
Sahib b. Abbad'ın kütüphanesinde Rati
zllik'le ilgili bazı kitapların bulunduğu bil
dirilmiş. o da kütüphanede mevcut kelam 
ilmine dair kitapların yakılmasını emret
mişti. Muhtemelen kitapların bir kısmı da 
Gazneli Mahmud tarafından Gazne'ye gö
türülmüştür. Hey'i bu hadiseden bir asır 
sonra ziyaret eden Selame b. Gıyas'ın ri
vayetinden anlaşıldığına göre bazı kitap
lar Hey'de bırakılmıştı ve kütüphane var
lığını sürdürmekteydi. 

Şerefüddevle ve Bahaüddevle'nin ve
zirlerinden Ebu Nasr Sabur b. Erdeşlr'in 
Bağdat'ın Kerh bölgesinde 383 (993) yı lın

da kurduğu kütüphane aynı zamanda bir 
öğretim kurumuydu. Kaynaklar, bu mü
essesenin İslam dünyasında tesis edilen 
ilk vakıf medrese olduğunu kaydeder. Sa
bOr b. Erdeşlr nadir eserlerden meydana 
gelen çok değerli bir koleksiyon oluştur
muştu. Bu koleksiyanda ünlü hattat İbn 
Mukle'nin hattıyla 1 00 mushaf mevcuttu. 
Darülilim diye adlandırılan kütüphanede 
ilk kuruluşunda 1 0.400 kitap vardı. Daha 
sonra bu sayı yapılan bağışlarta ve alimie
rin eserlerinin birer nüshasını kütüpha
neye vermeleriyle artmıştı . Ancak kütüp
haneye bağışlanan her kitap kabul edil
memekteydi. Bu kütüphane 447 (1055) 
veya 451 ( 1 059) yılında Bağdat'ta çıkan 
bir yangında yok olmuştur (bk. oARÜLi

LiM). 

Şii alimi ve Sabur b. Erdeşlr'in damadı 
Şerif er-Hadl'nin Bağdat'ta kurduğu da
rülilimin içinde "hizanetü darililim" diye 
adlandırılan bir kütüphane mevcuttu. Şe
rif er-Hadi'nin kardeşi. alim ve şair Şerif 
el-M urtaza'nın yine Bağdat'ta tesis ettiği 
kütüphanede 80.000 ciltlik bir koleksi
yon bulunduğuna dair rivayetler vardır. 

İzzüddevle Ebu Kallcar'ın vezirlerinden 

Ebu Mansur. b. Şahmerdan'ın Basra'da 
kurduğu kütüphane bu şehirde tesis edi
len en eski kütüphanelerden biriydi. İb
nü'l-Eslr'in nakline göre içinde nefis ki
taplar bulunan kütüphane Hasa bedevl
Ierinin 348 (959) yılında Basra'yı yağma
lamaları sırasında yok olmuştur. Büveyhl 
vezirlerinden Kıvamüddevle İmadüddin 
Ebu Mansur el-Adil İbn Mafenne'nin Fi
ruzabad'da kurduğu kütüphanede mev
cut kitap sayısını İbnü'I-Cevii 19.000. İb
nü'l-Eslr ve İbn Keslr 7000 olarak verir
ler. Kütüphanede İbn Mukle'nin hattıyla 
4000 var ak mevcuttu. Büveyhller devrin
de tesis edilen kütüphaneler arasında 
Adudüddevle'nin oğlu Şerefüddevle'nin 
Şlraz'da ve Mecdüddevle'nin Rey'de kur
dukları kütüphaneleri de saymak gere
kir. 

Samanller. Horasan ve Maveraünnehir 
bölgesinde iki asır kadar hüküm süren 
Samanller'in, hükümet merkezi olan Bu
hara'da kurdukları zengin kütüphaneden 
tarihi kaynaklar bahsederse de bu konu
daki bilgilerin çoğu. Samani Hükümdan 
Nuh b. Mansur devrinde bu kütüphane
de bulunmuş ve bir süre burada çalışmış 
olan İbn Sina'dan gelir. Herkese açık ol
mayan kütüphaneden İbn Sina, bir İmam! 
propagandacısı (dal) olan oğlunun aracı
lığıyla Nuh b. Mansur'u tedavi ettiği için 
özel bir izinle yararlanabilmişti. İbn Sina 
kütüphaneyi şöyle tasvir etmektedir: "Çok 
adalı bir eve girdim; her odada kitap san
dıkları üst üste yığılmıştı. Bir odada Arap
ça kitaptarla şiir kitapları, başka bir odada 
fıkıh kitapları ve bu şekilde her odada bir 
il me ait kitaplar vardı. Eski yazarların ki
taplarının fihristini okudu m ve bana la
zım olanlarını aldım. Adları bile birçok 
kimse tarafından bilinmeyen kitaplar 
gördüm. Bundan önce ve sonra bu kadar 
büyük bir kitap topluluğuna hiçbir yerde 
rastlamadım. Kitapları okudum ve fayda
landım. herkesin kendi ilmindeki değerini 
öğrenmiş oldum". İbn Sina'nın elde ettiği 
bilgilerin başkaları tarafından öğrenilme
mesi için bu kütüphaneyi yaktığına dair 
rivayetler müslüman müellifler ve araş
tırmacılarca kabule layık görülmemiştir. 
Samanller devrinde Horasan'da Belh, 
Merv ve Buhara'da bulunan medresete
rin birçoğunda kütüphanelerin olduğuna 
dair kaynaklarda çeşitli rivayetler mev
cuttur. Ayrıca Horasan'da Ebü'I-Fazl ei
Bel'aml'nin, Büst'te Ebu Hatim b. Hayyan 
ei-Büstl'nin, Herafta Ebü'I-Fazl ei-Here
vl'nin kurdukları kütüphaneler Samani
ler dönemindeki önemli kütüphaneler
dendir. 

KÜTÜPHANE 

Fatımller. Kuzey Afrika'da kurulan Fa
tım! hanedam kısa zamanda Mısır'ı ele 
geçirdi. Şii mezhebinin hararetli savunu
cusu olan Fatımller, mezheplerini ve kül
türünü yaymak amacıyla İslam dünyası
nın her yanına daller gönderdikleri gibi 
Kahire'de bu dalleri eğitmek için ilmi mü
esseseler kurdular. Bunların bir bölümü
nü de kütüphaneler oluşturdu. Kahire'nin 
Fatımiier tarafından zaptından bir yıl son
ra Cevher es-Sıkılli'nin inşa ettirdiği Ez
her Camii'ni Halife Aziz -Billah bir medre
se haline getirdi. Ezher'de ileriki dönem
lerde Halife Hakim- Biemrillah ve diğer 
halitelerin gayretleriyle gelişen kütüpha
nenin temelinin bu dönemde atıldığı sa
nılmaktadır. Minberin yakınındaki bir 
odada bulunan kitaplar cami genişletilir
ken bu odanın yı kılması üzerine camide
ki revakların arasına yerleştirilmiştir. 

Halife Muiz-Lidlnillah ve Aziz-Billah de
virlerinde vezirlik makamında bulunan 
Ya'küb b. Ki Ilis, sadece idari ve iktisadi 
alanlarda değil kültür sahasındaki görüş 
ve tavsiyeleriyle de bu halifeler üzerinde 
etkili olmuştur. Bir yahudi mühtedisi olan · 
İbn Killis, vezirliğe geçişinden itibaren her 
pazartesi ve çarşamba günü sarayında 
dönemin fakih, filolog, şair ve hafızlarını 
toplar, onlarla ilmi meseleleri tartışırdı. 
Sarayındaki müstensihler de birçok önem
li eseri istinsah ederek İbn Killis'in kütüp
hanesini zenginleştirmekteydiler. Ulema
ya açık olan kütüphane İbn Killis'in ölü
münden sonra Halife Aziz- Billah tarafın
dan saray kütüphanesine naklettirilmiş
tir. 

Babası Muiz- Lidlnillah gibi mimari 
eserler yaptıran ve Kahire'de birkaç cami 
ile saray inşa ettiren Halife Aziz -Billah 'ın 
kitaba olan düşkünlüğüne ve onun zama
nında saray kütüphanesinin zenginleşti
ğine dair kaynaklarda rivayetler vardır. 
Tarihçi Yahya b. Ebu Tay, bu kütüphane
nin dünyanın harikalarından biri olduğu
nu ve İslam aleminde bundan daha büyük 
bir kütüphanenin görülmediğini nakleder. 
Aziz -Billahdevrinde sarayda hatız-ı kü
tüblük görevinde bulunan Ali b. Muham
med eş-Şabüstl de kütüphane hakkında 
önemli bilgiler vermekte ve sarayın kırk 
odasının bu kütüphaneye tahsis edildiğini 
söylemektedir. Koleksiyanda mevcut kitap 
sayısı hakkında 200.000 ile 2 milyon ara
sında değişen rakamlar veren kaynaklar
daki bilgileri karşılaştıran Hasan İbrahim 
Hasan, Fatımiler hakkındaki doktora te
zinde bu sayının 600.000 civarında olması 
gerektiği sonucuna varır. Kitaplar duvar
ları kaplayan raftara konularına göre ay-
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rılarak yerleştirilmişti. Bu kütüphanede 
çeşitli eserlerin çok sayıda nüshası bulun
maktaydı. Bir gün Halife Aziz- Billah'ın 

huzurunda Halil b. Ahmed'in Kitô.bü'l
'Ayn'ı söz konusu edilince halife, kütüp
hanecisine bu eseri getirmesini söylemiş, 
o da biri müeiHf nüshası olmak üzere 
otuz nüshasını getirmişti. Taberi'nin 
Tari]Ju'r-rusül ve mülilk'ünün bir nüs
hası halifeye hediye edildiğinde saray
daki koleksiyanda bu eserin biri mü el
lif hattı olmak üzere yirmi nüshasının da
ha bulunduğu görülmüştü. Diğer bir ve
sileyle de İbn Düreyd'in el-Cemhere'si
nin 1 00 kadar nüshasının yer aldığı öğre
nilmektedir. Kütüphanede kütüphaneci
lerin dışında iki müstensih ve iki ferraş 
görevlendirilmişti. Saray kütüphanesi çe
şitli tarihlerde büyük kayıplara uğramış 
ve Selahaddin-i Eyyübi'nin 567 (1171-72) 
yılında Kahire'yi fethinden sonra varlığı 
sona ermiştir. 

Halife Hakim- Biemrillah'ın 39S'te 
(1005) Kahire'de darülhikme modelinde 
kurduğu darülilim, ilk başta Sünni bir 
araştırma kurumu niteılğinde idiyse de 
daha sonra İsmam propagandaların yön
tendirildiği bir merkez haline gelmiştir. 

Hakim- ~iemriltah büyük bir 'öiente inşa 
ettirip dqşettiği darülilimde zengin bir 
kütüphane kurmuştu. Kaynaklar, kurulu
şunda bu kütüphanede mevcut eserlerin 
gimellikie Sünni görüşü aksettiren kitap
lar olduğunu belirtir. Burada mevcut ki
tapların büyük bir kısmı saray kütüpha
nesindeki zengin koleksiyandan sağlan
mıştı. Her sınıftan insana açık olan kütüp
hane, başlangıçta Halife Hakim -Biemril
lah'ın özel bütçesinden sağlanan gelirle 
desteklenmekteydi. 400 (1010) yılında 
Hakim bütün hayratı için bir vakıf kurdu
ğunda buraya da vakfın gelirinden 257 
dinar ayırmıştı. Bu paranın sarf yerlerinin 
zikredildiği vakfiyede kağıt için 90, hafız-ı 
kütübün maaşı için 48. kitapların tamiri 
için 12. haderne için 1 S. kağıt, kalem ve 
mürekkebi müstensihlere ve okuyucula
ra tevzi edecek memur için 12 dinar tah
sis edilmişti. Kütüphanede okuma salo
nunun yanında toplantı ve dersler için 
ayrı bölümler vardı. Burada yapılan ilmi 
toplantılara zaman zaman halife de katı

lırdı. Tarihçi Müsebbihi'nin naklinden, Da
rülilim Kütüphanesi'nin halka açık oldu
ğu gibi okuyuculara istinsah için gerekli 
olan kağıt. kalem. mürekkep ve hakka
ların ücretsiz sağlandığı anlaşılmaktadır. 
Darülilim. Vezir Efdal b. Bedr el-Cemali 
tarafından S 13 ( 1119) yılında kapatılmış
sa da 517'de (1123) Vezir Me'mün el-Ba-
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taihi'nin gayretleriyle başka bir binada 
tekrar açılmıştır. Fatımiler'in saltanatma 
Eyyübiler tarafından son verilineeye kadar 
darülilim hem bir kütüphane hem bir pro
paganda merkezi olarak faaliyetini sür
dürmüştür. Ancak Makrizi'nin bir rivaye
tinden öğrenildiğine göre Hakim- Biem
rillah, darülilimdeki kitapların büyük bir 
bölümünü başta Ezher olmak üzere üç 
camiye göndermiştir. Muhtemelen bu ki
taplar darülilimin Sünni bir karaktere sa
hip olduğu dönemde ihtiva ettiği eserler
di. Hakim- Biemrillah 402 (1011-12) yılın
da Kahire'de inşa ettirdiği camide de bir 
kütüphane tesis etmiş ve Fustat'taki Amr 
b. As Camii'ne çok sayıda mushaf ve kitap 
bağışlamıştır. Ayrıca Kudüs'te mevcut ki
liselerden birinde bir darülilim kurduğuna 
dair rivayetler vardır. Fatımiler devrinde 
tesis edilen kütüphaneler arasında Med
rese-i Fahriyye Kütüphanesi'ni, Vezir Ef
dal b. Bedr el-Cemarı ve İbn Fatik'in kur
dukları kütüphaneleri. ayrıca Fustat'daki 
Darülilim Kütüphanesi'ni de zikretmek 
gerekir. 

EyyGb! Hükümdan Selahaddin, 567 
(1171-72) yılında Kahire'yi ele geçirip Fa
tım! saltanatma son verdiğinde İsmiiili 
propagandasının merkezi haline gelmiş 
olan bazı kütüphaneleri dağıttı. Daha ön
ce Halife Müstansır-Billah el-Fatımi dev
rinde de darülilimle birlikte büyük kayıp
lara uğramış bulunan saray kütüphane
sinin Fatımi saltanatı süresince devam 
eden hayatı da bu aradason buldu. İbn 
Kesk'in nakline göre Selahaddin-i EyyGbi, 
bu zengin kütüphaneden 1 00.000 veya 
120.000 ciltkitabı veziri Kadi el-Fazıl'a 
verdi. Ebu Şame el-Makdisi'nin nakletti
ğine göre ise Kadi el-Fazıl bu kitapları 
satın almış. geri kalanlar günlerce süren 
müzayedelerde satılmıştır. 

Eyyiibiler. Yemen'den Diyarbekir'e ka
dar geniş bir bölgede hüküm süren Eyyü
biler devrinde medreseler bir eğitim ku
rumu olarak küçük şehirlere kadar yayıl
mıştı. Ortaçağ İslam alemindeki öğretim 
sistemi dikkate alınırsa bu medreseterin 
hemen hepsinde bir kütüphane olduğu 
söylenebilir. Ancak kaynaklar, ya lnız bü
yük koleksiyonlardan oluşan kütüphane
ler hakkında bilgi verdiğinden bu konu
da sadece belli sayıda medrese kütüpha
neleri bilinmektedir. 

Eyyübiler döneminde kurulan en zen
gin kütüphane Kadi . el-Fazıl tarafından 

580 (1184) yılında Kahire'deki medrese
sinde tesis edilmiştir. Selahaddin-i Eyyfı
bi'nin veziri Kadi el-Fazıl, Ortaçağ'da İs
lam aleminde mevcut kitap meraklıları-

nın arasında ilk sırayı atmaktaydı. Safedi, 
onun özel kütüphanesinde 200.000 civa
rında kitap bulunduğunu nakletmektedir. 
Kitaplarının 100.000 veya 120.000 kada
rını Fatımiler'in saray ve darülilim kütüp
hanelerinden sağlamıştı. Selahaddin-i Ey
yübi Amid'i aldığında bu şehirdeki büyük 
kütüphaneden de Kadi el-Fazıl'ın yetmiş 
yük kitap götürdüğü rivayet edilir. Ayrıca 
birçok müstensihin istinsah ettiği eser
lerle zenginleşen Kadi el-Fazıl'ın kütüp
hanesindeki kitapların sayısını 1 milyona 
kadar çıkaran müellifler vardır. Kadi el
Fazıl. 580 (1184) yılında Kahire'de kendi 
adıyla anılan medresesini kurduğu zaman 
özel koleksiyonundan ayırdığı 100.000 
kitabı burada teşkil ettiği kütüphaneye 
koydu. Bazı araştırmacılar bu rakamın 
abartılı olduğunu ileri sürer. Makrizi'nin 
yaşadığı döneme ulaşmayan kütüphane
nin çeşitli ihmaller yanında 694'te ( 1295) 
Mısır'da baş gösteren kıtlık sırasında ta
lebelerin bazı kitapları satması neticesin
de büyük kayba uğradığı ve daha sonra 
ödünç alınan kitapların iade edilmemesi 
yüzünden zamanla yok olup gitliğine dair 
rivayetler vardır. Eyyübiler devrinde Mu
hammed b. Adil'in Kahire'de 621 (1224) . 
yılında kurduğu darülhadiste de bir kü
tüphane bulunmaktaydı. 

Eyyübjler zamanında Şam'daki medre
se sayısında büyük bir artış oldu. Zengi
ler devrinde yapılan medreselere yenileri 
eklendiği gibi daha önce inşasına başla
nan medreseler de tamamlandı. Bunların 
çoğunda, ayrıca camilerde ve türbelerde 
kütüphaneler kuruldu. Özellikle Emeviy
ye Camii'nde birçok kitap birikmişti. Ey
yü bil er döneminde de yeni ilaveler ol
du. Devrin büyük alimlerinden Taceddin 
Ebü'l-Yümn et-Kindi, topladığı değerli ki
tapları Maksüretü İbn Sinan'a konulmak 
üzere vakfetmişti. Bu vakfın fihristini gö
ren Ebu Şame koleksiyanda yer alan 771 
cilt kitabın Kur' an, hadis, fıkıh, lugat, şiir, 
nahiv, sarf ve "ulüm-i evail"e dair eserler 
olduğunu, ancak bunların bir bölümünün 
kaybolduğunu nakleder. 

Şerefeddin İbn Urve, kitaplarını Eme
viyye Camii'nin doğu kısmında Meşhedü 
Urve diye anılan bölüme konulmak üzere 
vakfetmişti; hadis öğretilen bu bölümde 
kitaplar iki dalaba yerleştirilmişti. Eme
viyye Camii'nin içindeki bazı koleksiyon
lar, el-Melikü'I-Muazzam lsa b. ei-Melikü'I
Adil devrinde Şam Kadısı Cemaleddin Yu
nus b. Bedran'ın teklifi üzerine bir araya 
toplanmış, Meşhedü Urve'nin doğusuna 
ve batısına konulan kitap dalapiarına yer
leştirilmişti. Şam'ı daha sonraki bir ta-



rihte ziyaret eden İbn Fazlullah ei-Ömeri 
burada kitaplarla dolu birçok dolap gör
düğünü söyler. 

Emeviyye Camii kompleksi içinde yer 
alan ve Nilreddin Mahmud Zengi tarafın

dan yaptırılıp Selahaddin-i Eyyilbi tara
fından ihya edilen Kellase Medresesi'nde 
İbn Kacti ei- Fazıl Ahmed b. Abdürrahim, 
daha önce babası Kadi ei-Fazıl'ın kurduğu 
kütüphanenin yanında yeni bir kütüpha
ne tesis etmiş. Takıyyüddin Abdurrahman 
ei-Yeldani kitap larını bu kütüphaneye ba
ğışlamıştır. Türbetü'I-Eşrefiyye'nin inşa

sından sonra bu kütüphane Cami-i Erne
vi'deki büyük kütüphaneye katılmıştır. 

