
NURUOSMANiYE KÜLLiYESi 

merli bir diziyle ayrıca çevrelenerek ilginç 
bir iç mekan oluşturulmuştur. Batı yönün
de yer alan kitapların konulduğu oda yu
varlak kemerli bir kapı ile oturma salonuna 
bağlanmaktadır. iki yanda mevcut pahlı iç 
köşelerden kütüphaneye geçiş sağlan
maktadır (bk. NURUOSMANİYE KÜTÜPHA
NESi). 

Kütüphane ile hünkar kasrı arasında yer 
alan türbe kare planlı olup üzeri kubbe ile 
örtülmüştür. Önünde yer alan üç birimli 
revak ortada kubbe, yanlarda aynalı to
noz örtüye sahiptir. içeride ll. Mustafa'
nın zevcelerinden ve lll. Osman'ın annesi 
Şehsuvar Valide Sultan yatmaktadır. Ay
rıca türbe ile hünkar kasrı arasındaki bö
lümde Hibetullah Sultan'dan başka ll. Mah
mud'un 1809-1824 yılları arasında ölen bir 
kızı ile dokuz oğlu gömülüdür. Büyük Çar
şı'ya açılan avlu kapısının dışında bulunan 
sebille çeşme Türk barak sanatının güzel 
ve zarif örnekleridir. Bunların mermer iş
lemelerinde ve sebilin tunç şebekelerinde 
barak süsleme motifleri çok bilinçli şekilde 
kullanılmıştır. Yıllardır saçağı kaldırılmış 

olduğundan sebil gerçek güzelliğini belli 
edemez durumdadır. Taşları oldukça yıp
ranmış olan çeşme ise çok haraptır. Kül
liyenin su ihtiyacı Halkalı sularından Nu
ruosmaniye su yolu ile sağlanmaktaydı. 
Selatin camileri arasında Nuruosmaniye 
Camii yepyeni bir mimari anlayışın örneği 
olarak şehre damgasını vurmuştur. 
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III. Osman'ın 
N uruosmaniye Külliyesi' nde 

kurduğu kütüphane. 
_j 

1. Mahmud, saltanatının son yıllarında 
istanbul'da yaptırmaya başladığı külliye
sinde büyük bir kütüphane kurmayı plan
ladığından buraya konulacak koleksiyonun 
bazı kitaplarını da hazırlatmıştı. Fakat kül
liye tamamlanmadan 1754 yılında ölünce 
yerine geçen kardeşi ll l. Osman bu hayır 
eserini tamamlatarak kendi adına izfıfe
ten Nur-ı Osman! adını koymuş, kütüpha
nesini de kendi ismiyle açmıştır. Hatta 1. 
Mahmud'un vakfettiği kitapların üzerin
deki vakıf kayıtlarını ve mühürleri kazıta
rak kendi mührünü koydurmuştur (mese
la bk. Nuruosmaniye Ktp ., nr. 622, 1134, 

2697, 3873) . 1169 Reblüleweli başlarında 
(5 Aralık 1755) külliyenin camisinde ger
çekleşen açılış dolayısıyla yapılan merasi
me padişah ve devlet adamlarıyla ulema 
katılmıştır. 

lll. Osman, Nuruosmaniye Kütüphane
si'ne koydurduğu kitaplarla Tanzimat'a ka
dar sayı bakımından geçilemeyen XVIII. 
yüzyılın en zengin kütüphanesini tesis et
miştir. Açılışında 5031 ciltlik bir koleksi
yana sahip olan kütüphanede (N uruosma
niye Ktp., Fihrist, nr. 4, vr. 161 •) sonrakiyıl

larda yapılan sayımlarda bu sayının pek art
madığı görülmektedir ( 1299/1881-82 yılın

da 5103 adet). 1323 (1905) sayımında 152 
kitabın kaybolduğu anlaşılmıştır. Bugün 
N uruosmaniye koleksiyonunda lll. Osman'a 
ait bölümde 4875 kitabın mevcut oluşu 
daha sonraki yıllarda da bazı kayıpların ol
duğunu göstermektedir. XX. yüzyılın baş
larında Nuruosmaniye Kütüphanesi'ne nak
ledilen Bayram Paşa Medresesi Kütüpha
nesi'nde de seksen cilt kitap bulunmak
taydı. Muhtelif şahıslarca bağışlanan dok-

N uruosmaniye Kütüphanesi - Eminönü 1 Istanbul 



Nuruosmaniye Kütüphanesi'nin içinden bir görünüş 

san üç eserle birlikte kütüphane koleksi
yonunda mevcut yazma eserlerin sayısı bu
gün S048'e ulaşmıştır (Öngül, sy 6 [ 1990[. 
s. 148). N uruosmaniye Kütüphanesi'nde 
tarihi eski, sanat değeri yüksek birçok eser 
bulunmaktadır. Kütüphanede mevcut kıy
metli eserlerden otuz dördü 1923 yılında 
Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ne, ceylan 
derisi üzerine kQfı hatla yazılmış iki m us
hafta bir amme cüzü ise 1933 yılında Top
kapı Sarayı Müzesi'ne gönderilmiştir (a.g.e., 
sy 6 [19901. s. 148). 

