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bölüm günümüzde ziyarete kapalýdýr. Has
Oda Koðuþu XIX. yüzyýlda Has Oda revaký
kapatýlarak oluþturulmuþtur. Bu mekân
padiþah portreleri salonu olarak kullanýl-
maktadýr. Fâtih Sultan Mehmed dönemin-
den kalan Aðalar Camii Bizans, Ýslâm ve
Osmanlý yazmalarý ile ünlü saray kütüp-
hanesi þeklinde hizmet vermekte, içerisin-
de yaklaþýk 14.000 el yazmasý eser, 500
civarýnda minyatürlü yazma ve albüm, gay-
ri Ýslâmî kitaplar, mühürler vb. barýndýr-
maktadýr.

Topkapý Sarayý’nýn Sarayburnu yönün-
deki arka bölümünde Ýstanbul manzara-
sýna açýlan ve Sofa-i Hümâyun diye adlan-
dýrýlan bir bahçede havuzlu mermer te-
ras üzerinde sultanlarýn kiþisel köþkleri yer
almaktadýr. XVII. yüzyýlda inþa edilen bu
köþklerden Sünnet Odasý cephesindeki Os-
manlý çini sanatýnýn çeþitli dönemlerine
ait panolarýyla ünlüdür. IV. Murad’ýn Revan
ve Baðdat seferlerine ithaf ettiði köþkler
ise Osmanlý klasik köþk üslûbunun son ör-
nekleridir. Hekimbaþý Kulesi ile XVIII. yüz-
yýl rokoko dekorasyonuna sahip Sofa Köþ-
kü dýþýnda Marmara yönündeki mermer
teras önünde 1850’lerde inþa edilen Me-
cidiye Köþkü bulunmaktadýr. Osmanlý pa-
diþahlarýnýn Topkapý Sarayý’ný terkederek
Boðaziçi saraylarýna yerleþtikten sonra dö-
nemin Batýlý saray zevkine uygun inþa et-
tirdikleri bu köþk, sultanlarýn Topkapý Sa-
rayý’na dinî ve resmî törenlere geldiklerin-
de kullandýklarý bir kabul salonuydu. Bu
köþkün yanýna XIX. yüzyýl baþlarýnda Sofa
Camii yapýlmýþtýr. Burasý sarayda günü-
müzde ibadete açýk olan tek mekândýr.
Dünya müzeleri arasýnda tarihsel yaþantý-
sý ile bugüne ulaþabilmiþ ender örnekler-
den olan Topkapý Sarayý bu görünümüyle
Osmanlý yönetim sisteminin evrensel öl-
çüsüyle de paralellik arzetmektedir. Top-

kapý Sarayý Müzesi sergi salonlarý zaman
zaman deðiþikliðe uðramakta, deprem ris-
ki, restorasyon ve personel durumuna bað-
lý þekilde açýk veya kapalý olabilmektedir.
Mekân sýkýntýsý yüzünden koleksiyonlar-
daki eserlerin çok az bir kýsmý sergilene-
bilmektedir. Geçici sergiler ve teþhir de-
ðiþimleri mevcut eserlerin yeterli ölçüde
sergilenebilmesine imkân tanýmamakta-
dýr.
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Topkapý Sarayý Müzesi’nin bugün sahip
olduðu deðerlerin baþýnda kütüphanesi ve
buradaki yazma kitaplar gelmektedir. Kü-
tüphane sarayýn ilk yapýlarýndan Aðalar
Camii’nde bulunmaktadýr. 1924’te sarayýn
müze haline getirildiði sýrada harap du-
rumdaki Aðalar Camii padiþahlarýn kitap
hazinesinde mevcut kitaplarla çeþitli köþk
ve koðuþlardaki vakýf kitaplýklarýn bir ara-
ya getirilmesi amacýyla 1928’de onarýlmýþ
ve kitaplar -III. Ahmed Kütüphanesi hariç-
buraya taþýnarak binaya Yeni Kütüphane
adý verilmiþtir. III. Ahmed Kütüphanesi de
1966 yýlýnda Yeni Kütüphane’ye alýnmýþ-
týr. Kütüphanede her biri sarayda bulun-
duðu yerin adýyla adlandýrýlan on üç kitap-