Emeviyye Camii'nin kuzey köşesinde 
ei-Melikü'I-Eşref Musa b. Muhammed b. 
Eyyilb tarafından yaptırılan Türbetü'I-Eş
refiyye'de de bir kütüphane mevcuttu. 
İbn Hallikan bu kütüphaneden Hizanetü'I
Eşrefiyye diye söz eder. Kütüphanenin 
XIII. yüzyılda düzenlenen bir fihristi, so
nundan birkaç yaprağı eksik olarak gü
nümüze kadar gelmiştir. Zamanımıza ula
şan en eski kütüphane fihristierinden biri 
olan bu fihristten anlaşıldığına göre kü
tüphanede bugün mevcut olduğu bilin
meyen epeyce değerli eserin nüshası bu
lunmaktaydı. Eyyilbiler devrinde Şam'da 
inşa edilen en eski medreselerden Adi
liyye Medresesi'nin yapımına Nilreddin 
Mahmud Zengl tarafından başlanmış, ei
Melikü'I-Adil Seyfeddin ve onun ölümün
den sonra da oğlu ei-Melikü'I-Muazzam 
tarafından tamamlatılmıştır. Kutbüddin 
en-Nisabilri'nin talebelere vakfettiği ki
taplar medresenin eyvan bölümüne ko
nularak bir kütüphane oluşturulmuştur. 

Kafür b. Abdullah ei-Hüsami Şibhüd

devle'nin Tura nehri üzerinde, Zekiyyüd
din b. Revaha'nın Emeviyye Camii'nin 
doğusunda Babülferadis'te, Necmeddin 
Bedral'nin yine Babülferadis'te. Ebu ömer 
Muhammed b. Ahmed b. Kudame ei
Hanbeli'nin Salihiyye'de. Takıyyüddin b. 
Şehinşah'ın Emeviyye Camii'n in kuzeyin
de kurdukları medreselerde, ei-Melikü'I
Eşref'in veziri· Mecdüddin ei-Behnesi'nin 
türbesin de, Eşrefiyye ve Ziyaiyye darül
hadislerinde de birer kütüphane vardı. 
Eyyilbi hükümdarlarından ei-Melikü'I-Eş

ref Musa, Şam'da634 (1237) yılında yap
tırdığı medresesinde değerli kitaplardan 
oluşan bir kütüphane kurmuştu . Vakfiye
sinde, aylık 18 dirhem ücret alan hafız-ı 
kütübün ve kütüphane nazırının yapacak
ları işler ayrıntılı biçimde belirtilmiştir. Bu 
kütüphaneye devrin alimlerinden birço
ğu kitaplarını vakfetmişti. Moğol istilasm
da tahrip edilen medrese bir süre sonra 

ihya edilmiş ve yapılan bağışlarla burada 
tekrar bir kütüphane kurulmuştur. 

Devrin muhaddislerinden Ziyaeddin ei
Makdisi, Cami-i Muzafferi'nin doğusun

da ve KasiyOn dağının eteklerinde kur
duğu, kendi adıyla anılan darOihadisinde 
önemli bir kısmını bizzat istinsah ettiği 
eserlerden oluşan bir de kütüphane tesis 
etmiştir. Daha sonra yapılan çeşitli vakıf
larla büyük ölçüde zenginleşen kütüpha
nede birçok eski tarihli yazma ile Tevrat 
ve İncil nüshaları da vardı. Özellikle hadis 
konusunda ihtiva ettiği eserler bakımın
dan önemli olan bu kütüphane Moğol is
tilasında büyük kayıplara uğramış. bilin
meyen bir tarihte Ömeriyye Medresesi'
ne nakledilmiş. XIX. yüzyılın sonlarında 
Zahiriyye Kütüphanesi'ne katılmıştır. Ey
yilbiler devrinde Şam'da bir de hastahane 
kütüphanesi kurulmuştur. Şeyhületıbba 

Mühezzebüddin ed-Dahvar. 621 (1224) 
yılında Emeviyye Camii'nin güneyindeki 
evini kütüphanesiyle birlikte vakfederek 
bir tıp medresesi haline getirmiştir. Bu 
kütüphanede çoğu tıpla ilgili olmak üze
re SOO civarında eser vardı. 

Şam'ın en büyük ri batlarından Sümey
satiye Hankahı'nda eskiden beri mevcut 
olan kütüphane EyyQbiler devrinde yeni 
kitap bağışlarıyla daha da zenginleşmiş
tir. Bu dönemde mevcut koleksiyana ka
tılan kitapların çoğu Halep Camii Kütüp
hanesi'nden gelmişti. Selahaddin-i Eyyil
bi, Halep'i aldığında Ebu Said Muham
med b. Abdullah Bündehi'ye Halep Camii 
Kütüphanesi'nden istediği kitapları alma
sını söylem iş , o da buradan ve daha önce 
Fatımi sarayından aldığı kitapları SOrney
satiye Hankahı'na vakfetmiştir. 

Halep'te Eyyilbiler devrinde Zahiriyye 
ve Şerefiyye medreselerinde de birer kü
tüphane bulunmaktaydı. Bunlardan bi
rincisi Selahaddin-i Eyyilbi'nin oğulların

dan biri tarafından Zahiriyye Medrese
si'nde. diğer i Şerefeddin Abdurrahman 
el-Acemi tarafından kendi adıyla anılan 

medresesinde kurulmuştur. Ali b. Yusuf 
b. Eyyilb, Mekke'de 594 (1198) yı lında 

yaptırdığı Rebi' Ribatı'nda bir de kütüp
hane tesis etmiştir. Daha sonraki tarih
lerde bu ribata bazı kitap bağışlarının ya
pıldığı görülmektedir. Kudüs'ün fethi 
üzerine Selahaddin-i Eyyilbi ile diğer Ey
yil bi hükümdarlarının buradaki mescid
de ve Nasriyye, Nehaviyye gibi medrese
lerde kütüphaneler kurduklarına dair kay
naklarda rivayetler mevcuttur. 

Arnmaroğulları (Beni Ammar). Kaynak
lar, Trablusşam ve civarında hüküm sü
ren (ı 070-ll 09) Ammaroğulları'ndan 
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Trablusşam'da kurdukları darülilim 
dolayısıyla övgüyle söz eder. Zehebi'
nin nakline göre darülilimin tesisinden 
önce de bu şehirde bazı kütüphaneler bu
lunmaktaydı. Ancak bunlardan hiçbiri da
rülilim kadar şöhret kazanmamıştı. IV. 
(X.) yüzyılın sonlarında şehri ziyaret eden 
Ebü'I-Aia ei-Maarri'nin buradaki kütüp
hanelerden yararlandığı bilinmektedir. 
Şehrin Fatımi valisinin ölümü üzerine ba
ğımsızlığını ilan eden Kadı Ebu Talib Ha
san b. Am mar, devletine merkez yaptığı 
Trablusşam'da mensup olduğu Şii mez
hebinin akldesini yaymak ve propagan
dacı yetiştirmek için zengin bir kütüpha
neye sahip bir darülilim kurdu. Başta 
Ebü'I-Hasan Ali b. Muhammed b. Am
mar olmak üzere diğer Ammari emirleri 
bu kütüphaneyi çok zengin bir hale ge
tirdiler. Darülilim İslam dünyasında o ka
dar şöhret kazandı ki Trablus bir dönem 
Medinetüdarülilim diye anıldı. 

Kaynaklarda bu kütüphanedeki kitap 
sayısı hakikın da 1 00.000 ve 3 milyon gibi 
oldukça farklı rakamlar mevcuttur. Yusuf 
el-Iş. 3 m ilyon rakamının ravisi olan İbn 
Ebü Tayy'ın Şii olması dolayısıyla bu konu
da mübalağa etmiş olabileceğini belirtir 
ve Nüveyri'nin naklettiği 100.000 raka
mını daha makul bulduğunu söyler. Bazı 
kaynaklar kütüphanedeki mushaf sayısını 

50.000, tefsir sayısını da 20.000 olarak 
verir. Yine kaynakların naklinden. bura
daki eserlerin Hakim- Biemrillah 'ın saray 
kütüphanesindeki gibi konu larına göre 
farklı odalarda muhafaza edildiği anlaşıl
maktadır. Tarihçi Nasırüddin İbnü'I-Fu
rat. Yahya b. Ebü Tay'dan naklen bu kü
tüphaneden bahsederken şöyle der: 
"Trablusşam'daki darülilimin benzeri 
dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. 
Bu kütüphane dünyanın harikalarından 
biriydi. Burada görevli 180 müstensihten 
otuzu gece gündüz devamlı çalışırdı . Beni 
Arnmar'ın İslam dünyasının her yerinde 
mevcut adamları satın aldıkları kitaplar
la Darülilim Kütüphanesi'ni zenginleştir
mişlerdi. Dünyanın her yerinden buraya 
talebeler ve hocalar gelirdi. Beni Am mar 
zamanında ilmin bütün şubeleri, özellikle 
de İmami doktrini gelişmişti. Beni Am
mar bu doktrine mensuptu." Kütüpha
nede Arapça eserlerin yanında Latince. 
Grekçe, Farsça ve Sanskritçe eserler de 
vardı. Ancak bu kütüphane uzun ömürlü 
olmamış, Trablusşam'ın 11 09'da Haçlılar 
tarafından işgalinde darülilim önce yağ
malanmış. ardından yakılmıştır. Olga Pin
to , darülilimin yakılışının müslüman kay
naklarında canlı bir şekilde tasvir edilip 
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hıristiyan tarihçilerinin bu konudan hiç 
bahsetmemesinden hareketle Lam
mens'in, müslüman tarihçilerin böyle 
davranarak İskenderiye Kütüphanesi'nin 
yakılınasına benzer bir hadiseyi Haçlılar'a 
mal etme gayretinde olabileceklerini ile
ri sürdüğünü nakleder. Pinto bu iddiaya 
mukabil, islam kültürünü çok az tanıyan 
ve ondan nefret eden Haçlılar'ın her za
man ve her yerde kütüphane tahrip et
tikleri için hıristiyan tarihçilerin dikkatini 
çekmemiş olabileceğini söyler. 

Zengiler. Musul. Halep ve Şam bölge
sinde hüküm süren Zengiler en parlak dö
nemlerini Nureddin Mahmud Zengi dev
rinde yaşamışlardır. Babasının ölümün
den sonra Zengi Devleti'nin Şam ve Halep 
koluna hükmeden NCıreddin Zengi'den 
İbnü'I-Eslr. Hulefa-yi Raşidln ve ömer b. 
Abdülazlz'den sonra gelen en adil ve sa
lih hükümdar diye bahsetmektedir. Nu
reddin Zengl seferlerden elde ettiği ga
nimetleri ve servetini devletin imarına 

harcamış; Şam, Humus, Hama, Halep ve 
Ba'lebek'te camiler, medreseler, hastaha
nel er, kervansaraylar yapt_ırmıŞtır. Dev-

. rinde kurulan kı~ k iki medreseden hemen 
hemen yarı~ı Nureddin'Zemgl'yE1 aittir . . 
Kütüphaneleri.İslam dünyasında bu asır- . 
da tesis edile~ medreselerin tamamlayıcı 
birer bölümü haline. geldiği de bilinmek
tedir: Bu bakımdan gerek Nureddin'in ge
rekse diğer şahısların kurdukları medre
selerde bir miktar kitap bulunduğu şüp
hesizdir. Ancak kaynaklarda bunların sa
dece birkaçı zikredilmektedir. 

NCıreddin Zengl Halep'i aldığı zaman 
bu şehirde sadece bir medrese bulun
maktaydı. Nureddin bu şehirde Hanefi
ler için bir, Şafiiler için üç medrese kurdu. 
Kaynaklar; Hanefi medresesinde Nured
din'in bir de kütüphane tesis ettiğini nak
letmektedir. Zehebi hükümdatın buraya 
birçok değerli kitap vakfettiğini belirtir. 
Tarihçi İbn Asakir'in öğrencilerinden Mu
hammed b. Ali b. Yasir ei-Ceyyani ei-En
delüsl'nin bir süre burada hatız-ı kütüb 
olarak çalıştığı bilinmektedir. Ebu Bekir 
er-Raini, Muhammed b. Şarih, Ebu Bekir 
b. Ahmed ez-Zahir ve Ahmed b. Mahmud 
b. İbrahim İbnü'I-Cevherl gibi alimler ki
taplarını bu kütüphaneye vakfetmişler
dir. izzeddin İbn Şeddad (ö . 684/1 285) 

devrinde kütüphane mevcut olmadığına 
göre Zehebl'nin bu şehirde yakıldığından 
bahsettiği 10.000 ciltlik kütüphanenin 
burası olması muhtemeldir. 

549 (1154) yılında Nureddin Zengl 
Şam'ı aldığında burada on bir medrese 
bulunmaktaydı . Bunlara · altısı Nureddin 
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tarafından olmak üzere on bir yeni med
rese eklendi. Onun Şam'da İbn Asakir için 
kurduğu darülhadis bu nevi medreseie
rin ilk örneği olarak kabul edilir. Bazı yaz
ma eserlerin üzerindeki vakıf kayıtların
dan medresede NCıreddin Zengi'nin bir 
kütüphane tesis ettiği anlaşılmaktadır. 
Kaynakların bildirdiğine göre bu kütüp
haneye ulemadan Ahmed b. Muhammed 
ei-Cevherl, Şemseddin Abdullah b. Ah
med b. Hulvaniyye kitaplarını vakfetmiş
lerdir. Nureddin Zengi'nin Şam'da 563'te 
(1168) kurduğu Medresetü'n-NCıriyyeti'l

kübra'da da bir kütüphane mevcuttu. 
Nuayml, buraya birçok kitap vakfettiğini 
söylediği Nureddin'in kabri de bu med
resede bulunmaktadır. 

Nureddin Zengi'nin yaptırdığı üç has
tahaneden Şam'dakinde bir kütüphane 
vardı. Kitabesinden anlaşıldığına göre Bl
maristan-ı Nuri ve Maristan-ı Nuri diye 
adlandırılan hastahane 549 (1154) yılın
da tamamlanmıştır. Kütüphane hastaha
nenin eyvan bölümündeki iki bölmede bu~ 
lunmaktaydı. Kaynaklarda, burada Ebü'I
Mecd b. Ebü'I-Hakem'in Nureddin'in has
tahaneye vakfettiği tıbba dair. kitapları 
okuttuğu bildirilmektedir. Nuredqin Zen
gi'nin Ba'lebek'te yaptırdığı Medresetü'n- • 
Nuriyye'de de bir kütüphane mev.cuttu. 

. . Zeng~ Devleti'nin Musul ve .H alep'te hü~ . 

kUm süren koluna bir süre hükmed~n NCı
reddin Arslanşah Zengl, Musul'da Şafii- · 

ler için inşa ettirdiği medresede bir de · 
kütüphane kurmuştu. Zengl Devleti'ni 
Nasırüddin Mahmud'dan sonra ele geçi
ren ve Musul'da bir süre hükümran olan 
Vezir Bedreddin Lü'lü' sarayında zengin 
bir kütüphane vücuda getirmişti. .Tarihçi 
İbnü'I-Eslr onun hakkında bir. kitap yaz
dığı gibi zaman zaman sarayınagiderek 
kendisine eski tarih kitapları okurdu. 

ResUllle r ve Zeydiler. Yemen bölgesi 
tarih boyunca birkaç müslüman haneda
nın hakimiyeti altına girmiş ve bu hane
danlardan özellikle Resulller ile Zeydller 
döneminde bölgenin kültür hayatında bü
yük canlanma görülmüştür. Küçük kasa
balara kadar yayılan camiler ve medrese
lerde kütüphanelere de yer verilmiştir. 

Bunların İslam dünyasının uğradığı istila 
hareketlerinden etkilenmemesi ve Ye
men bölgesinde yetişen alimierin eserle
rini ihtiva etmesi önemli bir husustur. Bu 
sayede asırlarca karanlıkta kalmış birçok 
değerli eser günümüzde Yemen kütüpha
nelerinde ortaya çıkmaktadır. Mu'tezili 
ve ismaili mezhebiyle ilgili dikkate değer 
eserler bu kütüphaneler sayesinde günü
müze ulaşabilmiştir. 

Çeşitli kaynaklardan öğrenildiğine göre 
Cami-i San'a, Cami-i Zebid, Mescid-i Eşair 
(ZebTd) , Cami-i Muzaffer (Taiz). Cami-i 
imam Hadi (Sa'da) , Cami-i ibb, cami-i 
Ravza, Kubbet-i Talha (San'a). Kubbetü'I
Mehdi (San'a) ve Camiu'z-Zafiri'de (Zebid) 
kütüphaneler mevcuttu. Özellikle Taiz ve 
Zebld bölgelerinde toplanan medreseler
de önemli kütüphaneler bulunmaktaydı. 
Resfıli sultanlarından ei-Melikü'I-Müey
yed Davud İbnü'I-Melikü 'I-Muzaffer' in 
672 (1273-74) yılında Taiz'de kurduğu 
medresede zengin bir koleksiyandan olu
şan bir de kütüphane vardı. Kaynaklar bu
rada mevcut kitap sayısını 100.000 olarak 
verir. Kütüphanede görevli ondan fazla 
müstensihin istinsah ettiği eserler de ko
leksiyona katılırdı. Davfıd b. Muzaffer'in 
kitaba olan düşkünlüğünü bilenler ona 
hediye olarak çeşitli eserleri takdim eder
lerdi. Yaküt'un hattıyla Kitabü'l-Egüni'
nin bir nüshası kendisine hediye edildi
ğinde caize olarak bir rivayete göre 200, 
diğer bir rivayete göre 1 000 Mısır dinarı 

vermişti. Resfıli sultanlarından ei-Meli
kü'I~Eşref İsmail b. Abbas'ın 800 (1398) 
yılında Taiz'de, ei-Melikü'z-Zahir Yahya b. 
İsmail'i~ yine aynı şehirde yaptırdıkları 
Eşrefıyye ve Zahiriyye medreselerinde kü
tüphaneler vardı. Zirnar'da 947'de ( 1540) 
imam Şerefeddin'in veya oğullarından 
Emir Şemseddin'in inşa ettirdiği medre~ 

sede (Medresetü'ş-Şemsiyye) ulemadan bir 
zatın kurduğu zengin kütüphane, kitap
ları ödünç alıp getirmeyen kişilerin davra
nışları ve bölgeyi ele geçiren Ebu Fariğ'in 

. yağmalaması sonucunda yok olup gitmiş
tir. Taiz'de tesis edilen Medresetü'r-Re
şidiyye, Medresetü'I-Cevher. Medresetü'I
Abbasiyye, Medresetü's-Selame ve Ze
bid'de kurulan Medresetü'I-Ömeriyye, · 
Medresetü İbni'I-Cellad, Medresetü Me
halibiyye, Medresetü Müzcade ve Med
resetü Rıdvaniyye'de kütüphaneler mev
cuttu. Cened'deki Mikail, İbb'deki Esediy- · 
ye ve Nüzzariyye, Habali'deki Beni Hadar 
ve Zi-Ya'mi'deki İbn Battal medresele
rinde de kütüphaneler bulunduğu tarihi 
kaynaklardaki çeşitli rivayetlerden anla
şılmaktadır. 

Selçuklular. X. yüzyılın sonlarına doğru 

müslüman olup İslam dünyasına giren 
Selçuklular bir süre Maveraünnehir'de ça
tışan kuwetlerin hizmetinde asker oldu
lar. Bu alanda gösterdikleri başarılardan 
sonra Bağdat'a girerekAbbasi halifelerini 
Şii Büveyhiler'in vesayetinden kurtardılar 
ve askerliğin yanında kültür sahasında da 
varlıklarını ortaya koymaya başladılar. 
Kaynaklarda Tuğrul Bey'in veziri Amidül-



mülk ei-Kündür'i'nin, Selçuklu ordusu 
Bağdat'a girdiğinde yağmalanan Büvey
hl Veziri Sabur b. Erdeşlr'in kütüphane
sinden binlerce kitap aldığı ve bir kütüp
hane tesis ettiği nakledilirse de fazla bil
gi verilmez. 

