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ŞEHİD 
ALİ PAŞA KÜTÜPHANESi 

İstanbul'da 
XVIII. yüzyıl başlarında 

kurulan kütüphane. 
_j 

Devlet adamlarıyla sanat erbabını hima
ye etmesi ve zengin kitap koleksiyonu ile 
tanınan Şehid Ali Paşa ( ö. 1128/1 716) ta
rafından İstanbul Şehzadebaşı'nda kurul
muştur. İstanbul'dan dışarıya kitap ihra
cını yasaklaması (Raşid, IV, 238) onun ki
taba karşı olan ilgisini açıkça göstermek
tedir. 

Şehid Ali Paşa'nın Reblülahir 1128 (Nisan 
1716) tarihli vaktiyesinde bu kütüphane
den söz edilmekte ve bir yerde, daha ön
ce yaptığı vakfa ve Üskübl mahallesinde 
kurduğu kütüphaneye atıfta bulunulmak
tadır ( İstanbu l Şer'iyye Sicilleri, Rumeli 
Sadareti, nr 189, vr. 48b). Vakfıyede kütüp
hanenin bir taraftan Sultan Süleyman vak
fının su kemeri ve iki taraftan Şehzade 
Camii imaret ve tabhanesi duvarı, bir ta
raftan da ana yol ile çevrildiği kaydedilmek
tedir. Kitabesinden anlaşıldığına göre bi
nanın yapımı 1127'de ( 1715) tamamlan
mış, Ali Paşa kitaplarının bir bölümünü 
buraya vakfederek katalogunu hazırlat
mış ve kütüphane Mart 1716 tarihinde 
faaliyete geçmiştir. 

Şehid Ali Paşa'nın 1 S akçe yevmiyeli bir 
hafız-ı kütüble 6 akçe yevmiyeli bir kütüp
hane nazırı tayin ettiği bilinmekte ve bun
ların yetersiz olduğu görülmektedir. An
cak vaktiyede ihtiyaç duyulduğunda ye
ni kadrolar ihdas edilebileceği belirtil
miş, 113S (1723) yılına ait muhasebe rapo
runda kütüphanede yeni personel görev
lendirildiği kaydedilmiştir. Bu tarihte iki 
hafız- ı kütüb, bir mücellit, bir ferraş ve bir 
kapıcı görev yapmaktadır (Süleymaniye 
Ktp, Şehid Ali Paşa Dosyası , nr I) Daha 
sonraki bir muhasebe raporunda ise kü
tüphane kadrosundan ciltçinin çıkarıldığı 
görülmektedir (Süleymaniye Ktp., Şehid 
Ali Paşa Dosyası, nr 2) Ardından kütüp
hanedeki hafız-ı kütüb sayısı üçe çıkarıl
mıştır (BA, Cevdet-Maarif, nr 3519; RuOs, 
nr. 89, s. 112, 224 ). Vakfiyede hafız-ı kütüb
lerle kütüphane nazıriarının yapması ge
reken işler, kütüphanenin açılış kapanış 
saatleriyle açık olduğu günler ve kitap
ların sayımıyla ilgili esaslar belirtilmemiş, 
sadece kitaplardan kütüphane içinde ya
rarlanılması şart koşulmuştur. Ali Paşa 
muhtemelen ileriki bir tarihte kütüpha-

ne koleksiyonlarını birleştirmeyi ve kütüp
haneyi o zaman teşkilatiand irmayı düşün

müş, ancak kütüphanenin açılışından kısa 
bir süre sonra şehid olması bu amacına 
ulaşmasını engellemişti r. 