ikametgâhý idi. Tarihte olduðu gibi günü-
müzde de mukaddes emanetler çeþitli dö-
nemlerin çinileriyle kaplanmýþ olan bu bi-
nada muhafaza edilmektedir. Yavuz Sul-
tan Selim’in Mýsýr’ý fethinden sonra Mek-
ke ve Medine’deki Hz. Muhammed’le ilk
halifelere ait hâtýralarý Has Oda’da ve ha-
zinede muhafaza altýna aldýrdýðý bilinmek-
tedir. Bu eserler arasýnda Hz. Muham-
med’in hýrkasý, iki adet kýlýcý, sakal-ý þerif-
leri, diþi, ayak izleri, sancak-ý þerifi, su kâ-
sesi, Hümeze, Tekâsür, Kadr ve Tebbet
sûrelerinin vahiy kâtipleri tarafýndan deri
üzerine yazýlmýþ ilk nüshalarý, Hz. Muham-
med’in çeþitli hükümdarlara gönderdiði
Ýslâm’a davet mektuplarý, na‘l-i þerifler, ilk
halifelerin kýlýçlarý, padiþahlarýn çeþitli dö-
nemlerde Mekke ve Medine’ye vakfettik-
leri objeler yer almaktadýr. Bu yapýnýn ya-
nýndaki Has Oda (Silâhdar) Hazinesi’nde
geçmiþ yýllara kadar sarayda bulunan sa-
atlerden deðerli örnekler teþhir edilmek-
teydi. Günümüzde teþhirdeki saatler de-
polara kaldýrýlarak bu bölüm mukaddes
emanetlerle uyumlu geçici sergilere ay-
rýlmýþtýr. 25 Aðustos 2008’de açýlýþý ger-
çekleþtirilen Osmanlý Devleti’nde Ehl-i Beyt
Sevgisi adlý sergi bunlarýn ilkini teþkil et-
miþtir. Ecdad, Hz. Muhammed’den bugü-
ne intikal eden kutsal emanetlere o ka-
dar önem vermiþ ki her birini son derece
kýymetli sanat eseri mahfazalar içinde
saklamýþ, Mýsýr’dan Ýstanbul’a getirilmek
üzere yola çýktýðý andan itibaren asýrlar-
ca yanýbaþlarýnda sürekli Kur’ân-ý Kerîm
okunmuþtur; bu gelenek günümüzde de
“hayýrlarýn fethi, belâlarýn def‘i” niyetiyle
devam ettirilmektedir.