Selçuklular. Şii düşüneeye karşı Sünni 
düşüncenin hakimiyetini sağlamaya ça
lıştılar. Büveyhller ve Fatımiler dönemin
de Şii propaganda merkezi haline gelmiş 
olan darülilimlerin karşısına Sünni fikir
leri ve inançları öğretecek medrese mo
delini oluşturdular. İslam dünyasında Sel
çuklular'a gelinceye kadar medrese fonk
siyonunu gören bazı kurumlar mevcut 
idiyse de ilk teşkilatlı ve düzenli medre
seler Selçuklu Veziri Nizamülmülk tara
fından tesis edilmiştir. Nizamülmülk Sel
çuklu Devleti'nin Nişabur, Belh. Musul, 
Herat. Merv, Basra. isfahan ve Toharis-· 
tan gibi şehirlerinde birçok medrese kur
du. Bunların en ünlüsü Bağdat'taki Niza
miye Medresesi'dir. Halife sarayının ya
kınlarında 457'de (1 065) yapımına başla
nan ve 459'da (1 067) tamamlanan med
resenin bir bölümünde darülkütüb diye 
adlandırılan bir kütüphane kurulmuştu. 
Vakfiyesinden anlaşıldığına göre bu kü
tüphanede bir hafız-ı kütüble ona yardım" 
cılık yapan bir müşrif görevlendirilmişti. 
Kaynaklarda koleksiyonunun zenginliğin
deri· ve çok değerli kitaplar bulunduğun
dan bahsedilirse de kitap sayısı hakkında 

bir rakam verilmez. Çeşitli rivayetlerden 
kütüphanenin sonraki devirlerde yapılan 
bağışlarla daha da zenginleştiği anlaşıl
maktadır. S 1 O ( 1116) yılında medresenin 
yakınında çıkan bir yangın dolayısıyla kü
tüphane boşaltılmış ve daha sorira yeni
den yapılan raflara kitaplar tekrar yerleş
tirilmiştir. İbnü'I-Esir'in naklettiğine göre 
S89'da (1193) Abbasi HalifesiN asır- Lidi
nillah. Nizarniye Medresesi'nde yeni bir 
kütüphane inşa ettirmiş ve bu kütüpha
neye kendi özel koleksiyonundan seçtiği 
"eşi bulunmaz" binlerce kitabı taşıtmıştı. 
Nizarniye Medresesi'nin Moğol istilasında 
pek fazla zarara uğramadığı nakledilir. 
Ancak İbnü'I-Cevzi zamanında6000 kitabı 
olan kütüphaneden günümüze herhangi 
bir eser ulaşmamıştır. Nizamülmülk'ün 
İsfahan'da kurduğu medresede de kıy
metli eserlerden oluşan kütüphane 542 
( 114 7) yılında çıkan bir isyanda yakılmıştır. 

Selçuklular devrinde Nişabur. Merv, is
fahan, Hemedan, Herat, Sava, Rey. Belh, 
Basra. Musul ve Buhara gibi şehirlerde 
kurulan medreselerin çoğunda kütüpha
ne mevcuttu. Yaküt el-Hamevi kendi za
manında sadece Merv'de on kütüphane 

bulunduğunu nakleder. Bunların çoğu 
Selçuklular döneminde kurulmuştu. Sul
tan Sencer'in şarabdarı Azizüddin Ebu 
Bekir ez-Zencani'nin tesis ettiği Aziziyye 
Kütüphanesi'nde 12.000 cilt kitap vardı. 
Aynı şehirde yer alan ve Hizanetü'I-Kema
liyye diye adlandırılan kütüphanenin ki
min tarafından kurulduğu bilinmemek
tedir. Nizamülmülk'ün bu şehirde tesis 
ettiği Nizarniye Medresesi'nde de bir kü
tüphane mevcuttu. Şerefülmülk Muham
med b. Mansur ei-Müstevfi Merv'de kur
duğu medresesine .kitaplar vakfetmişti. 
Sultan Sencer'in kaynaklarda zikredilen 
kütüphanesi de muhtemelen bu şehirde 
bulunmaktaydı. Ebu Ali Hasan b. Ali ei
Kattan'ın Merv'de tesis ettiği kütüphane 
536 (1142) yılında Harizm Hükümdan At
sız'ın askerleri tarafından yağmalanmıştı. 
Muinüddin Ebu Bekir es-Sem'ani ile Şiha
beddin es-Sem'ani'nin de Merv'de birer 
kütüphane kurdukları bilinmektedir. Ay
rıca kaynaklarda bu şehirde Mecdülmülk. 
Hatuniyye. Zamiriyye adlı kütüphaneler 
bulunduğuna dair rivayetler yer alır. 
Belh'te de Ebu Said Halil b. Ahmed b. is
mail'in tesis ettiği medresede bir kütüp
hane vardı.. Yaküt el-Hamevi Sava şehrin
den bahsederken bu şehrin 61 7 ( 1220) 
yılına kadar marnur olduğunu ve daha 
sonra "Tatar kafırleri'' tarafından tahrip 
edildiğini. bu arada "dünyada misli görül
memiş" bir kütüphanenin de yağmala
narak yok edildiğini söyler. 

Serahs şehrinde Horasan Kadılkudatı 
Muhammed b. Mansur es-Serahsi bir 
hankah yaptırmış ve burada bir kütüp
hane kurmuştu. Senai onun için yazdığı 
bir kasidede kütüphaneyi de över. Ayrıca 
Beyhaki bu şehirde zengin bir kütüphane 
bulunduğundan söz ederse de kütüpha
nenin kurucusu hakkında bilgi vermez. 
İsfahan ve· Nişabur camilerindeki kütüp
hanelerin varlığından Yaküt'un ve Safiy
yüddin ei-Katib ei-İsfahani'nin rivayetleri 
dolayısıyla haberdar olunmaktadır. Kir
man Selçuklu meliklerinden Mugisüddin 
Muhammed Kirman'da bir kütüphane 
yaptırıp 5000 kitap vakfetmişti. 

Anadolu Selçukluları devrinde kurulan 
medreselerin birçoğunda kütüphane 
mevcuttu. Çeşitli vakıf kayıtlarından Sel
çuklu sultanlarının ve ümerasının özel kü
tüphaneleri olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
dönemde bir ilim ve irfan merkezi hali
ne gelen Konya'da ilk Selçuklu kütüpha
nesini Şemseddin Altun-aba tesis etmiş
tir. ll. Kılıcarslan'ın oğlu Rükneddin Süley
man Şah zamanında 598 ( 1202) yılında 
yazılan vakfiyeye göre Altun -aba Medre-

KÜTÜPHANE 

sesi'nde (ilk mütevellisinin iplikçioğulla
rı'ndan olması dolayısıyla iplikçioğlu Med
resesi diye de anılır) bir kütüphane kuran 
Şemseddin Altun-aba, vakıf mütevelli ve 
nazırının her yıl kütüphane için ayrılan va
kıf gelirinden 1 00 dirhem le gerekli kitap
ları satın almasını ve mevcut koleksiyonu 
zenginleştirmesini şart koşmuştur. Ayrı

ca vakfiyede rehin karşılığında medrese 
dışına ödünç kitap verilmesiyle ilgili bir 
kayıt vardı. 

Sadreddin Konevi'nin Konya'da Şeyh 
Sadreddin mahallesindeki hankahında 
bir kütüphane mevcuttu. imaretin 673 
(1274) tarihini taşıyan Arapça kitabesin
de burada kurulan darülkütüb ve vakfe
dilen kitaplarla ilgili şartların vakfiyede 
açıklandığı belirtilmiştir. Caminin batısın
da yer alan kütüphanede Sadreddin Ko
nevl'nin şahsi kitapları yanında kendisi
nin ve üvey babası Muhyiddin İbnü'I-Ara
bi'nin el yazısıyla bazı eserleri vardı. Vak
fıyesi bulunamadığından kuruluş sırasın

da koleksiyanda mevcut eserler tam ola
rak bilinememektedir. Ancak Konya va
kıf ve nüfus defterinde Sadreddin Kone
vi Kütüphanesi'ndeki kitapları gösteren 
888 ( 1483) tarihli bir sayım kaydında 170 
kitabın isminin lieı'ildiği bir lis~e yer alır. 
Bu listenin yardımıyla kütüphanenin 
muhtevasi hakkında bilgi edinilmektedir. 
Siraceddin ei-Urmeili evladından Bedred
din Mahmud'un ievcesi Kutlu Melek Ha
tun'un kurduğu darülhuffazda ve emir-i 
hac oğlu Müstevfi Ebü's-Sena Mah
mud'un Nizarniye Hankahı'nda birer kü
tüphane tesis ettikleri vakıf kayıtlarından 
öğrenilmektedir. Selçuklu vezirlerinden 
Sahib Ata'nın Anadolu'nun çeşitli şe
hirlerinde kurduğu medreselerde birer 
kütüphanenin mevcut olduğu Süheyl Ün
ver'in bazı yazma eserlerdeki vakıf kayıt
larını incelemesiyle ortaya çıkmıştır. 

Harizmşahlar ve Gurlular. Harizm 
bölgesinde Harizmşah Devleti'nin Anuş 
Tegin kolunun hüküm sürdüğü dönem
de (1077-1231) Merv. Merverruz, Gür
genç gibi şehirlerde kütüphanelerin 
mevcut olduğu Yaküt ei-Hamevi ve İb
nü'I-Esir gibi müelliflerin rivayetlerinden 
anlaşılmaktadır. Moğol istilasından önce 
Merv'de üç yıl kalan ve yazacağı eseri için 
malzeme toplayan Yaküt bu şehirde ken
di zamanında bazıları cami, medrese ve 
hankahlarda, bazıları müstakil binalarda 
olmak üzere on kütüphane bulunduğunu 
söyler. Yaküt'a göre bu kütüphanelerden 
genellikle rehin vermeden ödünç alınabi
liyordu ve kendisi de bundan oldukça ya
rarlanmıştı. 
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Harizm hükümdarlarından Atsız Ha
rizmşah ile Muhammed Harizmşah ilim 
erbabını eser telifine teşvik için büyük 
gayret sarfetmişler ve Harizm'de birer 
kütüphane kurmuşlardır. Muhammed 
Harizmşah'ın kütüphanesi 616'da (1219) 
Moğol istilası sırasında yakılıp yağmalan

mıştır. İbnü'I-Esir, Güri Gıyaseddin' in sa
rayında oturan ve 1206'da vefat eden 
şair Fahreddin Mübarek Şah b. Hasan ei
Merverrüzi'nin, içinde kitaplar ve satranç 
oynamaya mahsus yerler bulunan bir han 
yaptırdığını, burada alimierin kitap oku
yup cahilleri n satranç oynadığını nakle
d er. Harizmşah Alaeddin Tekiş'in veziri 
Nizamülmülk Mes'ud b. Ali , Harizm'de 
yaptırdığı medresede bir kütüphane kur
muştu . Şafii Camii yakınında, Nesevi'nin 
deyimiyle "önce ve sonra emsali görülme
miş" büyük bir kütüphane yaptıran Gür
genç ulemasından Şehabeddin Hiveki. 
Moğol istilasında bu kitaplardan ancak 
en değerlilerini kurtarabilmiş, diğerleri 
yok olup gitmiştir. 

Gurlular döneminde Herat şehrinde 
yüzlerce medrese olduğu kaynaklarda 
zikredilir. Bu medreselerden birçoğunda 
kütüphanenin bulunduğu bilinmektedir. 
Ayrıca Gur hükümdarlarından Alaeddin 
Cihansuz ve Şehabeddin Güri'nin birer 
kütüphan.esi mevcuttu. Sultan Gıyaseddin 
Gün 597 (1201) yılında Mescid-i Cami-i 
Herat'ı tamir ettirince burada bir kütüp-
hane tesis etmişti. 

Memlükler. İki buçuk asır süren Mem
lük saltanatı süresince Mısır, Suriye ve 
Irak'ta inşa edilen birçok cami ve medre
sede kütüphane kurulduğu gibi daha ön
ce yapılmış olan bu tür müesseselere ki
tap koleksiyonları vakfedilmiştir. Ayrıca 
bazı türbe ve ribatlarda da kütüphaneler 
tesis edildiği görülmektedir. 

Eyyubiler devrinde Kaiıire'de kurulan 
medreselere VII. (XIII.) yüzyılın ortaların
dan itibaren Memlükler tarafından yeni
leri eklenmiştir. Hükümdarların yanı sıra 
devlet adamları, ftlimler ve ticaret erbabı 
çoğu Kahire'deolmak üzere ülkenin çe
şitli bölgelerinde birçok medrese yaptır
mıştır. Vezir Sahib Bahaeddin Ali b. Hen
na'nın 6S4'te (1256) Sahibiyye, ei-Meli
kü'z-Zahir Baybars ı. ei-Bundukdari'nin 
662' de ( 1264) Zahiriyye, Mansur Kala
vun 'un 683'te (1284) Mansuriyye, Emir 
Seyfeddin Menkutamar'ın 698'de ( 1299) 
Menkutamariyye, ei-Melikü'n-Nasır Mu
hammed b. Kalavun'un703'te (1304) Na
sıriyye ve Emir Alaeddin Taybars'ın 709'
da ( 1309) Taybarsiyye. Seyfeddin Al-i Me
lik ei-Cevgandar'ın 719 'da ( 1319) Melikiy-
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ye medresesini kurduğu ve bunların bi
rer kütüphanesi bulunduğu kaynaklarda 
belirtilmektedir. Bunlardan Zahiriyye 
Medresesi'ndeki kütüphane iki kısma ay
rılmıştı ve alttaki kısma "beytü'l-kütübi'l
esfel" denilmekteydi. Makrizi bu kütüp
hanenin kendi devrinde de mevcut oldu
ğunu söyler. ei-Melikü'z-Zahir ı. Baybars 
adına Şam'da 1278 yılında yaptırılan 
medresede de bir kütüphane bulunduğu 
vakfiyesindeki bir kayıttan öğrenilmek
tedir. 

ei-Melikü'I-Muzaffer ll. Baybars, 703 
(1304) yılında meydana gelen depremde 
harap olan Hakim Camii'ni tamir ettirdi
ğinde burada bir de kütüphane kurmuş
tur. Ahmed b. Tolun'un Kahire'deki cami
sinde tesis ettiği kütüphane, ei-Melikü'I
Mansur Hüsameddin Laçin tarafından 
düzenlenmiş ve zenginleştirilmiştir. Ka
hire'deki camilerden Cami-i Zahiri. Cami-i 
Hatıri ve Cami-i Özbek Eşrefi'de de birer 
kütüphane bulunmaktaydı. Vakfiyesinden 
öğrenildiğine göre Ferec b. Berkuk'un 
812'de (1409) Kal'atülcebel'de yaptırdığı 
Camiu'l-ebyaz'da bir kütüphane vardı . 

Babüzüveyle'de Sultan ei-Müeyyed Şeyh 
ei-Mahmudi'nin 822'de (1419) tesis ettiği 
Camiü'I-Müeyyedi'deki kütüphane Mem
lükler devrinde kurulan en zengin cami 
kütüphanesidir. 

VIII. (XIV.) yüzyılda Kahire'de kurulan 
Şihabiyye (726/1326). Sorğutmaşiyye (757/ 
1356), Hicaziyye (76111360). Beşiriyye (761/ 
1360). Kazasker (762/1361). Lukalaniyye 
(76211361). Seyfeddin Olcay (768/ 1367). 
Subaykiyye, Cey(768/ l367). EşrefŞa'b~n 
(777/1375). Zahiriyye (788/1386). Eşre
fiyye(825/l422), Gavriyye (909/1503) ve 
Mahmudiyye medreselerinde birer kü
tüphane vardı. Bunların arasında en ün
lüsü, Cemaleddin Mahmud b. Ali ei-Üsta
dar ez-Zahiri'nin 797'de (1395) kurmuş 
olduğu MahmGdiyye Kütüphanesi'dir. 
Makrizi bu kütüphaneden bahsederken, 
"Mısır ve Şam diyarında misli yoktur. Bu
rada her fenden kitap mevcuttur" de
mektedir. Sehavi'den öğrenildiğine göre 
kütüphanenin hatız-ı kütübü Kahr Osman 
et-Tagi, vakıf sahibinin dışarıya kitap 
ödünç vermeme şartına uymayıp kütüp
hanedeki kitapların onda bir kadarını 
(400 cilt) zayi ettiğinde 826 (1423) yılın
da görevinden azledilmiş. kitaplar çok de
ğerli olduğundan kütüphaneye nezaret 
etme işini İbn Hacer ei-Askalani üzerine 
almıştır. İbn Hacer kütüphane için biri al
fabetik, diğer konularına göre olmak üze
re iki katalog hazırlamış. kendi kitaplarını 

da bu kütüphaneye bağışlamıştır. Aynı 
kaynakta. Celaleddin es-SüyGti'nin eser
lerinin çoğunu Mahmudiyye Kütüphane
si'ndeki kitaplardan yararlanarak yazdığı 
belirtilmektedir. Celaleddin es-Süyuti'nin 
ayrıca, bu kütüphaneden ödünç kitap 
verilmesiyle ilgili olarak yazdığı Bezlü '1-
Mechud ii Ijizeıneti MaJ:ımud adlı bir 
risalesi vardır. Cemaleddin Mahmud. ei
Melikü'I-Eşref Şa'ban b. Hüseyin b. Kala
vun'un Kahire'de tesis ettiği medrese ve 
kütüphanenin adını değiştirmiş, burada 
kendi adıyla anılan bir medrese ve kütüp
hane kurmuştur. Bu medrese bir süre 
sonra ei-Melikü'n-Nasır Ferec Berkuk ta
rafından lağvedilip yerine Nasıriyye Med
resesi yaptırılmıştır. 

Memlük sultanlarından ei-Melikü'I-Eş

refSeyfeddin Kayıtbay, Mekke'de Mescid-i 
Haram yanında tesis ettiği medrese ve 
ribatta birer kütüphane kurmuştur. 884 
(1479) yılında yapımı tamamlanan med
resedeki kütüphaneye Sultan Kayıtbay bir 
hafız-ı kütüb tayin etmiştir. Kutbüddin 
en-Nehrevali. kütüphanedeki kitapla
rın ödünç alan kişilerce kaybedildiğini ve 
geriye sadece 300 kitap kaldığını söyle
mektedir. Sultan Kayıtbay, Kudüs'teki Eş
refıyye Medresesi'ni 887'de (1482) tamir 
ettirdiğinde burada zengin bir koleksiya
na sahip bir kütüphane kurmuştur. Sul
tan Berkukda Kahire'de788 (1386) yılın
da iki saray arasında inşa ettirdiği med
reseye birçok kitap vakfederek bir kütüp
hane tesis etmişti. Memlükler devrinde 
Mısır'da kurulan medreselerden Antabi 
ve Malikiyye medreselerinde de birer kü
tüphane bulunduğu kaynaklardaki bazı 
kayıtlardan öğrenilmektedir. 

Ortaçağ'da İslam devletlerinde kurulan 
hastahane kütüphanelerine Memlükler 
de bir yenisini ilave etmiştir. ei-Melikü'I
Mansur Kalavun es-Salihl'nin 684'te 
( 1285) yaptırdığı hastahanenin yer aldığı 
külliyede bir kütüphane bulunmaktaydı . 

Buraya tayin edilen hafız-ı kütüb aylık40 
dirhem ücret alıyordu ve kendisine beş 
yardımcı verilmişti. Bu kütüphaneye he
kim İbnü'n-Nefis de kitaplarını bağışla
mıştı . Makrizi ve Ceberti'nin nakillerin
den kütüphanedeki kitapların bir kısmı
nın kaybolduğu, bir kısmının da çıkan bir 
yangında yandığı anlaşılmaktadır. 