Kaynaklarda ve bazı araştırmalarda Şe
hid Ali Paşa'nın İstanbul'da sadece bir kü
tüphane kurduğundan bahsedilmekteyse 
de şimdiye kadar kullanılmayan iki vakfİ
yesi (bk. bibl.) incelendiğinde bu konuda
ki bilgilerin tashih edilmesi gerektiği or
taya çıkmaktadır. Safer 1127 (Şubat 171S) 
tarihli vakfiyesinden anlaşıldığına göre Ali 
Paşa ilk kütüphanesini İstanbul'da Vefa 
Üskübl mahallesindeki konağında kurmuş
tur. Üç katlı olan bu kütüphaneye koydur
duğu çeşitli bilim daliarına ait kitapların 
bir katalogunu hazırlatmış (VGMA, m 628, 

s. 640), 1 O akçe yevmiyeli bir hafız- ı kütüb 
ile S akçe yevmiyeli bir nazır- ı kütüb gö
revlendirmiş ve (VGMA, nr. 628, s. 645) ki
tapların kütüphane dışına çıkarılmasına 
izin verilmeyeceğini şart koşmuştur. Üs
küdar Kuzguncuk'ta İstavroz semtindeki 
yalısının bir odasında oluşturduğu ikinci 
kütüphane için de 6 akçe yevmiyeli bir ha
fız-ı kütüble 4 akçe yevmiyeli birnazır ta
yin etmiştir. "Talebe-i ulümdan müstahik 
olanlar" kitapları burada okuyup yazacak
lar ve Şehid Ali Paşa'nın ruhuna dua ede
ceklerdir (VGMA, nr. 628, s. 644). Öyle an
laşılıyor ki Şehid Ali Paşa'nın Kuzguncuk'
ta ve Üskübl mahallesinde kurduğu kütüp
haneler özel mekanlarda bulunduğundan 
pek tanınmadığı gibi Ali Paşa'nın malları

nın müsaderesiyle ortadan kalkmış, ancak 
halka açık olan Şehzadebaşı'ndaki kütüp
hane varlığını sürdürmüştür. 

Ali Paşa'nın şehadetinden hemen son
ra mallarının sayımı yapılmış (Raşid, IV, 
284) ve Ordu-yı Hümayun kadısı Sun'ullah 
Efendi'ye Muharrem 1129 (Ara lı k 1716) 
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tarihinde yazılan hatt-ı hümayunla pa
şanın vakfedilmiş mallarının ayrılıp diğer

lerinin bildirilmesi istenmiştir. Kısa zaman
dayapılan sayımla (BA, ibnülemin-Muhar
rerat-ı HusOsiyye, nr. 98) Ali Paşa'nın vak
fettiği malları dışında kalan serveti müsa
dere edilmiştir. Ancak kitap koleksiyonu
nun müsaderesi pek kolay olmamış, Şey
hülislam EbOishak İsmail Efendi'den "fel
sefe ve n ücum ve yalanlarla dolu şiir ve ta
rih kitaplarının vakfının caiz olamayacağı
na" dair fetva almak gerekmiştir. Bu fet
vanın Ali Paşa'nın kitaplarının müsadere
sine hukuki' bir destek sağlamak amacıy

la verildiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu 
fetvadan hareketle XVIII. yüzyılda Osman
lılar'da hakim olan zihniyet hakkında ileri 
sürülen fikirler (mesela bk. Adı var, s. 139) 

temelsizdir (Erünsal, s. 74-77) Hatt-ı hü
mayunlardaki bazı ifadeler Ali Paşa'nın bü
tün kitaplarını sağlığında vakfettiğine dair 
ipuçları vermektedir. Nitekim fetva met
ninde yer alan, "Zeyd 'malik olduğum kü
tüb ilme vakfolsun' deyip ba'dehG teslim 
ile'l-mütevem edip tescil ertirdikten sonra 
fevt olsa" şeklindeki farazi şart ve hatt-ı 
hümayundaki "henüz vakfeylemek üzere 
haber verdikleri üç ciltte mestür kitapları" 
ibaresi Ali Paşa'nın ölümünden önce bü
tün kitaplarını vakfettiğini düşündürmek
tedir. Bununla birlikte Ali Paşa'nın şehade
tinden sonra bu lunmasında güçlük çeki
len vakfiyesinin bugün elde mevcut kop
yaları kitapların vakıf işleminin yapıldığını 

ortaya koymaktadır. 