Kütüphanenin bir kütüphane nazırı, altı 
müstahfız. altı hatız-ı kütüb, üç bewab, 
bir ferraş ve bir mücellitten oluşan geniş 
bir personel kadrosu vardı (VGMA, nr. 98, 
s. 10-12; TSMA, nr. D 3311, vr. 5b). Hatız-ı 
kütüblerin günlük ücretleri 30-60 akçe 
arasındadır (VGMA, nr. 87, s. 9; nr. 98, s. 
1 0-12; TSMA, nr. D 33 ı ı; nr. E ı 767). Kad
rosunda bulunan mücellit aynı zamanda 
kütüphane müzehhibi olarak da görevlen
dirilmişti ve her iki göreve karşılık günde 
10 akçe ücret alıyordu (VGMA, nr. 98, s. 
ıo-ı2; VGMA, Dolap nr. 49, s. 23). lll. Os
man, kütüphane personelinin tayininde ye
ni şartlar koymayıp ağabeyinin Ayasofya ve 
Fatih kütüphaneleri için koyduğu şartlara 
uyulmasını istemiştir. Taderini'nin naklin
den (De la litterature, ll, 95-96) anlaşıldığı

na göre kütüphane vakfiyesinde yer alan 
hafız-ı kütüblerin nöbetleri konusundaki 
şartlara (VGMA, nr. 52, s. 46; VGMA, Do
lap nr. 49, s. 2ı-22) riayet edilmekteydi. 

Nuruosmaniye Kütüphanesi'nin baş ha
fız-ı kütübü 1190 (1776) yılında öldüğünde 
vakıf şartlarına aykırı olarak dışarıya ödünç 
kitap verdiği ve terekesinden kütüphane
ye ait bazı kitaplar çıktığı anlaşılınca kü
tüphane nazırının nezaretinde yapılan ye
ni bir sayım sonucu hemen hemen hep
sini ders kitaplarının oluşturduğu on do
kuz eserin bulunmadığı tesbit edilmiştir. 

Ayrıca bu sayım sırasında kütüphanede 

padişahın mührüyle mühürlenmiş, fakat 
deftere kaydedilmemiş on beş kitapla on 
dört parça değerli levha bulunmuştur (Nu
ruosmaniye Ktp., Fihrist, nr. 6, vr. 206•). 
Kütüphanede vakfedenin şartlarına ay
kırı olan bu uygulama bir müddet daha de
vam etmiş olmalı ki vakfın nazırı 1211 Zil
hiccesinde (Haziran 1797) kütüphanenin 
birinci hatız-ı kütübünü uyarmak için bir 
yazı göndermiştir (Nuruosmaniye Ktp ., 
Defter. nr. 2, vr. 5l b). 1236 Saferinde (Ka
sım 1820) "bir müddetten beri tahrir olun
madığından keyfiyeti na-ma'IQm olan" kü
tüphanenin sayımı yapılmış ve yeni kata
logları düzenlenmiştir (N uruosmaniye Ktp., 
Fihrist, nr. 3, vr. ı b). Kütüphanenin yazma 
katalogları yanında matbu bir katalogu da 
mevcuttur (Nuruosmaniye Kütüphanesi'n
de Mahfuz Kütüb-i Mevcudenin De{teridir, 
istanbul , ts.). 

XX. yüzyılın başlarında, istanbul'da bu
lunan küçük kütüphanelerin koleksiyon
larını bir araya toplama ve ihtisas kütüp
haneleri oluşturma kararı doğrultusunda 
bir faaliyet başlayınca bazı kütüphane bi
naları tamir edilmiş ve bunlardan her bi
rinin farklı konularda kitapları ihtiva eden 
ihtisas kütüphaneleri haline getirilmesine 
çalışılmıştır. Bu planlamaya göre Ragıb 
Paşa Kütüphanesi edebiyata, Nuruosma
niye Kütüphanesi tarihe, Köprülü Kütüp
hanesi riyaziye ve tabiiyeye, Hekimoğlu Ali 
Paşa, Murad Molla, Fatih kütüphaneleri 
tefsir, hadis ve fıkıh ve diğer şer'! ilimiere 
tahsis edilmiştir (İbnülemin Mahmud Ke
mal - Hüseyin Hüsameddin [YasarJ. s. 
238-239). Ne dereceye kadar gerçekleşti
rildiği bilinmeyen bu planlama hakkında 
Türk Yurdu dergisindeki bir haberden, 
istanbul'daki yirmi bir kütüphaneden top
lanan tarih ve coğrafyaya ait 4000 kadar 
eserin Nuruosmaniye Kütüphanesi'ne ko
nulduğu anlaşılmaktadır. Merzifonlu Ka
ra Mustafa Paşa Kütüphanesi ile Rüstem 
Paşa ve Mahmud Paşa kütüphaneleri gibi 
küçük koleksiyonlar da binalarının tamiri 
dolayısıyla belli sürelerde Nuruosmaniye 
Kütüphanesi'nde koruma altına alınmış-
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tır (BOA, MF. KTV. Dosya nr. 6, Evr. nr. 25 , 
Dosya nr. 8, Evr. nr. ıoı. 

Nuruosmaniye Kütüphanesi geleneksel 
Osmanlı kütüphane binaları özelliğine gö
re altta bir badrum üzerine kurulmuş olup 
üstte okuma salonu ve kitap deposu bu
lunmaktadır. Kütüphanenin okuyuculara 
mahsus kapısı dışında padişahın kullanı
mı için bir kapısı daha vardır. Okuma sa
lonundan girilen kitap deposunun kapısı 
üzerinde kütüphanenin açılış tarihini ve
ren bir kitabe mevcuttur. 
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temel ibadetleri konu edinen 
muhtasar eseri 

(bk. ŞÜRÜNBÜIALI). 
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