Memlükler devrinde Kahire dışındaki 
camilerde de kütüphaneler tesis edilmişti. 
Emir İzzeddin Aydemir'in Bulak'ta 737'
de ( 1337) yaptırdığı camisinde ve Şern
seddin el-Vasıti'nin yine Bulak'taki cami
sinde birer kütüphane vardı. I. Baybars, 
Kahire dışındaki camisinde kurduğu kü-



tüphaneye devrin ulemasından Yahya b. 
Abdülvehhab b. Abdürrahlm ed-Demen
hurl kitaplarını bağışlamıştı. 

Hindistan'daki Müslüman Türk Dev
letler i. Samanller'in sınırlarında teşekkül 
etmeye başlayan Gazneli Devleti tam ba
ğımsızlığını Sultan Mahmud devrinde ka
zandı. islam dünyasında Sünni al<idenin 
savunucusu olarak tanınan Gazneli Mah
mud, 420'de (1029) Rey'i Büveyhller'den 
aldığında şehrin hakimi Mecdüddevle'yi 
buradan sürdü. bazı Batıni ve ismaililer'i 
katletti, birtakım Rafizi kitaplarını yaktır

dı. Bu arada Sahib b. Ab bad'ın 1 oo.ooo 
ciltlik kütüphanesi büyük zarar gördü. Ta
ri]].-i Beyha~i'de. Sultan Mahmud Rey'e 
geldiğinde kendisine bu kitapların Rafizi 
ve münkirlerin eserleri olduğunun söylen
diği ve onun da kelam ilmiyle ilgili bazı 
kitapları yaktırdığı nakledilir. Ancak kay
naklar. Mahmud'un zararsız gôrdüğü 
yüzlerce kitabı başşehir Gazne'ye götür
düğünü belirtir. Mahmud bu arada Rey'
den, İsfahan'dan ve fethettiği diğer şe
hirlerden getirdiği kitaplarla Gazne'de 
yaptırdığı medresede bir kütüphane kur
du. Gazneliler döneminde Nişabur'da Sul
tan Mahmud'un kardeşi Nasr b.Sebük 
Tegin tarafından tesis edilen Sa'diyye 
Medresesi'nde bir kütüphane mevcuttu. 
Yine bu şehirdeki Ebu .Said.· Beyhakıyye 
ve isferaylniyye medreselerinde de birer 
kütüphane vardı. Gazne şehrinde Sultan 
ll. Mes'ud'un kurduğu kütüphanenin 
bir süre hatız-ı kütüblüğünü yapan şair 
Mes'ud-i Sa'd-i Selman, divanında yer 
alan çeşitli şiirlerde kütüphanenin kolek
siyonunun zenginliğine ve düzenine te
mas eder. Gazneli Mahmud'un kütüpha
nesiyle şehirdeki diğer medrese ve cami 
kütüphaneleri sso ( 1155) yılında Gazne'yi 
alan Gur Sultanı Alaeddin Hüseyin tara
fından tahrip edilmiştir. 

Hindistan'da Delhi sultanları dönemin
de müst akil kütüphaneler bulunduğuna 
dair kaynaklarda herhangi bir kayıt mev
cut değildir. Bu devirde bazı sultanlara. 
devlet adamlarına, ulema ve meşayihe ait 
hususi kütüphanelerden söz edilmektey
se de başka bilgi verilmemektedir. Ancak 
Nizameddin Evliya'nın Delhi'de hankahın

da ve Lahor Valisi Gazi Han 'ın Delhi Ka
lesi'nde birer kütüphaneleri olduğu , şair 

Emir Hüsrev'in Celaleddin Halaci'nin sa
ray kütüphanesinde kütüphaneci olarak 
çalıştığı. Firuzşah'ın Cuvala mabedinden 
1300 kitap aldığı bilinmektedir. 

Ekber Şah dışındaki ilk Babürlü sultan
ları çok iyi bir öğrenim görmüşlerdi. Ede
biyata ve sanata düşkün olduklarından 

sarayları alimierin ve sanatkarların bir 
toplantı yeri haline gelmişti. Babür'den 
itibaren sarayda önemli bir kütüphane 
teşekkül etmeye başladı. Saray kütüp
hanesi dışında kendi seçtiği kitaplardan 
meydana gelen bir de özel kütüphanesi 
bulunan Babür, 933'te (1527) Delhi Kale
si'ni aldığında Gazi Han'ın buradaki kü
tüphanesinden bazı kitapları seçip oğul
ları Hümayun ve Kamran Mirza'ya gön
derdi. Tüzük-i Babüri'de bu kitapların 
çoğunun dini eserler olduğu ve içlerinde 
fazla önemli sayılabilecek eser bulunma
dığı zikredilir. Babür devrinde kurulan 
medreselerin çoğunda da birer kütüpha
ne vardı. Babür'ün oğlu Hümayun savaş 
meydanlarına bile bir miktar kitap götü
recek kadar kitaba düşkündü . Boş za
manlarını kütüphane haline getirdiği 
Delhi'deki Şir Şah 'ın sarayında geçirirdi, 
ölümü de bu kütüphanenin merdivenle
rinden düşmesiyle olmuştur. 

Ekber Şah. kendisi okuma yazma bil
memekle birlikte sarayında alimleri ve 
şairleri toplar. onlarla çeşitli meseleleri 
tartışmaktan zevk alırdı. Ebü ' l-Fazl'ın 

Ayin-i Ekberi'de naklettiğine göre Ek
ber Şah'ın kütüphanesi geniş bir alana 
yayılmış ve kitaplar değerlerine göre sı 

nıflandırılmıştı. özel olarak görevlendiri
len kişiler her gün saraya gelip kitaplar
dan birkaçını alır ve Ekber'in huzurunda . 
okurdu. Ebü'l-Fazl, Ekber'in huzurunda 
bu şekilde okunan birçok kitabın ismini 
vermektedir. Saraydaki kütüphanede 
mevcut koleksiyon çeşitli kütüphaneler
den gelen kitaplarla zenginleşmişti. Ek
ber Şah 980'de (1572) Gucerat'ı aldığın
da Gucerat Sultanı Ahmed'in ve oğlu Mu
hammed Şah'ın burada kurdukları kütüp
haneleri dağıtmış . mevcut kitaplardan 
önemli bir bölümünü saraydaki kütüpha
nesine taşıtmış . bir kısmını da Şeyh Ab
dülhak ed-Dihlevl. Abdülkadir el-Bedaunl 
ve Şeyh Feyzl-i Hindl'ye hediye etmiştir. 

Ekber Şah'ın hanımlarından Selime 
Sultan alim ve şairdi. Cihangir, Yüzü
kat'ında onun bu özelliklerinden övgüyle 
söz eder. Kaynaklar Selime Sultan'ın oku
maya çokdüşkün olduğunu ve bir kütüp
hanesi bulunduğunu bildirir. Ekber Şah 
devrinin ileri gelen alimlerinden ve devlet 
adamlarından bazılarının da kütüphane
ler kurduğu bilinmektedir. Şeyh FeyzH 
Hindl'nin kütüphanesindeki koleksiyon 
nadir eserlerden müteşekkildi ve arala
rında Feyzi'nin eserleri de yer almaktaydı. 
Öldüğünde kütüphanede bulunan 4600 
kitap Ekber Şah ' ın saraydaki kütüpha-
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nesine nakledildL Ekber Şah döneminde 
Cavnpur valisi olan Sipehsalar Mün'im 
Han'ın da bir kütüphanesi vardı. Mün'im 
Han kitap meraklısı olduğundan devlet 
büyükleri kendisine hediye olarak kitap 
gönderirdi. Kütüphanesindeki bazı kitap
ların üzerinde kendi el yazı sıyla temel
lük kayıtları bulunmaktadır. Aynı devirde 
mevcut kütüphanelerin en değeriisi Bay
ram Han'ın oğlu , Han-ı Hanan lakabıyla 
anılan Abdürrahim Han'a aitti. Ekber 
Şah'ın sarayında yetişen ve iyi bir öğre

nim gören Abdürrahim Han dönemin sa
yılı şairleri ve alimleri arasında yer almak
taydı. Gucerat'ın başşehri Ahmedabad'
daki kütüphanesi çok değerli ve nadir 
yazmalar ihtiva etmekteydi. Devrin şair
lerinin müellif hattıyla yazılmış divanları 
ve en güzel cilt örnekleri bu kütüphane
de yer almaktaydı . Kütüphane görevlileri 
dönemin büyük alimleri arasından seçil
mekteydi. Kitap t amiriyle görevli kişiler
den başka kütüphanede nüshası nadir 
eserleri krıpya etmek için birçok müsten
sih görevlendirilmişti. 

Cihangir'in saraydaki kütüphanesinin 
yanında ayrıca özel kütüphanesi vardı ve 
bu kütüphaneye ait kitapların bir kısmını 
seyahatlerinde yanında götürürdü. Guce
rat'ı ziyaret ettiğinde bu kütüphaneden 
bazı kitapları şehrin ulemasına hediye 
olarak vermiş ve her kitabın üzerine bu
nu belirten bir kayıt düşmüştür. Cihan
gir'in hanımı Nurcihan'ın ve Cihangir dev
rinde uzun süre Lahor ve Ahmedabad'da 
valilik yapan Şeyh Ferid Buharl'nin de 
kütüphaneleri bulunduğu bazı eserlerin 
üzerindeki t emellük kayıtlarından öğre
nilmektedir. Bab ürlüler'in saray kütüpha
nesi Şah Cihan ve Evrengzlb zamanında 
daha da zenginleşmiştir. Şah Cihan dev
rinde bu kütüphaneyi gören Alman sey
yahı Mandelsello burada mevcut kitap sa
yısını 24.000 olarak vermektedir. Babür
lüler döneminde çeşitli şehirlerde kurulan 
medreselerin ve zaviyelerin bazılarında da 
kütüphaneler mevcuttu. 

Kuzey Afrika'daki Müslüman Devletler. 
Kaynaklarda idrisi Su ltanı IV. Yahya'nın, 
Murabıt Sultan ı Ali b. Yusuf'un. Ağiebi 
Sultanı ll . İbrahim'in ve Zlrl Sultanı Muiz 
b. Badis'in kütüphanelerinden söz edilir
se de hakkında bilgi bulunan ilk kütüpha
ne Muvahhidi Sultanı Yusuf b . Taşfin'e 
aittir. Kitaba ve özellikle felsefe konusun
da yazılmış eseriere büyük ilgi duyan Yu
suf b. Taşfin felsefeye dair bütün kitap
ların kütüphanesinde toplanmasını em
retmiş ve sarayında zengin bir kütüpha-
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ne meydana getirmişti. Fas'ta 462 (1 070) 
yılında kurduğu camide de bir kütüpha
ne tesis etmişti. Oğulları Ali b. Yusuf ve 
İbrahim b. Yusuf, bilhassa Endülüs'ten 
gelen kitaplar la babalarının sarayda top
ladığı koleksiyonu zenginleştirmişlerdir. 

Muvahhidl Hükümdan Abdülmü'min 
ei-Kfıml'nin hem Merakeş hem Endülüs'
teki sarayında kütüphanesi vardı. Oğlu 
Ebu Ya'küb Yusuf büyük bir kitap merak
lısıydı ve Merraküşl'nin rivayetine göre sa
r ayda ll. Hakem'in Endülüs'te kurduğu 
kütüphane kadar zengin bir koleksiyon 
oluşturmuştu. Bunun oğlu Ebu YfısufYa'
küb ei-Mansfır, sağladığı önemli eserlerle 
bu koleksiyonu daha da zenginleştirdiği 
gibi Merakeş'te yaptırdığı medreselerde 
kütüphaneler tesis etmişti. Ancak ı. Ab
dülvahid'in hal'i sırasında ( 621/1224) çı
kan karışıklıklarda saray kütüphanesin
deki kitapların çoğu yağmalanmıştır. 1. 
Abdülvahid'den sonra tahta çıkan Ebu 
Muhammed Abdullah ei-Adil'in geri ka
lan kitapları yeni bir düzene koydurarak 
teşkilatiandırdığı kütüphane Merlnller'in 
hakimiyeti ele geçirmesine kadar varlığı 

nı sürdürmüştür. 

Bu dönemde kurulan medreselerin bir 
kısmında da kütüphaneler ve kitap kolek
siyonları mevcuttu. Ancak kaynaklarda 
sadece Ebu Yusuf ei-Mansfır. Ebü'I-Ha
san eş-Şarrl. Abdürrahlm b. Melcum. Ebu 
Abdullah Muhammed b. Yahya, Muham
med b. lsa ei-Mfıminanl, Ebu Abdullah 
Muhammed b. Ahmed es-Sibal, İbnü's
Sakkar ve İbn Golanda'nın kurduğu kü
tüphanelerden söz edilir. Bunlardan med
rese kütüphanesi olan ilk ikisi halka açık 
olduğu için Mağrib ' de tesis edilen ilk 
umumi kütüphanelerden sayılır. İbn Faz
luilah el-Ömer! el-Mesô.lik adlı eserinde, 
Merakeş'te Muvahhidl Hükümdan Ebfı 
Yusuf ei-Mansur'un sarayının yanındaki 
meydanda yaptırdığı medresede büyük 
bir kütüphane kurduğunu nakleder. Şarrl 
diye bilinen Ebü'I-Hasan ei-Gafiki de Seb
te'de (Ceuta) yaptırdığı medreseye haya
tı boyunca topladığı kıymetli kitaplardan 
oluşan zengin koleksiyonunu vakfetmiş
ti. Lisanüddin İbnü ' I-Hatlb Mi'yô.rü'I-i]].
tiyô.r adlı eserinde bu kütüphaneden "Hi
zanetü kütübi'l-ulum" şeklinde bahseder. 
Bazı kaynaklardan öğrenildiğine göre kü
tüphane IX. (XV.) yüzyılın başlarında var
lığını sürdürmekteydi. Muvahhidler dev
rinde ayrıca Karaviyyln Camii'nde mevcut 
kütüphane ve kitap koleksiyanlarına ye
nileri katılmıştır. 

Muvahhidler'den sonra Mağrib'de ha
kimiyeti eline geçiren ve Fas'ta hüküm 
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süren Merlnl hanedanına mensup hüküm
darların birçoğunun sarayında kütüpha
neleri mevcuttu. Bazı rivayetlerden, Seb
te Emlri Ebü'I-Kasım ei-Azfi ve Sebte Ka
dısı Ebü'I-Abbas Ahmed b. Muhammed'in 
de kütüphaneleri olduğu öğrenilmektedir. 
M erini Hükümdan Ebu Yusuf Ya'küb, İs
panyollar'a karşı kaybettiği İşblliye'den 
ayrılırken yanında otuz kasa kitap getir
miş ve bunları Fas'ta Karaviyyln Camii 
yakınında yaptırdığı Ya'kübiyye Medre
sesi'ndeki kütüphanesine koydurmuş

tu. 

M erini hükümdarlarından Ebu İnan Fa
ris' in sarayında bir kütüphanesi olduğu 
gibi seyahatlerinde yanında bulundurdu
ğu diğer bir koleksiyonu da (hizane müte
nakkile) vardı. Ebu İnan , Karaviyyln Ca
mii'nin sağ tarafında bir kütüphane kur
muştur. Kapısının üzerindeki kitabeye gö
re 750 Cemaziyelewelinde (Ağustos 1349) 
yaptırılan kütüphaneye hükümdarın çe
şitli İslami ilimiere dair birçok kitap vak
fettiği ve burada mevcut kitapların kü
tüphane dışına çıkarılmasını yasakladığı 
anlaşılmaktadır. İbn Haldun Kitô.bü '1-
'İber adlı eserini tamamladığında bu kü
tüphaneye vakfetmişti. Karaviyyln Ca
mii'nde Muvahhidler ve Merlnller devrin
de kurulan kütüphanelere Sa'dller döne
minde yenileri eklenmiştir. Bu devirde 
burada mevcut kütüphanelerin sayısının 
otuz üçe yükseldiği kaydedilmektedir. 
Merlnller'in Fas'taki hakimiyetinin sonla
rına doğru Mağrib ulemasından Abdül
cebbar ei-Feclcl, Fekik'te 5000 ciltlik bir 
kütüphane kurmuştur. Fetret devrinden 
sonra biraz zarar gören kütüphane Ab
dülcebbar'ın torunlarından Abdülkadir b. 
Muhammed'in gayretleriyle yeniden teş
kilatlandırılmıştır. 1165 ( 1752) yılında dü
zenlenen bir vakıf kaydından kütüphane
nin varlığını asırlarca sürdürdüğü anla
şılmaktadır. 

Hafsl hükümdarlarından Ebu Faris Ab
dül aziz b. Ahmed ei-Hafsl'nin Tunus'ta 
Zeytune Camii'nde kurduğu kütüphane 
zengin bir koleksiyana sahipti. Ebu Ab
dullah Muhammed ei-Müntasır bir mik
tar kitap vakfettiği kütüphanenin yerini 
talebelere kolaylık sağlamak için değiş
tirmiştir. 

Mağrib'in kültür tarihinde Sa'diler dev
rinin önemli bir yeri vardır. Bu dönemde 
Mağrib'de eser veren birçok müellif ye
tişmişti r. Sa'dl sultanlarının çoğunun sa
raylarında kütüphanelerinin bulunduğu 
bilinmektedir. Özellikle altıncı Sa'dl Hü
kümdarı Ebü'I-Abbas Ahmed el-Man
sur'un kütüphanesi büyük bir üne sahip-

ti. Çağdaşı bir kaynak kütüphanedeki ki
tap sayısını 32.000 olarak vermektedir. 
Çeşitli müslüman hükümdarlarının ve hı
ristiyan krallarının hediye ettiğ i, ayrıca 

Kahire ve İstanbul'dan satın alınan eser
lerle kütüphane daha da zenginleştiril 

miştir. Kaynaklardaki çeşitli kayıtlardan 

Ebü'I-Abbas ' ın kütüphanesinden bazı 
müelliflerin istifade ettiği anlaşılmakta

dır. Bunlar arasında Ahmed Baba et-Tin
büktl. Ahmed el-Hacer!, Makkarl ve Mer
raküşl'nin adları zikredilmektedir. Ahmecj 
el-Mansur. Karaviyyln Camii 'nin mihrabı
nın civarında 1587-1591 yılları arasında 
bir kütüphane kurmuştur. Ebu MansOr'un 
oğullarından Zeydan en-Nasır'ın, babası
nın ve kardeşlerinin kütüphanelerini bir 
araya getirerek tesis ettiği kütüphanede 
Latince kitaplar da bulunuyordu. Zeydan 
en- Nasır'a karşı girişilen bir isyan teşeb
büsünde Zeydan'ın, bazı şahsi eşyası ile 
kitaplarını daha emin bir yere götürmek 
için yüklediğ i Fransız gemisi İspanyol kor
sanları tarafından ele geçirilmiş ve 4000 
kadar kitap İspanya 'ya götürülerek ll. 
Philip'in emriyle 1021 (1612) yılında Es
curial Kütüphanesi'ne konulmuştur. Bu 
eserlerin çoğu Escurial Manastırı'nda 7 
Mayıs 1671 tarihinde çıkan yangında yan
mıştır. 

Alevller devrinde de Mağrib'de birçok 
kütüphane kurulmuştur. Sultan er-Raşid 
Karaviyyln Camii'nin yakınında bir med
rese, Fas'ta bir kütüphane yaptırmıştır. 
Kardeşi İsmail'in sarayda zengin bir kü
tüphanesi mevcuttu ve ağabeyinin Kara
viyyln'de tesis ettiği koleksiyonu, esir et
tiği her hıristiyan karşılığında 1 00 kitap 
alarak daha da zenginleştirdiği gibi Mek
nes'teki Camiu'I-Ahdar'ın bir bölümünde 
bir kütüphane kurmuştur. Tarunu Mu
hammed b. Abdullah, dedesinin Mek
nes'teki sarayında bulunan kütüphane
sinde mevcut 12.000 kitabı Fas'ın çeşitli 
bölgelerindeki cami ve medreselere vak
fetmiştir. Diğer Alevi sultanlarının da ge
rek saraylarında mevcut kütüphaneyi ge
rekse Karaviyyln Camii kütüphanelerini 
zenginleştirrnek ve geliştirmek için çalış

tıkları görülmektedir. 