Bu konudaki hatt-ı hümayunlarla vakfİ
yelerin incelenmesi Ali Paşa'nın sağlığın 

da Şehzadebaşı'ndaki kütüphanesine ko
yamadığı, fakat vakfetmiş olduğu değer
li kitaplarının saray kütüphanesine kazan
dırılabilmesi için vakıfla ilgili hukuki' bir 
kaideden yararlanılmaya çalışıldığını gös-
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termektedir. Aslında bu hukuki kaide pek 
sağlam görünmemektedir. Şeyhülislam is
mail Efendi her ne kadar, "Ol maküle kü
tübün vakfı mütearef değildir" demektey
se de vakıfla ilgili görüşler arasında kitap 
vakfının örfen caiz olduğu belirtilmekte ve 
kitaplar arasında bir ayırım yapılmamak
tadır. Netice olarak Şehid Ali Paşa'nın ölü
münden önce kitaplarını üç kütüphaneye 
vakfettiğini, ancak vefatının ardından ko
nak ve yalısındaki kütüphanelerde mevcut 
kitapların önemli bir kısmının müsadere 
edildiği anlaşılmaktadır. 

Şehid Ali Paşa'nın adını taşıyan kütüp
hane binası Şehzadebaşı'nda olup günü
müzde Vefa Lisesi'nin bahçesi içinde Vefa 
Vakfı , Vefalılar Derneği binası olarak kul
lanılmaktadır. Şehid Ali Paşa Kütüphane
si diğer kütüphanelerden farklı bir mima
riye sahiptir. Hassa başmimarı Kayserili 
Mehmed Ağa tarafından yapılan bina bad
rum, zemin ve iç içe iki odası bulunan üst 
kattan oluşur. Kütüphanenin batı cephe
sinde yuvarlak kemerli, zemini doldurul
muş bir çeşme ile merdiven altında bir 
mihrap nişinin yer aldığı namazgahı bulun
maktadır. Biri giriş kapısında, diğeri içe
ride olmak üzere iki kitabesi vardır (bk. 
KÜTÜPHANE [Mimari]) 1895 depreminde 
bina hasar görmüşse de onarılmıştır. 1909'
da açık olan vakıf kütüphaneleri listesin
de Şehid Ali Paşa Kütüphanesi'nin ismi
nin yer almaması (BA. MF. KTV, nr. 4/1 20) 

muhtemelen bir süre kapalı kaldığını gös
termektedir. 1933'te Süleymaniye Kütüp
hanesi'ne nakledilen Şehid Ali Paşa Kütüp
hanesi'nde (Dener, s. 53) 2843 yazma, alt
mış basma eser mevcut olup zengin ko
leksiyonun bir kısmını ihtiva etmektedir. 
Devr-i Hamldl defterleri arasında katalo
gu basılmamış olan kitapların yazma ka
talogu vardır (Süleymaniye Ktp., Yazma 
Bağışlar, nr. 2876, 2878). 
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ŞEHID-i BELHI 
(~~) 

Ebü'I-Hasen Şehid b. Hüseyn 
Cehfızaneki-yi Belhi 

(ö. 315/927) 

İranlı şair ve filozof. _j 

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Baba
sı Belh köylerinden CehGzanekli olup ken
disi Belh'te doğdu. Şiirlerinde övdüğü ki
şiler arasında Samani Hükümdan Nasr b. 
Ahmed (914-943) ve onun veziri, meşhur 
İslam coğrafyacısı Muhammed b. Ahmed 
el-Ceyhanl'nin adları geçer. lll. (IX.) yüz
yılın sonlarına doğru bir ara Çaganiyan'a 
Emir Ebu Ali Muhtac b. Ahmed'in yanına 
gitti. Hemşehrileri edip, filozof ve coğraf
ya bilgini Ebu Zeyd el-Belhl ve Mu'tezile 
alimlerinden Ebü'I-Kasım el-Ka'bl el-Bel
hi ile dost olduğu, hekim ve filozof Ebu 
Bekir Muhammed b. Zekeriyya er-Razi ile 
aralarında mektupla münazara yaptıkları 
ve birbirlerine reddiye yazdıkları bilinmek
tedir. Uzun bir ömür sürdüğü kaydedilen 
Şehld-i Belhl Safedi'ye göre 31S'te (927) 