Tunus'ta Hafsl sultanlarından Ebfı Fa
ris Abdülaiiz. Zeytune Camii'nde zengin 
koleksiyana sahip bir kütüphane kurmuş
tu. Daha sonraki yıllarda yine Hafsl sul
tanlarından Ebu Ömer Osman b. Muham
med ei-Mansfır ve Ebu Abdullah Muham
med Mütevekkil bu camide birer kütüp
hane tesis etmişlerdir. 

Osmanlı lar. Osmanlı Devleti 'ne adını 
veren Osman Gazi'nin saltanat yıllarının 



kültür tarihi bir yana siyasi tarihini ve 
kronolojisini bile kesin çizgilerle tesbit 
etmek mümkün olmamaktadır. Paul 
Wittek'in de belirttiği gibi Selçuk-Bizans 
sınır boylarındaki gazi topluluklarından 
meydana gelen bu beylik için en önemli 
mesele gaza idi. Osman Gazi'nin Bizans'
la mücadele içinde geçen devri ilmi saha
lardaki gelişmelere şahit olamadı. Aslın
da siyasi bakımdan bir varlık göstermeye 
yeni başlayan bir beylikte kültürel faali
yetlerin dikkat çekici bir seviyede olma
ması tabiidir. Ayrıca Osmanlılar'ın ilkyer
leştikleri bölgelerin ve Bizans'tan aldık
ları toprakların kendileriyle ortak bir kül
tür mirasına sahip olmayan yerler oluşu 
da bu alandaki gelişmenin yavaş seyret
mesine sebebiyet vermiştir. Dolayısıyla bu 
dönemde ilmi müesseselerin varlığına 
dair kaynaklarda herhangi bir kayda rast
lanmamakta ve kütüphaneden söz et
mek mümkün olmamaktadır. 

Orhan Gazi babasının ölümü üzerine 
tahta geçtiğinde Osmanlı Beyliği siyasi 
bakımdan kendini komşularına kabul et
tirmişti. Birkaç yıl sonra İznik fethedildi 
ve burada Osmanlılar'ın ilk medresesi ku
ruldu. Şüphesiz bu medreseyle birlikte 
öğretim için gerekli olan bazı kitaplar da 
temin edilmişti. Fakat dönemin anlayışı

na göre bir kitap dalabmdan ya da kitap 
için ayrılmış bir odadan söz edebilmek 
için bir kayıt bulunmamaktadır. Bu de
virde İznik'te kurulan diğer medreselerde 
ve Bursa medreselerinde de kütüphane 
olduğuna dair bilgi yoktur. 

1. Murad döneminde Osmanlı ülkesine 
Orhan Gazi devrinde başlayan u lema akı
nının hızlandığı ve yavaş yavaş gelişen 
ilim hayatı neticesinde bir kitap .birikimi
nin başladığı görülmektedir. Şe]fa'i]f'te 
nakledildiğine göre bu dönem ulemasın
dan Molla Fenari'nin zengin bir kütüpha
nesi vardı. Ancak bu gelişmelere rağmen 
1. Murad devrinde kurulan medrese, 
mescid ve camilerde kütüphane bulun
duğuna dair bir kayda rastlanmamakta
dır. 

Yıldırım Bayezid zamanında artık bir 
ilim ve kültür merkezi olan Bursa'da da
ha önce kurulan beş medreseye yenileri 
eklenmiştir. Bunlardan Eyne Bey Su başı 
Medresesi'nin üst katında müstakil bir 
kütüphane odası vardı. Medresenin vak
f iyesi bulunamadığından kütüphanenin 
idaresi ve koleksiyonu hakkında bilgi yok
tur. Bursa'nın Timur istilasına uğraması 
şehrin ilk devir tarihi hakkında bilgi edin
ıneyi güçleştirmektedir. Bu istila sonu
cunda muhtemelen bazı kitap ve kütüp-

haneler yok olmuştur. Bu devirde diğer 

şehirlerde kurulan medreselerden Eyne 
Bey Su başı'nın Balıkesir'deki medresesin
de ve Bolu Yı ldırım Medresesi'nde de bi
rer kütüphanenin bulunduğu bilinmek
tedir. 

Çelebi Mehmed döneminde tesis edilen 
ilmi müesseselerde kütüphanenin varlı
ğını gösteren tek kayıt, Merzifon'da 820 
( 1417) yılında tamamlanan Çelebi Meh
med Medresesi'ndeki kütüphaneye ait
tir. Bazı eserlerdeki temellük kayıtları da 
Çelebi Mehmed'in özel bir kütüphanesi 
olduğunu göstermektedir. 

ll. Murad devrinde sağlanan siyasi bir
likle kurumların istikrara kavuşmasından 
ve özellikle Edirne'nin hükümet merkezi 
olmasından sonra Osmanlı kültür hayatı 
canlandı . ilim ve fikir hareketleri bu hü
kümdar devrinde büyük bir gelişme gös
terdi. ll. Murad ' ın Tunca nehri kıyısında 
kurduğu Darülhadis Medresesi'nin 23 Şa
ban 838 (24 Mart 1435) tarihinde düzen
lenen Arapça vakfiyesinde medresedeki 
müderris ve talebeler için bazı kitaplar 
vakfedildiği belirtilm işse de bir hafız-ı kü
tüb tayin edilmemiştir. 894 ( 1489) yılında 
bir muhasebe derterindeki kayıtlardan 
burada bir hafız-ı kütübün görevlendiril
diği anlaşılmaktadır. Edirne'nin hükümet 
merkezi olmasının ardından ll. Murad 'ın 

burada Üç Şerefeli Cami 'nin avlusunda 
yaptırdığı Saatli Medrese'de bir kütüp
hane bulunduğu yine muhasebe kayıtla
rından öğrenilmektedir. Bu devirde Edir
ne'de kurulduğu tesbit edilen iki kütüp
haneden ilki Gazi Mihal Bey'in 825'te 
( 1422) inşa ettirdiği cami de. ikincisi Faz
luilah Paşa ' nın 839 'da (1435-36) yaptır
dığı mescidde hizmete açılmıştır. Edirne 
dışında tesis edilen kütüphaneler arasın
da Serhad Beyi lsa Bey'in babası İshak 
Bey'in 848'de (1445) Üsküp'teki medre
sesi içinde kurduğu kütüphane Yugoslav
ya topraklarındaki en eski kütüphanedir. 
ll. Murad devrivezirlerinden Sarıca Paşa. 
846 (1442) yılında Gelibolu'da yaptırdığı 
imaret ve medresesine talebelerin yarar
lanması için on sekiz ciltten oluşan küçük 
bir kitap koleksiyonu vakfetmiştir. Timur
taş Paşa oğlu Um ur Bey'in Bursa. Berga
ma ve Biga'daki vakıfları için değişik ta
rihlerde düzenlediği vakfiyeleri ve vakıf 
kayıtları vardır. Zilkade 843'te (Nisan 
1440) hazırlanan vakfiyesine göre Umur 
Bey, Bergama'da yaptırdığı medreseye 
müderris ve talebelerin faydalanması için 
bazı Arapça eserlerle Bursa'daki camisine 
cemaatin okuması için otuz üç cilt Türk-

KÜTÜPHANE 

çe kitap vakfetmiştir. Daha sonraki tarih
lerde düzenlenmiş kayıtlardan , Umur 
Bey'in yirmi yıla yakın bir müddet zarfın
da kütüphaneyle ilgili olarak birkaç dü
zenleme yaptığı ve bu arada kitaplarının 
sayısını da 300 cilde çıkarttığı anlaşılmak
tadır. 

Tesbit edilebilen kuruluş devri kütüp
hanelerinin genellikle medrese veya ca
milerde hizmet verdiği görülmektedir. 
Bunun tek istisnası, türbe kütüphanele
rinin ilki sayılabilecek olan Yazıcıoğlu Meh
med Efendi'nin Gelibolu'daki türbesinde 
yer alan kütüphanedir. Kuruluş devri kü
tüphanelerinin ortak özelliği küçük bir ko
leksiyona sahip olmaları , korunması için 
tayin edilen görevliye düşük ücret veril
mesi. genellikle bu görevin kütüphane
nin bulunduğu hayır kurumunda vazifeli 
kimseler tarafından yapılması, bazan da 
kütüphane için hiçbir görevlinin tayin 
edilmemesi dir. 

istanbul'un fethiyle birlikte Osmanlı 
Devleti bi r imparatorluğa dönüşmeye 
başlar. ll. Mehmed. İstanbul' u idari mer
kez olduğu kadar aynı zamanda bir kültür 
merkezi haline getirmek istediğinden fe
tihten kısa bir süre sonra şehri yeniden 
inşa faaliyetine girişir. Fethi n arkasından 
yapılan ilk binalardan biri Beyazıt'taki Es
ki Saray' dır. Fatih Sultan Mehmed'in Ma
nisa'dan Edirne Sarayı'na götürdüğü ki
tapların Eski Saray'ın tamamlanmasının 

ardından buraya nakledildiği bilinmekte
dir. Fetihten sonra İstanbul'da kurulan 
ilk kütüphane olan bu saray kütüphanesi 
daha sonra Yeni Saray'a taşınmıştır. is
tanbul'daki ilk vakıf kütüphanesi, 858 
(1454) yılında Şeyh Muhammed b. Şeyh 
Hasan Geylani tarafından sur di bindeki 
(At iskeles i) zaviyesinde kurulmuştur. 
Mahmud Paşa Medresesi'nde ve Eyüp 
Külliyesi 'ndeki kütüphaneler de İstan
bul'da fethin ardından kurulan vakıf kü
tüphanelerindendir. Fethi müteakip bir 
bölümü medrese haline getirilen Ayasofya 
ve Zeyrek kiliselerine Fatih Sultan Meh
med tarafından müderris ve öğrencilerin 
ihtiyacını karşılamak üzere bazı kitaplar 
veri lmişse de buralarda bir kütüphane 
tesis edilmemiştir. 

Fatih devrinde başta devletin eski mer
kezi Edirne olmak üzere diğer bazı şehir
lerde de kütüphane kurma çalışmalarının 
devam ettiği görülür. Çandarlızade İbra
him Paşa'nın Edirne'deki imaretinde bir 
kütüphane tesis ettiği ve bir hafız-ı kü
tüb görevlendirdiği 859-869 ( 1455-1465) 
yılları arasında düzenlenen vakfİyelerin

den anlaşı lmaktadır. Edirne'de Cami-i Ce-
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dld müezzini Ali Fakih b. İbrahim'in 875'
te ( 1470). müderris ve şeyhlerden Mesud 
Halife'nin 885'te (1480) kurduğu kütüp
haneler de Fatih devri vakıf kütüphane
leridir. Aynı dönem ulemasından Molla 
Yegan diye tanınan Mevlana Mehmed b. 
Armağan. Bursa'da yaptırdığı meseldin
de 865 ( 1461) yılında vakfettiği 2800 
kitaptan meydana gelen bir kütüphane 
oluşturmuştur. Osmanlı ümerasından Hı

zır Paşa'nın 870'te (1466) Amasya'daki 
medresesi yanında ve lsa Bey'in 874'te 
(1469-70) Üsküp'teki medresesinde birer 
kütüphane tesis ettikleri bilinmektedir. 

ll. Mehmed, istanbul'da inşa ettirdiği 
külliye 875 Recebinde (Ocak 1471) ta
mamlanınca ilk olarak buradaki dört 
medresede dört kütüphane kurmuştur. 
Semaniye medreselerinin dördünde te
sis edilen dört kütüphanenin bir süre son
ra Fatih Camii'nde kurulan kütüphaneye 
nakledildiği, ayrıca Ayasofya ve Zeyrek 
medreselerinde bulunan kitapların geti
rilerek merkezi bir kütüphane oluşturul
duğu görülmektedir. Bu nakil ve birleş

tirme i şi. ll. Bayezid"in tahta geçişinden 
kısa bir süre sonra 887'de (1482) yapıl

mıştır. 

Fatih Sultan Mehmed, kendi yaptırdığı 
birçok hayır eserinin yanında maiyetinde 
bulunan devlet adamlarını ve zenginleri 
de şehrin iman için faaliyette bulunma
ya teşvik etmiştir. istanbul'da ve devle
tin diğer şehirlerinde hayır eserleri mey
dana getiren Sadrazam Mahmud Paşa. 
istanbul ve Hasköy'deki medreselerinde 
birer kütüphane kurmuştur. Fatih'in ve
zirlerinden Gedik Ahmed Paşa'nın Af
yon'daki külliyesinde bir kütüphane bu
lunmaktaydı. Fatih devri meşayihinden 
Şeyh Vefa diye tanınan Muslihuddin Mus
tafa için inşa edilen külliyede Şeyh Vefa 
tarafından vakfedilmiş381 kitaptan mey
dana gelen bir kütüphanenin varlığı va
kıf kayıtlarından öğrenilmektedir. Çeşitli 

konulardaki kitaplardan oluşan bu kü
tüphanenin XVI. yüzyılın sonlarında hala 
Şeyh Vefa Zaviyesi'nde mevcudiyeti bi
linmekte ve Evliya Çelebi'nin naklettiği
ne göre XVII. yüzyılda varlığını korumak
ta idiyse de sonraki asırlarda bu kitapla
rın ne olduğu belli değildir. Konya'da Sad
reddin Konevi Dergahı'nda ve Hoca Per
ruh Mescidi'ndeki kütüphaneyle Beyşe
hir'de Subaşı M escidi'ndeki kütüphane de 
Fatih devrinden önce kurulmuş olmala
rına rağmen Konya Osmanlı topraklarına 
bu padişah zamanında katıldığından Fa
tih dönemi kütüphaneleri arasında sayı

labilir. 
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ll. Bayezid döneminde Osmanlı Devleti 
askeri ve siyasi alandaki durgunluğun 
aksine ilmi ve edebi sahalarda büyük bir 
gelişme gösterdi. ll. Bayezid, Topkapı Sa
r ayı'nda Fatih'in kurduğu kütüphaneyi 
kendisine hediye edilen ve adına yazılan 
kitaptarla daha da zenginleştirdi. Saray
daki özel kitaplığında bulunan kitapların 
ilk ve son sayfalarını mühürleyen hüküm
dar bazılarının üzerine temellük kaydı 
koymuştur. Bu kütüphanenin hafız- ı kü
tüb-i hassa diye adlandırılan bir de gö
revlisi vardı. ll. Bayezid'in 893 (1488) yı
lında Edirne'de yaptırdığı külliye içinde 
cami. medrese, imaret ve darüşşifa ile 
birlikte kütüphane de bulunuyordu. Kül
liyenin vakfiyesinden kütüphanede dini 
eserler yanında tıbbi eserlerin de olduğu, 
kitaplardan faydalanmanın bazı şartlara 
bağlandığı anlaşılmaktadır. ll. Bayezid, bir 
süre valilik yaptığı Amasya'da inşa ettir
diği külliyedeki camide bir kitaplığa da 
yer vermiştir. istanbul'daki Bayezid Kül
liyesi 911 (1505) yılında tamamlanmış
tır. Burada bir kütüphanenin varlığından 
Atd Tarihi'nde söz ediliyorsa da bu ka
yıt daha sonraki deviriere ait olması ihti
malinden dolayı ihtiyatla karşılan malıdır. 
Kütüphane hakkında mevcut en eski ta
rihli kaynak XVI. yüzyılın sonlarına aittir 
ve bu kayıtla medrese hafız- ı kütübüne 
günlük 3 akÇe ücret verildiği belirtilmek
tedir. 

ll. Bayezid'in kurduğu kütüphaneler 
dışında devrin devlet adamları. alimleri 
ve meşayihi de çeşitli yerlerde yaptıkları 
hayır kurumlarında kütüphaneler tesis et
mişlerdir. Bu devirde İstanbul'da kurul
duğu tesbit edilen diğer küt üphaneler 
şunlardır: Alaiyeli Muhyiddin diye bilinen 
Mevlana Muhyiddin'in 907'de (1501-1502) 
vakfettiği yetmiş bir kitaptan oluşan ve 
daha sonra Fatih Külliyesi'ndeki kütüpha
neye nakledilen kütüphane; Atik Ali Pa
şa'nın Çemberlitaş'taki medresesinde 
kurduğu 119 kitaplık kütüphane; Şeyhü
lislam Efdalzade Ahmed Çelebi'nin Fatih 
Camii yakınında yaptırdığı medresesin
deki kütüphane; ulemadan Muslihuddin 
Çelebi b. Ahmed Çelebi el-Yeganl'nin 1 00 
kitabını vakfederek hayatta olduğu müd
detçe kendi tasarrufunda olması. ölü
münden sonra neslinden gelenlerin isti
fadesine sunulması ve ardından Bursa 
Ulucamii'ne konulması şartıyla kurduğu 
kütüphane. Yine bu dönemde tesis edilen 
kütüphanelerden Edirne'de 897 (1492) 
yılında Noktacızade diye anıian Şeyh Meh
med b. Yusuf'un tesis ettiği tekke kü
tüphanesinin otuz yedi eserden oluşari 

bir koleksiyonu vardı. Fatih devri meşa
yihinden Abdürrahim Karahisarl'nin Af
yon'daki hayratı için düzenlediği 888 
(1483) tarihli vakfıyesinde vakfettiği 159 
kitabın adı da belirtilmiştir. ll. Bayezid'in 
kadınlarından Hüsnüşah'ın oğlu Şehin

şah'ın Manisa valiliği sırasında 896'da 
( 1491) Hatuniye Camii 'ni yaptırdığı ve 
burada bir de kütüphane kurduğu kay
dedilmektedir. ll. Bayezid devrinde tesis 
edilen kütüphaneler arasında kurucusu. 
yeri ve koleksiyonu bakımından en ilgi çe
kici kütüphane, Mevlana Kıssahan Hacı 
Muslihuddin Mustafa b. Cüneyd'in Kan
ctıra'nın Çavlı Hacı köyünde yaptırdığı iki 
mescidde tesis ettiği kütüphanelerdir. 
902 (1497) tarihli vakfiyesinde çeşitli ko
nulara dair 210 kitabın adıyla koruma ve 
yarartandırma şartları bildirilmiştir. Bu 
dönemde Balkanlar'da da iki kütüphane 
tesis edilmiştir. Bunlardan ilki, Manastır 

ve Selanik kadılıklarında bulunan İshak 
Çelebi b: lsa Fakih tarafından Manastır'
daki medresesinde 914'te (1508) kurul
muş olup Manastır'da Türk devrine ait ilk 
kütüphanedir. Diğeri ise 919'da (1513) 
Prizren'de şair SQzl Çelebi'nin yaptırdığı 
mesciddeki kütüphanedir. . . 

ll. Bayezid döneminde vakıf kütüpha
neleri için tiir kaynak teşkil eden özel kü
tüphaıielerin bazı önemli örnekleri orta
ya çıkmıştır. Şehzade Korkut'un ve Müey~ 
yedzade'nin zengin kütüphaneleri oldu
ğu bilinmektedir. Kaynaklarda. Korkut'un 
kütüphanesinin bir yerden diğer bir yere 
nakledildiğinde deve katarlarıyla taşın
dığı, Müeyyedzade'nin kütüphanesinde 
7000 ciltlik koleksiyandaki eserlerin ba
zılarının adlarının bile duyulmadığı nak
ledilmektedir. 

Yavuz Sultan Selim askeri faaliyetleri 
yanında itme, ulemaya verdiği değer ve 
kitaba düşkünlüğüyle de bilinir. Ancak 
kısa ömrü adını yaşatacak hayır kurum
ları yapmasına müsaade etmemiştir. Bu 
devirde gerek yeni fethedilen Suriye, Mı

sır gibi ülkelerden gelen gerekse sahip
lerinin ölümüyle dağılan özel kütüphane
lerden temin edilen kitaptarla sarayda bü
yük bir koleksiyon meydana getirilmiş, bu 
koleksiyon daha sonraki dönemlerde Os
manlı padişahları tarafından kurulacak 
olan birçok vakıf kütüphanesinin temelini 
oluşturmuştur. Bu devirde Mevlana Ba
ll'nin istanbul'da Şeyh Süleyman mahal
lesindeki meseldinde tesis ettiği kütüp
hanenin 925 (1519) tarihli vakfiyesinden 
kitap mevcudunun 620 olduğu, muhafa
za işiyle meseldin imamının görevlendi-



rildiği anlaşılmaktadır. Sinan Paşa'nın 
kardeşi Ahmed b. Hızır Bey de Bursa'da 
yaptırdığı medresesine kitaplarını bağış
Iayarak bir kütüphane kurmuştur. Edir
ne'de daha önce tesis edilen küçük kolek
siyonlu mahalle kütüphanelerine Kanuni 
Sultan Süleyman devrinde yenileri eklen
miştir. 927 (1521) yılında Hacı Hasan b. 
Ali ve 934'te (1528) Kasım b. Abdullah 
muallimhanelerinde benzer şartlarta iki 
kütüphane kurmuşlardır. 

XVI. yüzyılın son yarısında yaptırılan 
medreseterin çoğunda kütüphanenin ar
tık tamamlayıcı bir unsur olarak düşünül
düğü görülmektedir. Hayreddin Paşa (İs
tanbul 94 lll 534-35). Abdülvasi' b. Hızır 
(Edirne 945/1 538'den önce), Kasım Paşa 
(İstanbul95 1/1544; Bursa 960/1553). Rüs
tem Paşa (İstanbul954/1547; Tekirdağ 
960/1 553). Sofu Mehmed Paşa (Sofya 954/ 
ı 547). Kanuni Sultan Süleyman (Rodos), 
İbrahim Paşa (İstanbul). Mihrimah Sul
tan (İstanbul956/ı549). Sekban Kara Ali 
(İstanbul). Hüseyin Ağa (Amasya), Şehza
de Mehmed (İstanbul), Semiz Ali Paşa (is
tanbul 973/1 565-66) medreselerinde bi
rer kütüphane vardı. Bu devirde cami ve 
m escidierde de kütuphaneler kurulmuş
tur. Kanuni Sultan Süleyman'ın sadra
zamlarından Makbul İbrahim Paşa He
zargrad'da, Hüsrev Paşa Diyarbekir'de, . 
Kireı.nitçizade Sinan Bey Bursa'da, Cihan 
Bey İstanbul'da Ayasofya yakınında yap
tırdıkları cami ve mescidlerde birer hafız-ı 
kütüb görevlendirerek kütüphaneler te
sis etmişlerdir. Bağdat'ta Asitane-i Hz. 
Ali ve Musa el-Kazım türbe kütüphane
leri. Yorganl Dede'nin İstanbul'da Gül Ca
mii yakınındaki zaviyesinde tekke kütüp
hanesi(972/1565) ve Feridun Bey'in İs
tanbul'da mektebindeki kütüphanesi 
(967/1560) bu dönemde kurulan değişik 
türde kütüphanelerdir. 

Medrese, cami, mektep, tekke ve tür
be kütüphaneleri dışında bu devirde, ge
nellikle örnekleri ancak XV ve XVI. yüzyıl
larda görülen bir kütüphane türü daha 
vardır ki şimdiye kadar yapılan kütüpha
ne sınıflandırmalarında yer almamıştır. 
Çoğunlukla ulema sınıfından olan kimse
lerin evlerinde veya vakfettikleri binalar
da kurdukları bu kütüphaneterin ortak 
yanı vakfıyelerinde vakfedilen kitaplardan 
önce vakfı yapanın, ardından neslinden 
gelenlerin, daha sonra mahalle alimleri
nin, salihlerinin ve bu kitapları aniayabi
lecek herkesin faydalanması şartının ko
nulmasıdır. Edirne Darülhadisi müderris
lerinden Mevlana Emir Hüseyin b. Seyyid 

Mehmed'in 941 ( 1534-35) tarihli yetmiş 
yedi ciltlik ve Mevlana Alaeddin b. Hacı 
Sinan'ın 952 (1545) tarihli yirmi beş cilt
lik, Kadı Alaeddin b. Abdurrahman'ın 970 
(1563) tarihli ve Şeyh İshak b. Abdürrez
zak'ın kırk bir ciltlik kitap vakıflarıyla ku
rulan kütüphaneleri bu türe örnektir. 

Kanuni Sultan Süleyman döneminde 
kütüphaneterin medreseterin tamamla
yıcı bir unsuru haline gelmesine, değişik 
kütüphane türlerinin mevcudiyetine ve 
yaygınlığına rağmen devrin en büyük ilim 
müessesesi olan Süleymaniye Külliyesi'n
de kuruluş yıllarında kütüphane mevcut 
değildi. Külliyede kütüphanenin ne za
man tesis edildiği bilinmemekle birlikte 
eldeki belgelerden, caminin ibadete açı
lışından birkaç yıl sonra Süleymaniye'ye 
saray kütüphanesinden bazı eserlerin 
gönderilmeye başlandığı ve Süleymani
ye Kütüphanesi'nin temelinin bu tarihte 
atıldığı söylenebilir. Süleymaniye Külliyesi 
Kütüphanesi'ne hafız-ı kütüb ve katib-i 
kütüb tayiniyle ilgili mevcut en eski bel
ge 991 (1583) tarihini taşımaktadır. 

ll. Bayezid'in kızı Selçuk Sultan'ın oğlu 
Gazi Hüsrev Bey'in Saraybosna'da 944'te 
(1537) kurduğu külliyedeve Drina nehri 
üzerindeki Foça kasabasında 1 SSOyılında 
yaptırılan Hasan Nazır Medresesi'nde bi
rer kütüphane kurulmuştur. Kanuni Sul
tan Süleyman devri aliriılerindeı'ı Bedred
din Mahmud b. Mevlana Süleyman b. Ala
eddin Ali'nin Kayseri'de 966'da (1559) te
sis ettiği kütüphanenin bazı araştırma
cılar tarafından bedesten kütüphanele
rinin ilki ve tipik bir örneği olarak kabul 
edildiği görülmektedir. Ancak aynı tarihte 
düzenlenen vakfiyesinin incelenmesinden 
sonra bu kütüphanenin öğrenciler için 
kurulduğu, bedestende bulunmasının da 
vakıfın, neslinden kimse kalmayınca ki
tapların Bezzazistan diye meşhur olan 
tüccarlar çarşısına konulması şartından 
ileri geldiği anlaşılmıştır. 

XVI. yüzyılın sonlarına doğru özellikle 
padişah ve devlet adamlarının büyük 
merkezlerde, doğum yerleri veya görev 
yaptıkları bölgelerde inşa ettirdikleri 
medreselerde genellikle bir kütüphaneye 
yer verildiği görülmektedir. Sonraki yüz
yılda da gelişip yaygıntaşacak olan bu 
medrese kütüphanelerinin öğrencilerin 
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 
hazırlanmış bir koleksiyonu ve ll. Selim'in 
Edirne'de Selimiye Camii'ndeki kütüpha
nesi dışındakilerin genellikle sadece birer 
hafız-ı kütübü vardı. 

ll. Selim'in kızı ve Sokullu Mehmed Pa
şa'nın zevcesi İsmihan Sultan 976'da 
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(1568) Eyüp'teyaptırdığı medresede mü
derris, muld ve danişmendlerinin fayda
lanması için bir kütüphane kurmuştur. 
Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa da İs
tanbul'daki medrese ve hankahıyla Ber
gos'taki medresesinde birer kütüphane 
tesis etmiştir. İsmihan Sultan ve Sokullu 
Mehmed Paşa'nın bu kütüphanelerinin 
itina ile hazırlanmış katalogları mevcut
tur. 

982'de (1574) tamamlanan Selimiye 
Külliyesi'nde kurulan kütüphane gerek 
koleksiyonunun zenginliği gerekse kato
logunun mükemmeliyeti bakımından dik
kati çeker. 987 (1579) tarihli vaktiyesin
de tayin edilen üç hafız-ı kütübden ikisi
nin hattatlık, nakışçılık gibi vasıflarının 
olması ve gerektiğinde kitapların eksik 
sayfalarını tamamlamaları istenmekte
dir. ll. Selim'in İzmir'de yaptırdığı med
resesinde de bir kütüphane tesis ettiği 
977 ( 1569) tarihli vakfiyesinden anlaşıl
maktadır. 

III. Murad'ın annesi Nurbanu Sultan'ın 

Üsküdar'da Toptaşı'nda yaptırdığı külli
yede medrese ve darülhadis talebeleri 
için bir kütüphane kurulduğu ve burada 
günlük 3 akçe ücret alan bir hafız-ı kütü

. bün görev yaptığı bilinmektedir. Yemen 
fatihi Koca Sinan Paşa'nın 994 (1586) ta
rihli vakfiyesinden anlaşıldığına göre Si
nan Paşa İstanbul, Aydın, Yenişehir ve 
Malkara'da çeşitli kuruluşlara kitap vak
fetmiştir. İstanbul'da Divanyolu'nda bu
lunan türbesine de muhtemelen ölümün
den sonra kendi kitapları konularak bir 
kütüphane tesis edilmiştir. XVI. yüzyılın 
sonunda İstanbul'da yaptırılan medre
selerden Şeyhülislam Zekeriyya Efendi 
(ı 002/ı594 ), Darüssaade Ağ ası Gazanfer 
Ağa (ı 004/ ı 596), Vezir Hadım Ahmed Pa
şa ( ı004/l 596) medreselerinde birer kü
tüphane bulunuyordu. Ayrıca İstanbul'
da lll. Murad devrinde kurulmuş iki ihti
sas kütüphanesi vardır. Bunlardan biri 
saraydaki hekimlerin faydalanması için 
oluşturulan küçük koleksiyonlu bir kütüp
hanedir. Diğeri ise İstanbul'da bir rasat
hane tesis eden Takıyyüddin'in münec
cimbaşılığı sırasında bu rasathanede kur
duğu kütüphanedir. 

XVII. yüzyılın başlarından itibaren bü
yük merkezlerde tesis edilen kütüphane
lerin yanında devletin diğer bölgelerinde 
kurulan kütüphaneterin sayılarında bir 
artış görülür. Bunu halkın okuma yazma 
oranının yükselmesinden ziyade medre
se eğitiminin yaygınlaşmasıyla açıklamak 
mümkündür. Mustafa Dede'nin Midilli'
deki zaviyesi için 1010 (1601-1602) tarihli 
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vakfiyesiyle ve Lutfullah Efendi'nin Bur
sa'da Sultan Murad Medresesi'ne 1016 
( 1607) tarihli vakıf kaydıyla bağışladığı ki
taplarla Müeyyedzade Pin Çelebi'nin Amas
ya'da Hatuniye Camiiyanında ( 101 7/1608) 
ve Kaçanikli Mehmed Paşa' nın Üsküp'te 
türbesinde (IOı7/ı608) kurduğu kütüp
haneler, Kastamonu'da Şaban- ı Veli Der
gahı Kütüphanesi (ı020/ı6ı ı ı. Erzincan 
Kalesi'ndeki Mevlev'i Tekkesi Kütüphane
si, Darüssaade Ağası Ali Ağa b. Yahya'nın 
memleketi olan Mostar'da yaptırdığı 
medresesinde, Şeyh Hüsameddin'in Bur
sa'daki zaviyesinde ( ıo2 ı/ı6ı 2) ve Sadra
zam Mehmed Paşa'nın Kayseri'n in Er
kilet kasabasındaki külliyesinde (ı 08 ı/ 
ı670) tesis ettikleri kütüphaneler bunlar 
arasında sayılabilir. Bu devirde yeni yapı
Ian hayır eserlerinde kütüphane kurma
nın yanı sıra daha önce kurulan kütüpha
nelere kitap bağışı yoluyla koleksiyonları 
zenginleştirme faaliyetleri de görülmek
tedir. Ayrıca bu asırda mevcut olan kü
tüphanelerin koleksiyonları incelendiğin
de hayır sahibi kimselerin ellerine geçen 
bazı kitapları bir vaktiye tanzim etmeden 
sadece kitapların başına vakıf mührü ve- · 
ya kaydı koyarak vakfettikleri anlaşılır. 

Vakıf ve arşiv kayıtlarına göre XVII. yüz
yılın başlarından ilk müstakil kütüphane
nin ortaya çıktığı 1 089 (1678) yılına kadar 
İstanbul'da kurulan büyuk medreselerin 
hemen hemen hepsinde birer kütüphane 
bulunmaktadır. Bu tarihler arasında İs
tanbul'da tesis edildiği bilinen Kuyucu 
Murad Paşa (ıOı9/ı6ıO). Sultan I. Ah
med ( ı 026/ı6ı 7), Kazasker Hasan Efen
di (ı039/ı630), Şeyhülislam Abdürrahim 
Efendi (ı060/1650), IV. Murad'ın annesi 
Mahpeyker Sultah'ın yeniden teşkilatlan

dırdığı Özdemiroğlu Osman Paşa medre
seleriyle Turhan Valide Sultan tarafından 
1 073'te (1663) tamamiatılan Yenicami 
Külliyesi'nde, Mimarbaşı Kasım Ağa'nın 
Şehzadebaşı'ndaki darülhadisinde, Ab
bas Ağa b. Abdüsselam'ın 1080'de (1669) 
inşa ettirdiği darülkurrası ile Reisülküt
tab Mustafa Efendi b. Abdüsselam'ın 
1087-1 088 (1676-1677) yıllarında düzen
Iettiği iki vaktiyesiyle Balat'ta tesis ettiği 
medrese ve darülhadisinde birer kütüp
hane vardır. Ayrıca Bayram Paşa, türbe
sinde bulunan kütüphanesini 1 045'te 
( 1635) Haseki'de aynı yerde yaptırdığı 
medresesinin talebeleri için kurduğun
dan bunun da aynı dönemde tesis edil
miş bir medrese kütüphanesi olarak dü
şünülmesi gerekir. 

XVII. yüzyılın ortalarında kurulan iki ca
mi kütüphanesi kuruluş şekli ve i şleme 
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şartları dolayısıyla dikkati çeker. Mehmed 
Paşa b. Sinan 1077'de (1666-67) düzenle
diği vakfiyeyle merhum Mustafa Efendi'
nin yetmiş bir cilt kitabını istanbul'da Ci
bali'de Üsküp Camii'ne koymuş ve onun 
vasiyeti doğrultusunda şartlarını tesbit 
etmiştir. Diğer kütüphane Konya'da İplikçi 
Camii'nde kurulmuştur: Mahmud Efendi 
b. Abdullah'ın vefatından sonra vas! tayin 
ettiği müderris Ali Efendi b. Oruç, 1 083'
te (1672) düzenlettiği birvaktiyeyle İplik
çi Camii'ne yetmiş sekiz kitap bırakmış

tır. Her iki vakfiyede de fakir alimiere 
ödünç kitap verilebileceği, kütüphanele
rin işleyişi, bakımı ve kontrolünün ma
halle halkı tarafından karşılık beklenıne
den yapılacağı bildirilmiştir. 

XVII. yüzyılın sonlarına doğru ulemaya 
ve öğrencilere açık medrese ve türbe kü
tüphaneleriyle hem ulema ve öğrencilere 
hem de halka açık cami ve tekke kütüp
hanelerine yeni bir kütüphane türünün 
eklendiği görülür. İşleyiş bakımından di
ğerlerinden pek farklı olmayan, ancak de
ğişik bir bünyeye sahip bulunan bu tür 
kütüphanelerin en belirgin özelliği müs
takil bir binada kurulmuş olmaları ve gö
revlendirilen. başka bir işle uğraşmaması 
istenen personeline daha fazla ücret ve
rilmesidir. Diğer özellikleri de zamanla bu 
tür kütüphanelerde daha öncekilerde pek 

· gÖrülmeyeri öğretim ve ibadet gibi deği
şik bir faaliyetin ortaya çıkmasıdır. Müs2 
takil kütüphanelerin ilk örneği olan Köp
rülü Kütüphanesi 1089 (1678) yılında Fa
zı! Mustafa Paşa'nın düzenlettiği vakıf se
n ediyle kurulmuştur (bk. KÖPRÜLÜ KÜ

TÜPHANESi). 

Aynı yüzyılın sonunda tesis edilen üç 
önemli medrese kütüphanesinden ikisi 
Köprülü ailesine mensup kimseler tara
fından kurulmuştur. Köprülü Mehmed 
Paşa'nın damadı Merzifonlu Kara Musta
fa Paşa, İstanbul Çarşıkapı'da yapımını 
başlattığı külliyesinde bir kütüphane ku
rulması için 1092 (1681) tarihinde düzen
lettiği vaktiyesine kütüphane ile ilgili bazı 
şartlar koydurmuştur. Köprülü Mehmed 
Paşa'nın kardeşi Hasan Ağa'nın oğlu Arn
cazade Hüseyin Paşa'nın Saraçhane'de 
Mimar Ayas mahallesinde yaptırdığı külli
yede müstakil bir mekanda oluşturulmuş 
bir de kütüphanesi mevcuttu. Şeyhülis
lam Feyzullah Efendi'nin 1111 (1699) ta
rihli vaktiyesiyle Fatih'teki medresesi ya
nında tesis ettiği kütüphane ise zengin 
koleksiyonu ile dikkati çeker. 1149'da 
(1736) yapılan sayımda Feyzullah Efen
di'nin vaktiye defterine kayıtlı 1965 kitap 
bulunmaktaydı. 

Yine XVII. yüzyılın sonlarında Anado
lu'da küçük koleksiyenlara sahip cami ve 
medrese kütüphanelerinin kurulmasına 
devam edildiği, İstanbul'da ise kitaplarını 
vakfetmek isteyen özellikle ulema sınıfın
dan kimselerin yeni kütüphane tesis et
me yerine kitaplarını daha önce kurulmuş 
kütüphanelere ve hayır kurumlarına ver
dikleri görülmektedir. Fatih'te Mustafa 
Bey mahallesinde Halil Paşa Camii ima
mı Mehmed Efendi b. Himmet, camisin
de bir dalaba koyduğu seksen üç kitaptan 
yararlanma şartlarını 1093 (1682) tarihli 
vaktiyesinde belirtmiştir. Müftüzade Ab
dullah Efendi, babası Şeyhülislam Minka
rlzade Yahya Efendi'nin Üsküdar'da yap
tırdığı medresesinin bir odasını kütüp
hane haline getirip 425 kitabının burada 
muhafazası için 1 099 ( 1688) yılında bir 
vakfiye tanzim etmiştir. 

III. Ahmed'in saltanatının ilk yılları iç 
karışıklıkları bastırmakla ve savaşlarla 
geçmiştir. 1718'de imzalanan Pasarofça 
Antiaşması ile devletin batıdaki mücade
lelerine son verildi: bu tarihten sonra Os
manlı Devleti Lale Devri diye adlandırılan, 
daha çok sosyal ve kültürel faaliyetlerin 
yoğunlaştığ ı bir döneme girdi. III. Ah
med'in tahta çıkışından (ı ı ı 5/1703) Paso
rafça Antiaşması'na kadar geçen devre
d.e istanbul'da ve diğer bölgelerde kütüp
hane kurma çalışmalarinıri yavaŞ da olsa 
devam ettiği görülmektedir. istanbul'da 
Valide Sultan'ın kethüdası Mehmed Efen
di b. Veliyyüddin'in Galata'daki darülha
disinde, Mehmed Efendi ile Şeyhülislam 
Mehmed b. Ali'nin medreselerinde birer 
kütüphane vardı. lll. Ahmed'in, annesi 
GülnCış Valide Sultan için Üsküdar'da yap
tırdığı, 1124'te (1712) ibadete açılan ca
minin içinde küçük bir kütüphane bulu
nuyordu. 