vefat etti. Safedi onun iki arkadaşıyla ya
kın bir zaman içinde öldüklerini, Ka'bl'nin 
kendisinden bir süre sonra ( 3 ı 9/931 ) , Ebu 
Zeyd el-Belhl'nin de Ka'bl'nin ardından 
(322/934) vefat ettiğini belirtir (el-Vafl, XVI, 
197) . Zeblhullah Safa 325 (937) yılında öl
düğüne dair bir rivayet nakleder (Edebiy
yat, I, 39 ı) Rudeki, Belhl'nin ölümü üze
rine bir mersiye yazmıştır. 

Farsça, Arapça ve bu iki dille karışık şi
irler söyleyen., Fars edebiyatında ilk defa 
mülemma şiir yazan Şehld-i Belhl, RGde
ki ile aynı değerde görülür. V. (XI.) yüzyıl 
şairlerinden MenGçihrl-i Dameganl, RGde
ki ile Şehld-i Belhl'yi şair ve filozofların üs
tadı diye niteler. Perruhl-i Sistani bir şii
rinde kendisinin de RGdeki ve Şehld-i Bel
hi gibi bir şair olduğunu vurgular. Şehld-i 
Belhl şairliğinin yanı sıra kelam ve felsefe 
alanındaki bilgisiyle de tanınmıştır. IV. (X.) 
yüzyıl filozoflarından Ebu Süleyman es
Sicistanl, TatQ.ilü le~~dti'n-nets elieti hi-

ye le~~dtin bi'l-J:ıa]silsat 'ald le~~dti'l
beden adlı eseri Şehld-i Belhl'ye nisbet 
eder ve bu eserde ruhani Iezzetlerin cis
manllezzetlerden daha üstün ve kalıcı ol
duğunu ifade eden cümlelerden alıntı ya
par (Müntei)abü Şwfini 'l-f:ıikme, s. 306-

307). Razi'nin rezzet konusunda Belhl'ye 
bir reddiye yazdığı bilindiğine göre (İbn 
Ebu Usaybia, s. 425; Mahmud Necmaba
dl, s. 328). bu eserde onun görüşlerine 
aykırı fikirleri savunmuş olmalıdır. Şehld-i 
Belhl'nin ayrıca iyi bir hattat ve müsten
sih olduğu belirtilmekte, Perruhi onun hat 
sanatında üstat olduğunu bir beytinde ifa
de etmektedir. Nitekim Yaküt el-Hame
vi de Belhl'yi "mütekellim" sıfatı yanında 
"verrak" şeklinde de nitelemiştir. 

Jan Rypka, Şehld-i Belhl'nin Farsça'da 
ruba! sahasında ilk olgun örnekleri veren 
şairler arasında bulunduğunu söylerken 
şair SirGs-i Şemlsa, yapı ve anlam olgun
luğu bakımından ilk Farsça gazelin onun 
tarafından yazıldığını ileri sürer. Şehld-i 
Belhl'nin tezkire ve sözlüklerde altı beyti 
Arapça, diğerleri Farsça olmak üzere 1 00 
beyit civarında şiiri günümüze ulaşmıştır. 

Bunlardan anlaşıldığı üzere rubal, kaside, 
gazel ve kıta dışında halen beş beyti mev
cut bir mesnevisi vardır. Bu şiirler Fran
sızca çevirileriyle birlikte yayımlanmıştır 
(Gilbert Lazard, Les premiers poetes per

sans (JX•-x• siecle): Fragments rassembles, 

edites et traduits, 1-11, Tahran-Paris 1964, I, 
20-21, 62-69; Il, 23-39) 
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