Daha önce kurulmuş hayır müessese
lerine kitap vakfı şeklinde kütüphane ko
leksiyonlarını zenginleştirmeye yönelik 
çalışmalara bu dönemde de rastlanmak
ta dır. Abdülvehhab b. Ahmed, 1120 
(1708) tarihli vaktiyesiyle Sivrihisar kaza
sında Mahmud Hüdayl Camii'ne 130 ki
tap vakfetmiştir. Osman Rüşdü Efendi, 
1120'de (1708) Konya'nın Hadim kazasın
daki Ebusaid Mehmed Hadimi Külliyesi'n
de bir kütüphane kurmuştur. Ankara'da 
Sarı Hatib Medresesi'nde Durud Dede'nin 
tesis ettiği kütüphaneye 1120 (1708) yı
lında Sadrazam Ali Paşa tarafından bir 
miktar kitap vakfedilmişti. Bunlardan 
başka Salih Paşa'nin Sakız'daki medrese
sinde, İbrahim b. el-Hac Mustafa'nın Ki
lis'in Kozluca mahallesinde, NCıman Pa-



şa'nın Selanik'teki medresesinde (ı ı ı 8/ 
1706), Mehmed Ağa b. İbrahim'in Ke
mah'taki medresesinde ( 1120/1708) ve 
Mısırlı Hüseyin oğlu Hacı İsmail Ağa'nın 
Saraybosna'daki Atmeydanı Medresesi'n
de birer kütüphaneleri olduğu bilinmek
tedir. 

lll. Ahmed dönemi sadrazamlarından 
Şehid Ali Paşa devlet adamları ve sanat 
erbabını himaye etmesi. zengin kitap ko
leksiyonu ve İstanbul'da Vefa'da kurduğu 
kütüphanesiyle meşhurdur. İstanbul'dan 
dışarıya kitap ihracını yasaklaması onun 
kitaba karşı ilgisini açıkça göstermekte
dir. Şehid Ali Paşa. 1127 (1715) tarihli 
vakfiyesiyle ilk kütüphanesini İstanbul' 
da Vefa Üskübi mahallesindeki konağın
da kurmuştur. Onun tesis ettiği ikinci kü
tüphane, Kuzguncuk yanındaki İstavroz 
semtinde bulunan yalısının bir odasında 
bulunmaktadır. Şe h id Ali Paşa'nın bugün 
de kendi adıyla anılan kütüphanesinin bi
nası 1127'de (1715) tamamlanmış. 1128 
( 1716) tarihini taşıyan ikinci vakfiye ile de 
faaliyete geçmiştir (b k ŞEHİD ALİ PAŞA 
KÜTÜPHANESi). 

lll. Ahmed, yıllardan beri sarayda çeşitli 
kaynaklardan sağlanmış binlerce kitabın 
kullanılması ve korunması için daha ön
ce yapılan düzenlemeleri yeterli görme
miş, Topkapı Sarayı'nda yeni inşa ettirdi
ği kütüphanede bu kitapların büyük bir 
bölümünü toplamaya çalışmıştır. 1131 'de 
(1719) temeli atılan kütüphane 1 O Mu
harrem 1132 (23 Kasım 1719) tarihinde 
büyük bir merasimle açılmıştır. lll. Ah
med, saray içindeki kütüphanesinden 
başka Yenicami'de Turhan Valide Sultan'ın 
türbesi yanında 11 38 ( 1726) tarihli vakfİ
yesiyle bir kütüphane tesis etmiştir. lll. 
Ahmed'in sadrazam ı ve damadı Nevşe
hirli İbrahim Paşa, 1132 ( 1720) yılında ha
nım ı Fatma Sultan ile birlikte yaptırdık
ları Şehzadebaşı'ndaki darOihadiste bir 
kütüphane kurmuştur. Damad İbrahim 
Paşa'nın Nevşehir'de 1140'ta (1728) yap
tırdığı külliyede de küçük bir kütüphane 
bulunmaktaydı. 

lll. Ahmed zamanında İstanbul'da kü
tüphane kurma faaliyetlerine ve kültür 
sahasındaki önemli gelişmelere rağmen 
devletin diğer bölgelerinde kütüphane te
sisi çalışmalarında bir yavaşlama görülür. 
Bu dönemde İstanbul dışında kurulduğu 
tesbit edilen birkaç kütüphane vardır. 
Bunlar arasında Abdullah Paşa b. Şehid 
Mustafa Paşa'nın Diyarbekir'de yaptırdığı 
darülkurrada, NOman Paşa'nın Selanik'
teki medresesinde, Fazı! Ahmed Paşa'nın 
Kandiye'deki camisinde, Gitanizade Nuri 

Paşa'nın 1134'te (1722) Hama'da, Sursalı 
İsmail Hakkı' nın 1135'te ( 1723) Bursa'da
ki camisinde. Hacı Abdürrahim Efendi'
nin 1140'ta (1727-28) Konya'da Zincirli 
Medrese'de kurduğu kütüphaneler sayı
labilir. 

Patrona Halil İsyanı'ndan sonra tahta 
çıkan I. Mahmud'un saltanatının ilkyılları 
bu isyanın devlet bünyesinde yaptığı tah
ribatı tamir ve isyan teşebbüslerini bas
tırmakla geçti. Kültür alanında Yalova ka
ğıt fabrikasının kurulması , matbaanın ye
niden faaliyete geçirilmesi gibi bazı ça
lışmalarda bulunulduysa da büyük çapta 
yenilikler yapılamadı. Fakat 1. Mahmud, 
açmayı başardığı üç büyük kütüphane ile 
kütüphanecilik tarihimizde mümtaz bir 
mevki kazandı. Bu devirde Ayasofya, Fa
tih ve Galatasaray kütüphaneleri yanın
da istanbul'da ve diğer şehirlerde çok sa
yıda kütüphane tesis edilmiştir. İstanbul'
da açılan kütüphaneler arasında Heki
moğlu Ali Paşa'nın İstanbul'da Davudpa
şa' daki camisinin yanında 1151 'de (1738) 
kurduğu kütüphaneyle Edirne Kadısı Ca
rullah Veliyyüddin'in 1147'de (1734) Fatih 
medreselerinden Ayak Medrese yanında 
ve Şeyhülislam Damadıade Ebü'I-Hayr 
Ahmed Efendi'nin Sultan Selim Camii'n
de medrese talebeleriiçin kurdukları kü
tüphaneleri zikretmek gerekir. 

lll. Ahmed ve I. Mahmud devrinde Da
rüssaade ağalığında bulunan Hacı Beşir 
Ağa Eyüp'teki darOihadisinde ( 1148/1735). 

Cağaloğlu'ndaki külliyesinde ( 1158/1745), 

Medine ve Ziştovi'deki medreselerinde 
birer kütüphane tesis etmiştir. Hacı Be
şir Ağa'nın vakıf kütüphanelerinden baş
ka oldukça zengin bir özel kütüphanesi de 
olduğu anlaşılmaktadır. Öldüğünde sade
ce Karaağaç'taki hazine odalarında, arala
rında Katib Çelebi'nin el yazısıyla Cihan
nüma'sının da bulunduğu 150 kadar de
ğerli kitap çıkmıştır. 

1. Mahmud'un İstanbul'da yaptırdığı 
kütüphaneler arasında Ayasofya Kütüp
hanesi gerek mimarisi gerekse zengin ko
leksiyonu ve geniş kadrosuyla dikkati çek
mektedir. Kütüphanenin vakfiyesi 1152'
de (1739) hazırlanmışsa da açılış merasi
mi iki ay sonra yapılabilmiştir (bk. AYA

SOFYA [Ayasofya Kütüphanesi). Ayasaf
ya'dan sonra istanbul'da aynı yıl içinde iki 
önemli kütüphanenin, Aşir Efendi ve Atıf 
Efendi kütüphanelerinin kurulduğu görül
mektedir. Defterdar Atıf Mustafa Efen
di'nin istanbul'da Vefa'da tesis ettiği kü
tüphane, Atıf Efendi'nin oğulları ve torun
ları tarafından çeşitli tarihlerde ek vakfi
yelerle zenginleştirilmişti (b k. ATlF EFEN-
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Dİ KÜTÜPHANESi). 1. Mahmud devri rei
sülküttablarından Mustafa Efendi Kasta
monu'daki medresesinde bir kütüphane 
kurduğu gibi İstanbul'da da bir kütüpha
ne tesisi için 11 54'te ( 17 41) bir vakfiye 
düzenlemiştir. Ancak kütüphane binası
nı oğlu Aşir Efendi yaptırdığından onun 
adıyla anılmaktadır (b k AŞİR EFENDi KÜ

TÜPHANESi ). 

1. Mahmud İstanbul'da ayrıca Süleyma
niye Camii'nde, sadrazamı Köse Mustafa 
Bahir Paşa ile birlikte mevcut kitaplara 
yenilerini ilave edip 11 65 ( 1752) yılında 
cami içinde parmaklıkla ayrılmış bölüm
de bir kütüphane kurmuş, Galatasaray 
Mektebi'nde 1167'de (1754) öğrencilerin 
kitap ihtiyacını karşılamak üzere bir kü
tüphane tesis etmiştir. Yine bu devirde 
başta I. Mahmud olmak üzere devlet er
kanı, ulema ve diğer sınıfiara mensup 
kimseler genellikle öğretim kurumların
da veya yakınlarında birçok kütüphane 
kurmuşlardır. Mahfizade Ahmed Paşa'

nın Urfa Rıdvaniye'de ( 1147/1734), Hıfzı

zade Osman Fakih Efendi'nin Amasya'da 
Surmalı Minare Camii içinde ( 1147/1734). 

Çavuş Mustafa Ağa'nın Belgrad'da med
resesi yanında ( 1149/1 736). Cihanzade el
Hac Mehmed Ağa'nın Aydın Güzelhisarı'n
da Ramazan Paşa mahallesindeki medre
sesinde ( 1149/1736). Şehid Osman Paşa'
nın Niş Kalesi'ndeki camisinde ve Damad 
Mehmed Efendi'nin Yenişehir Fenar'da 
( 1168/1755) tesis ettikleri kütüphaneler 
daha önceki asırda kurulan küçük mahalli 
kütüphaneterin devamıd ır. 1. Mahmud, 
İstanbul'da tesis ettiği kütüphaneler 
dışında Belgrad'da ( 1156/1743) ve Vidin 
sancağında Fethülislam'da da ( 11611!748) 

birer kütüphane yaptırmıştır. 1. Mahmud. 
saltanatının son yıllarında inşa ettirmeye 
başladığı külliyesinde büyük bir kütüp
hane kurmayı planladığından bu kütüp
haneye konulacak bazı kitapları da hazır
latmıştı. Fakat külliye bitirilmeden 1754'
te ölünce yerine geçen kardeşi lll. Osman 
bu işi tamamiatmış ( 1169/1756). adını da 
NOr-i Osmani koymuştur. lll. Osman ve 
lll. Mustafa devirlerinde sadrazamlık gö
revinde bulunan Ragıb Mehmed Paşa'nın 
yaptı rdığı mektep, kütüphane ve şadır
van 1176 Şabanında (Şubat- Mart 1763) ta
mamlanarak hizmete açılmıştır. 

lll. Osman'dan sonra tahta geçen lll. 
Mustafa. askeri ve idari sahada giriştiği 
bazı ısiahat hareketlerinin yanında ilim 
sahiplerini himaye etmesiyle de tanın
mıştır. 1187 (1773) tarihli vaktiyesinden 
Laleli'de camisinin yanında yaptırdığı 
medresede bir kütüphane kurduğu anla-
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şılmaktadır. lll. Mustafa saraydaki Bos
tancılar Ocağı'nda da bir kütüphane te
sis etmiştir. Bu kütüphane kuruluşundan 
kısa bir süre sonra bilinmeyen bir sebep
ten dolayı faaliyetini tatil etmiş ve 1247'
de (1831) ll. Mahmud'un emriyle Laleli 
Medresesi 'ne taşınmıştır. ll l. Mustafa 
devrinde iki defa şeyhülislam olan Veliy
yüddin Efendi. 1182 ( 1768) yılında dü
zenlediği vaktiyesiyle kitaplarını Beyazıt 
Camii'nin sağ tarafına bitişik olarak yap
tırdığı kütüphanesine koydurmuştur. lll. 
Mustafa devri ulemasından bazıları ki
taplarını kütüphanesi olmayan cami ve 
medreselere vakfetmişlerdir. Şeyh Ab
düllatif Efendi'nin Kasımpaşa'daki Cami-i 
Kebir'e ( ıı72/ı758-59). Şeyh Abdülke
rim b. Ahmed'in Eyüp'te Şeyhülislam 

Mustafa Efendi'nin yaptırdığı medrese
ye (ı ı 78/ ı 764-65). Erzurum Kadısı Meh
med Zihni Efendi'nin Alaşehir 'de Şeyh 

Sinan Camii 'ne (ı ı8ı/1767), Ayasofya'
da cuma vaizi ibrahim Efendi'nin Eyüp'
teki Cami~i Kebir'e (ıi85/ ı77ı). Meh
med Efendi'nin·Haseki Sultan Camii'ne 
( ıl85/ ı nı) kitaplarını vakfettikleri gö
rülmektedir. 

Aynı dönemde Anadolu'da ve Rumeli'
de yaptırılan bazı medreselerde kütüpha
nelere yer verild iği gibi müstakil kütüp
haneler de kurulmuştur. Mehmed Emin 
Ağa b. el-Hac Mustafa'nın Edremit (i ı69/ 
ı756) ve Seha Ali Efendi'nin Köstendil'
deki ( ı ı 8 5/ ı 77 ı ) medreselerinde birer 
kütüphane olduğu bilinmektedir. Heki
moğlu Ali Paşa'nın divan efendisi Akovalı 
Osman Şehdi'nin , Bosna sancağı beyi is
hak Bey oğlu l sa Bey'in 862 (1458) yı lın
da Saraybosna'da yaptırdığı camisinin 
yanına 1173'te (1759-60) ilave ettiği kü
tüphanede değerli kitapların yanında 
arşiv malzemesi de bulunmaktaydı . Hacı 

Nurnan Efendi Sivas'ta 1172'de (1758-
59) bir çeşme ve kütüphane inşa ettir
miştir. Arpa Emini Ali Ağa b. Hüseyin'in 
Tırnova'da cami. mektep ve çeşmesinin 

yanında bir de kütüphanesinin bulundu
ğu 1176 (1762-63) tarihli vaktiyesinden 
öğrenilmektedir. Hüseyin Ağa b. Süley
man Ağa , Bursa'da Kavaklı mahallesin
de Nakşibendi Hankah ı civarında 1174'
te (1760-61) yaptırdığı mescid ve kü
tüphane için 1194'te ( 1780) hazırlat
tığı ek vakfiyeyle yeni tahsisler yap
mıştır. ömer Efendi'nin 1172'de (1758-
59) Akşehir'de bir kütüphane kurdu
ğu Abdurrahman Paşa'nın Diyarbekir 
Ulucamii'ne, Tosunzade Mehmed b. Ha
lil'in Tırnova'da Osman Ağa'nın yaptırdığı 
medreseye kitaplarını bağışladığı. Müf-
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tü Abdullah Efendi'nin Erzincan'da Cu
ma mahallesindeki cami ve medresesinin 
yanında bir de kütüphane tesis ettiği ya
pılan bazı araştırmalar ve vakıf kayıtları 
dolayısıyla bilinmektedir. 

lll. Mustafa'nın ölümü üzerine Zilkade 
1187 (Ocak 1774) tarihinde tahta çıkan 1. 
Abdülhamid, babası lll. Ahmed devrinde 
başlatılan bazı ısiahat teşebbüslerini de
vam ettirmeye çalışmış ve bu hususta sa
daret makamını işgal edenlere tam yet
ki vermiştir. ı. Abdülhamid, hayatının elli 
yılını sarayda kapalı olarak geçirdikten 
sonra tahta çıktığında Osmanlı Devleti 
için çok ağır şartlar ihtiva eden Küçük 
Kaynarca Antiaşması ' nı imzalamak zo
runda kaldı. Askeri ve idari sahadaki bo
zuklukların bir an önce düzeltilmesi ge
rektiğini düşündüğünden köklü icraata 
girişebilecek Seyyid Mehmed Paşa. Halil 
Hamid Paşa gibi liyakatli sadrazamları iş 
başına getirdi. Bu devirde daha çok as
keri sahada ısiahat hareketlerine ağırlık 

verilmekle beraber Kadı ibrahim Efendi'
nin vefatıyla kapanan matbaanın yeniden 
faaliyete geçirilmesi, ilk riyaziye mektebi-

. nin açılması ve bazı kütüphanelerin ku
rulması gibi eğitim ve kült ür alanında da 
çalışmalar yapıldı. ı. Abdülhamid Bahçe~ 
kapı'da bir külliye inşa ettirmiş ve bura
da bir kütüphane kurmuştur ( ı ı95/ ı78ı ). 
XVIII. yüzyılın ikinci yarısında istanbul dı
şında birkaç örneğine rastlanan · Zengin 
koleksiyon lu. geniş sayılabilecek personel 
kadrosuna sahip müstakil kütüphanele
rin bu asrın sonlarından it ibaren artık 
sayı bakımından arttığı ve devletin diğer 

şehirlerine yayıldığı görülmektedir. 

1197 Muharreminde (Aralık 1782) sad
razamlığa getirilen Halil Hamid Paşa 
memleketi Isparta'da ve Burdur'da birer 
kütüphane kurmuştur ( ı783 ) : Konya'da 
121 O' da (1795-96) Yusuf Ağa tarafından 
tesis edilen kütüphanenin 1209 ( 1794-
95) tarihli vaktiyesinde Atıf Efendi, Ra
gıb Paşa ve Hamidiye kütüphaneleri vakfı
yelerindekine benzer şartlar konulmuştur. 

Yusuf Ağa ayrıca Üsküdar'da Mihrimah 
Sultan Camii içinde 377 kitaptan mey
dana gelen bir kütüphane kurmuştur. 

Ahmed Ağa'nın Rodos'ta ( ı208/l 793-94 ), 
Antalya mütesellimi Hacı Mehmed Ağa b. 
Hacı Osman'ın Antalya'da (ı 2ı ı;ı 796) , 
Mehmed Raşid Efendi 'nin Kayseri'de 
(ı 2 ı 2/ ı797). Yüsuf Ziya Paşa'nın Keban·
da (ı 2ı21 ı 797). Mehmed Paşa'nın Priz
ren'deki ( ı220/ ı805) medresesi yanında 
Pazvandoğlu Osman Paşa'nın Vidin'de, 
Hatice Hanım'ın izmir'de Müftü Camii ve 
Medresesi yakınında (ı 22ı1ı806) yaptır-

dıkları kütüphaneler istanbul dışında bu 
dönemde kurulan bazı müstakil kütüp
hanelerdendir. Yine istanbul dışında te
sis edilen Kilis'te Uncuzade Hasan Efendi 
Kütüphanesi, Saraybosna'da Mısri Med
resesi yanında Abdullah Kantemir Kütüp
hanesi (ı ı88/ı 774). Manisa'da Karaosma
noğulları'ndan Ataullah oğlu Hacı Osman 
Ağa'nın Nişancı Paşa Kütüphanesi (ı 203/ 
ı 789) ve Yüsuf Ağa b. isınail'in Hanya Ka
lesi'ndeki medresesinde kurduğu kütüp
hane (ı 203/ ı789) yanında cami ve med
reselere yapılmış kitap vakıfları da var
dır. 

ı. Abdülhamid'in Şaban 1193'te (Ağus
tos 1779) sadrazamlığa tayin ettiği . Kara 
Vezi r. diye meşhur olan Silahdar Seyyid 
Mehmed Paşa. memleketi olan Nevşe
hir'in Arapsun köyünde Rebiülahir 1194'
te (Nisan 1780) yaptırdığı cami. medrese 
ve çeşmeden meydana gelen külliyesin
deki medresesinin dershanesine Muhar
rem 119S'te (Ocak 1781) vakfettiği 350 
kitabı koydurarak bir kütüphane oluştur
muştur. Ayrıca Haraçcıoğlu Cizyedarza
de Bahaeddin Ahmed Efendi'nin Bursa 
Medresesi'nde (ı 208/ı 794'ten önce). Ye
ğenzade Süleyman Bey'in Soıiıa 'da Emir 
Hızır Camii avlusundaki medresesinde 
(ı206/ı79ı-92), Mehmed Emin Efendi'
nin Biga sancağına t abi Çan kasabasın
daki medresesinde ( ı2ı5t ı800) , Hacı Ah
med Efendi'nin Kastamonu 'da Nüma
niyye Medresesi'nde ( ı2 ı 7/ı 802) tesis 
ettikleri medrese kütüphaneleri ve Ye
ğen Ali Paşa'nın Manastır'da Emir Bey 
Camii'nde (ı 205/ ı 79ı). Şeyh Mehmed 
Efendi'nin Nazilli'de Cami-i Atik'te ( ı2 ı ll 
ı796-97), Ahmed Ağa'nın izmir'de Hisar 
Camii'nde kurdukları kütüphaneler bu 
dönemde oluşturulanlardandır. 

istanbul'da Murad Molla Kütüphanesi 
1189'da (1775) Damadıade Mehmed Mu
rad Efendi tarafından Çarşamba semtin
de yaptırılmıştır. Tersane-i Amire emini 
Selim Ağa 'nın 1197 ( 1783) tarihli vakti
yesiyle Üsküdar'da kurduğu kütüphane
sinde öğretimin ön planda tutulduğu bi
linmektedir. Esma Sultan'ın kethüdası 
Çelebi Mehmed Efendi , Saraçhane'de 
Dülgeroğlu Camii yanında bir kütüphane 
yaptırarak buraya 697 ciltkitap vakfet
miştir. 

lll. Selim, babası lll. Mustafa'nın istan
bul Laleli'deki medresesinde bulunan kü
tüphanesini yeni vakıflar yaparak ve per
sonel tayin ederek düzenli bir hale getir
miş. aynı medresenin arsasında yeni bir 
kütüphane kurmuştur. lll. Selim devrin
de istanbul'da mevcut kütüphanelere ya-



pılan ek vakıflar yanında yeni kütüphane 
kurma çalışmaları da görülür. Şeyh Mus
tafa Hulusi Efendi Balat'ta (ı 2 ı 211 797). 
ulemadan Debbağzade İbrahim Efendi 
Kılıç Ali Paşa Medresesi'nde (ı 2 ı 6/ ı 80 ı) 
kütüphaneler tesis etmişlerdir. Abdül
kadir Bey b. Mehmed Paşa'nın Bab Mah
kemesi'nde 1223 (1808) yılında kurduğu 
küçük kütüphane t esbit edilebilen ilk 
mahkeme kütüphanesi olması bakımın
dan önemlidir. 

ll. Mahmud döneminde askeriıslahat
ların yanında idari sahada da düzenle
meler yapılmış. nezaretler kurulmuş ve 
özellikle vakıfları ilgilendiren hususlarda 
köklü değişikliklere gidilmiştir. Bu deği
şiklikler bir vakıf müessesesi olan kütüp
haneleri de etkilemiştir. Bu devirde tesis 
edilen yeni kütüphanelerin kitap vakıfla
rının yanında, kütüphanelerde devlet ta
rafından kontrol ve düzenleme çalışma

larının yoğunlaştığı görülür. Aynı dönem
de İstanbul'daki her caminin yanında veya 
içinde, ayrıca birçok tekkede kütüphane 
vardı. 

Değişik şehirlerde kurulan kütüphane 
sayısı arttığı gi_bi kasaba ve hatta köy
lerde bile kütüphaneler oluşturulmuştu. 
Dergah-i al1 kapıcıbaşılarından Eğridir 
mütesellimi Yılanlıoğlu Şeyh Ali'nin Eğri
dir'de (ı 223/1 808). Vahld Paşa'nın Kütah
ya'da (ı 226/I8I I), el-Hac Ahmed Ağa'
nın Harput'ta Kurşun! u Camii'nde (I 2271 
ı 8 ı 2). Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın 
Kavala'da birer kütüphane kurdukları gö
rülmektedir. Bazı vakıf kayıtlarında ve ya
pılan araştırmalarda bPlirtildiğine göre ll. 
Mahmud devrinde İstanbul dışında tesis 
edilen diğer kütüphanelerin bir kısmı 
şunlardır: İzmir Müftü Camii Kütüpha
nesi (ı 234/I 8 ı 9), Bursa'da Şeyh Ahmed 
Gazzl Kütüphanesi, Burdur'da Şeyh Mus
tafa Efendi Kütüphanesi (ı 23911823-24 ı. 
Çankırı'da Şakir Efendi Kütüphanesi 
(I 243/I827-28). Kastamonu'da Ekmekçi
başı yahut Merdiyye (I 243/1 827-28) ve 
Münlre Medresesi (I 25011834) kütüpha
neleri, Kıbrıs'ta Ayasofya Camii'nde Hacı 
Yusuf Kütüphanesi (ı 244/1828-29). Kas
tamonu'nun Gedos kazasında Gedosl 
Mehmed Efendi Medresesi Kütüphanesi 
(I 24 7- I 249/183 ı- ı 833), Hazinedarzade 
Abdullah Paşa Kütüphanesi (ı 25 I/1835). 

ll. Mahmud devrinde İstanbul'da kuru
lan kütüphaneler arasında tekke kütüp
haneleri ilk sırayı almaktadır: Çarşamba'
da Darülmesnevl, Eyüp Nişancası'nda 
Şeyh Murad. Kocamustafapaşa'da Feyziy
ye, Eyüp'te Selami Efendi, Unkapanı'nda 
Şazeliyye, Galata Mevlevlhanesi'nde Ha-

Jet Efendi ve Üsküdar Çiçekçi'de Selimiye 
Nakşibendl Dergahı'nda Dahiliye Nazırı 
Mehmed Said Pertev Paşa'nın kurduğu 
Selimiye kütüphaneleri. 

ll. Mahmud. Medine'de kendi adıyla 
anılan bir medrese ve bu medresenin ya
nında birkaç bin kitap mevcudu olan bir 
kütüphane kurmuştur. ll. Mahmud'un 
Mekke'de de bir kütüphane tesis etmek 
istediği ve koleksiyonun teşkiline çalış

tığı biliniyorsa da sağlığında bu kütüp
haneyi kurduğuna dair bir kayıt yoktur. 
Daha sonra Mekke'de Sultan Abdülme
cid tarafından tesis edilen kütüphane ll. 
Mahmud'un bu teşebbüsünün bir ürü
nüdür. 

Bu dönemde ayrıca kütüphanelerin 
kontrolü ve sayımıyla ilgili çalışmalar ya
pılmış. bu çalışmalar 1242' de ( 1826-27) 
Evkaf-ı Hümayun Nezareti'nin kuruluşuy
la daha da yoğunlaşmıştır. Beyazıt Ca
mii'nin bitişiğinde tesis edilen Veliyyüddin 
Efendi Kütüphanesi'ne nakledilen Taş
köprizade İbrahim Efendi, Halil Efendi, 
Fenari oğlu Şemseddin, Tatar Abdullah ve 
Ebubekir Efendi koleksiyonlarının sayımı 
yapılarak müstakil bir katalog hazırlan
mıştır. 123S ( 1820) yılında Dam ad İbra
him Paşa'nın Şehzadebaşı'ndaki medrec 
sesinde bulunan kütüphanesinin ve 1236 
Saferinde (Kasım 1820) Nuruosmaniye 
Kütüphanesi'nin sayımları da yapılarak 
yeni kataloglar düzenlenmiştir. 1242'de 
( 1826-27) Bahçekapı'da Valid e. Sultan 
Türbesi'ndeki kitapların yeni bir katalog u 
hazırlanmış. Hacı Beşir Ağa Kütüphane
si'ndeki kitaplar Ayasofya Camii'nin ya
nındaki büyük türbeye nakledilmiştir. 
ll. Mahmud, babası 1. Abdülhamid'in 
Medine'deki medresesinde kurduğu kü
tüphanenin düzenlenmesi için bazı fa
aliyetlerde bulunmuştur. 1246 ( 1830-31) 
tarihli bir belgeden anlaşıldığına göre 
medrese ve kütüphane tamir edilmiş, 
dışarıya verilen SOO civarında kitap tek
rar kütüphanede toplanmış ve yeni do
laplara yerleştirilmiştir. lll. Mustafa'nın 
tesis ettiği iki kütüphaneden biri olan 
Bostancılar Ocağı'ndaki kütüphane. ll. 
Mahmud'un emriyle sayılarak 1247 (1831-
32) yılında Laleli Medresesi Kütüpha
nesi'ne taşınmıştır. I. Mahmud'un Aya
sofya'da kurduğu kütüphanenin 1247'
de (1831-32) . Merzifonlu Kara Mustafa 
Paşa'nın Divanyolu'ndaki medresesin
de bulunan kütüphanesiyle Veliyyüd
din Efendi Kütüphanesi'nin 1248'de 
(1832) sayımları yapılmış ve katalogları 
düzenlenmiştir. ll. Mahmud, 12S4 ( 1838) 
yılında Harem-i şerif müdürünün müra-
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caatı üzerine Medine kütüphanelerinde 
bulunan eserleri ciltlemek için birkaç mü
cellit göndermiş, bunlar muhtelif kütüp
hanelerden pek çok kitabı yeniden cilt
lemiş veya tamir etmiştir. 

Tanzimat döneminde vakıf kütüphane 
kurma ve mevcut kütüphaneleri kitap ba
ğışlarıyla zenginleştirme faaliyetleri de
vam etmiştir. Bu devirde Batı'daki örnek
lerine göre yeni kütüphane tesis etme ve 
Batı tarzında yenileştirme faaliyetleri gö
rülmekteyse de vakıf kütüphanelerinin 
yönetimi ve koleksiyonlarının teşkilinde 
büyük değişiklikler meydana geldiği söy
lenemez. Hüsrev Paşa İstanbul Eyüp'te 
12SS'te (1839) ve Sahaflar Şeyhizade ola
rak tanınan Esad Efendi'nin Yerebatan 
Sarayı yakınında (ı 262/I 846) kurdukları 
kütüphanelerle Şeyh Mehmed Murad'ın 
Çarşamba'da tesis ettiği Darülmesnevl 
Kütüphanesi ( ı 260/ ı 844), Abdurrahman 
Nafiz Paşa'nın Yenikapı Mevlevlhanesi'n
de (ı 267/1851). Kalkandelenli Mehmed 
Ağa'nın Çarşamba'da kurduğu yeni med
rese kütüphanesi (I 286/1869), Sultan 
Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Sultan'ın 
Valid e Camii'nde (ı 288/I 871 ı. ı ı. Abdül
hamid'in Yıldız Sarayı'nda ( 1299/I 882) , 
Veclhl Paşazade Kemal Paşa'nın Sul
tanahmet civarında Düğümlü Baba Tek
kesi'nde kurulan kütüphanesi (I 303i 
1886), Eyüp'te Hasan Hüsnü Paşa'nın 
( 13 ı 2/1894-95) ve Hacı Mahmud Efen
di'nin Beşiktaş Yahya Efendi Dergahı'n
da tesis ettiği kütüphane ( 13 I 91190 I), 
Tanzimat'tan sonra İstanbul'da kuruldu
ğu bilinen vakıf kütüphaneleri arasında 
sayılabilir. 

Tanzimat'tan sonra İ stanbul dışında 
da kütüphaneler kurulmaya devam edil
miştir. İsmail Paşa'nın Halep'te (ı 255/ 
1839). Osman Paşa'nınlrabzon'da Hatu
niye Medresesi'nde 1260 (1844). Ahmed 
Ağa'nın Sivas Gürün'de tesis ettiği Kaşifi

ye Kütüphanesi (I 265/1849). Sesim Ağa'
nın Nevşehir'de(l271/1855), Tahsin Ağa'
nın Ürgüp'te (ı 272/1 856), Kara Tava Ah
med Efendi'nin Üsküp'te (ı 276/1 859-60). 
Mustafa Paşa'nın İşkodra'da (I 277/I.860-
61 ), Kamil Paşa'nın Elazığ'da ( 128511868). 
Hacı İsmail Ağa'nın Çankırı'da Ali Bey Ca
mii'nde ( 1285/1868). Hacı Abbas'ın Kal
kandelen'de Çarşı Camii'nde (ı 286/I 869). 
Hacı Mahmud Efendi'nin Cami-i Keblr'de 
(I 305/1888), Abdülkerim Paşa'nın Manas
tır'da (ı 3 ı 211894-95). Sabri Bey'in Kal
kandelen'de ( 1312/1894-95) ve Ebube
kir Efendi'nin Üsküp'te (I 3 I 311895-96) 
tesis ettiği kütüphaneler bunlardan ba
zılarıdır. 
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Ancak Tanzimat döneminde eğitim ve 
öğretim alanında başlayan yenileşme sü
reci vakıf kütüphanelerini önemli ölçüde 
etkilemiş, yemileşmeye ayak uydurama
yan bu kurumlar giderek toplum içindeki 
fonksiyonlarını yitirmiştir. Tanzimat'tan 
sonra vakıf kütüphanelerinin durumu 
özellikle XX. yüzyılın başlarında kötüye 
gitmiştir. Bununla ilgili olarak yapılan şi
kayetler kütüphanelerin düzenli biçimde 
açılmadığı , hafız- ı kütüblerin aylıklarının 
yetersiz oluşu yüzünden vazifelerini Iayı
kıyla yapmadıkl arı, kütüphaneler şehir 
içinde dağınık bir halde olduğundan isti
fadenin zorlaştığı, toplu katalogları bu
lunmadığı için kitaplardan kolaylıkla ya
rarlanılamadığı, kitaplar uygun şartlarda 
muhafaza edilmediği için durumlarının 
gün geçtikçe kötüye gittiği gibi konular 
etrafında yoğunlaşmaktaydı. 

Kütüphanelerin bağlı bulunduğu vakıf
ların idaresi XIX. yüzyılın başlarına kadar 
Evkaf-ı Hümayun müfettişliğince yürü
tülmüş, 1242 (1826-27) yılında Evkaf-ı 
Hümayun Nezareti kurulunca bu nezaret 
bünyesindeki Evkaf müfettişliğine veril
miştir. Tanzimat'tan sonra vakıf kütüp
hanelerinin sorumluluğu 1326 r. (1 910) yı~ 
lma kadar Evkaf Nezareti ile Maarif Ne
zareti tarafından paylaşılmış, ardından ya 
Maarif Nezareti'ne ya da Evkaf Nezare
ti'ne bırakılmıştır. Ancak bir süre devam 
eden ikili sorumluluk kütüphanelerin dü
zenli işlemesi .bakımından önemli bir sa
kınca oluşturmuştur. 

Tanzimat döneminde vakıf kütüpha
nelerinin fiziki şartlarının iyileştirilmesi, 
düzenli katalog larının hazırlanması, toplu 
katalog tanzimi ve hatız-ı kütüblerin üc
retlerinin iyileştirilmesi için bazı çalışma
lar yapılmıştır. Ancak bütün teşebbüsle
re rağmen vakıf kütüphanelerinin yeni
den organizasyonunda ve düzenli bir şe
kilde faaliyet göstermeleri konusunda pek 
başarılı olunamamıştır. Asırlar boyunca 
sosyal ve kültürel hizmetlerin yürütülme
sinde önemli payı olan vakıf müessesesi
nin çeşitli sebeplerden ötürü zayıflaması 
bu sisteme bağlı kurumları da etkilemiş 
ve kütüphaneler de bundan nasibini al
mıştır. Sultanların ve devlet adamlarının 
kurduğu zengin vakıflara sahip kütüpha
neler bir dereceye kadar faaliyetlerini 
sürdürebilmişse de cami, mescid ve tek
kelerde tesis edilen, yeterli gelire sahip 
olmayan kütüphaneler, görevlilerine ma
aş ödeyemediğinden hizmet verecek per
sonelden yoksun kalmıştır. Vakıf müesse
sesinin dokunulmazlığı ve buna ilaveten 
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imparatorluğun süratle gerileyen iktisadi 
vaziyeti devletin bu koleksiyonların mu
hafazası yönünde alacağı tedbirleri de 
zorlaştırmıştır. 

Vakıf kütüphanelerinin gerilemesinin 
sebeplerinden biri de koleksiyonlarının 
yapısıdır. Daha çok medrese öğrencileri
nin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 
klasik İslam ilimlerine ait kitaplardan olu
şan bu koleksiyonların kullanımı medre
selerin yerini yeni okulların almasıyla 
azalmıştır. Bunların vakıf kuruluşu olma
sı. bünyelerinde yenilik yapıp dönemin 
ihtiyaçlarına cevap verecek hale gelmele
rini engellemiştir. Sadece mevcut kolek
siyonu korumaya yönelik bir yap ılanma 

sonucunda yeni eserlerin kütüphaneye 
kazandırılması mümkün olmayınca Cum
huriyet dönemine kadar vakıf kütüpha
neleri sadece medrese öğrencilerinin ve 
klasik İslam ilimleri üzerine araştırma ya
pacak kimselerin başvurduğu bir kurum 
haline gelmiş, imparatorlukta medrese
lerin eski önemini koruyamaması vakıf 
kütüphanelerinin de önemini azaltmıştır. 
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o MiMARi. Ortaçağ Türk mimarlığın
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med'in kitaplarıyla Beyazıt'taki Eski Sa
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parçası olarak veya tamamen bağımsız 
küçük kütüphane binaları inşa edilmiş- . 
tir. Divanyolu'nda Köprülü . Kütüphanesi 
( 1089/1678). aynı. adı taşıyan külliye içine 
Köprülüzade Fazı! Ahmed Paşa tarafın
dan ilave edilmiştir ve bağımsız kütüp
hane yapılarının ilk örneğidir. Kare bir 
mekandan oluşan kütüphanenin üzeri se
kizgen kasnağın taşıdığı sağır ku b be ile 
örtülüdür. Duvarlar taş -tuğla sıraların
dan oluşur. İç mekanda kubbe kalem işiy
le bezenmiştir. Saraçhanebaşı'ndaki Fey
zullah Efendi Kütüphanesi ( 111111699) 

medrese odalarından bağımsız. mescid 
dershaneyle beraber avludan yükseltil
miş açık bir sofa önünde yer almaktadır. 

Kare planlı sade mekanı sağır bir ku b be 
örter. Çorlu lu Ali Paşa Kütüphanesi (ı 120/ 
1708) Çarşıkapı'da inşa edilen külliyede 
yer alır. Kesme taş. iki katlı bir yapıdır. Üs
tü aynalı tonazla örtülu dikdörtgen esas 
mekanı dört konsona zemin kat üzerine 
oturtulmuştur. Bağımsız diğer bir kütüp
hane yapısı Vefa'da Şehid Ali Paşa Kü
tüphanesi' dir ( 1127/1715). Bodrum, ze
min ve birinci kattan oluşan binanın cep
heleri taş -tuğla almaşık örgülüdür. Bad
rum katı bir hava dehlizi gibiyken zemin 
kattaki mekan da kitap deposu olmalıdır. 
üst katta birbirine bağlantılı iki mekan
dan büyüğü dikdörgen planlı olup kubbe 
ve aynalı tonazla örtülüdür. Okuma salo-