Saray aðalarýnýn eðitildiði ve yaþadýðý
avluyu çevreleyen koðuþlarýn hiyerarþik bir
düzeni vardý. Bunlar Küçük-Büyük Oda,
Seferli, Kilerli, Hazine ve Has Oda koðuþ-
larýdýr. Bunlardan günümüzde Küçük Oda
Koðuþu’nun yer aldýðý bölüm saray iþle-
meleri seksiyonu olarak açýlmýþ, daha son-
ra kapatýlmýþtýr. Bugün sarayda iþlemele-
rin sergilendiði bir bölüm yoktur. Seferli
Koðuþu padiþah elbiseleri sergisine ayrýl-
mýþtýr. Bu koleksiyonda padiþahlarýn tarih
boyunca saklanan günlük elbiseleriyle tö-
ren elbiselerinin yaný sýra sarayda kulla-
nýlan çeþitli kumaþlar teþhir edilerek Os-
manlý sarayýna baðlý kumaþ üretimi hak-
kýnda kronolojik bilgiler verilir. Kilerli Ko-
ðuþu ise müze idare binasý halinde düzen-
lenmiþtir. Zamanýnda iç hazineden sorum-
lu aðalara ait olan Hazine Koðuþu’nda Ýs-
lâm ve Osmanlý minyatür, yazý ve hat ör-
nekleriyle gereçleri sergilenmiþse de bu
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minyatür, þekilli kitap ve albümler Ýslâm
resim sanatýnýn çok geniþ bir coðrafyaya
yayýlan çeþitli ekol ve üslûplarýnýn özellik-
lerini taþýr. Selçuklu, Ýlhanlý, Timurlu, Öz-
bek, Karakoyunlu ve Akkoyunlu Türkmen-
leri, Safevîler, Memlükler ve Osmanlý sa-
ray nakkaþlarýna aittir. Yaklaþýk 600 kitap
ve albüm içinde yer alan minyatürler ilmî,
tarihî, dinî ve edebî konular içerir. Ýslâm
sanatýnýn IX. yüzyýldan XX. yüzyýl baþlarý-
na kadar halkâr, zerefþan, ebru, hat, tez-
hip, minyatür, kalem-i siyâhî, katý‘ çalýþ-
malarýný içinde toplayan murakka‘lar ko-
leksiyonun bir diðer önemli grubunu oluþ-
turur. Ganimet ve elçi hediyeleri gibi çe-
þitli yollarla Osmanlý saray hazinesine gi-
ren Timurlu, Türkmen ve Safevî murak-
ka‘larý Ýslâm dünyasýnýn en seçkin örnek-
leridir.

Ýslâm dünyasýnýn çeþitli coðrafyalarýn-
dan seçkin el yazmalarýnýn saray koleksi-
yonunda toplanmýþ olmasý Osmanlý padi-
þahlarýnýn kitap sanatýna büyük ilgi gös-
terdiklerini kanýtlamaktadýr. Padiþahlar bir
yandan saray atölyelerinde resimlerle süs-
lü el yazmalarý hazýrlatmýþ, bir yandan da
Ýslâm dünyasýnýn diðer yörelerinde hazýr-
lanan eserleri hediye, ganimet veya satýn
alma gibi yollarla kendi hazineleri için
toplatmýþtýr. Hânedan mensuplarý ve bü-
rokratlar padiþahlara kitap hediye etmek
amacýyla bu tür eserlere sahip olmaya ça-
lýþmýþtýr. Kitap koleksiyonunun oluþmasýn-
daki bir diðer kaynak muhallefât yoludur.
Bu sisteme göre vezirler, kazaskerler ve
diðer yüksek rütbeli þahýslarýn ölümlerin-
den sonra vârisleri bulunmadýðý takdirde
kýymetli eþyalarý devlete intikal etmekte
ve saraya alýnmaktaydý. Bu yoldan da sa-
ray koleksiyonuna birçok minyatürlü el yaz-
masý ve albüm katýlmýþtýr. Ayrýca azledi-
len, öldürülen veya yolsuzluk yapan kiþile-
rin deðerli eþyalarý saraya alýnmaktaydý. 

Saray kütüphanesindeki III. Ahmed Kütüp-
hanesi’ne baðlý Ýslâm dýþý eserlerin kata-
logunu D. Adolf Deissmann 1933’te, Türk-
çe, Farsça ve Arapça yazmalarýnýn katalo-
gunu ise Fehmi Ethem Karatay 1961-1969
yýllarýnda yayýmlamýþtýr.
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Sivas’ýn Sarýþeyh (Nalbantlarbaþý) mahal-
lesinde doðdu. Babasý adliye zabýt kâti-
bi Hüseyin Hüsnü Bey, annesi Medineli
Ayþe Haným’dýr. Ailesinin Mýsýrlý olup ora-
dan Anadolu’ya geldiði veya Mýsýr’dan Bu-
hara’ya, oradan da Anadolu’ya göç eden
Arap kabilelerinden olduðu tahmin edil-
mektedir. Kâbe örtüsünün bakýmý ve de-
ðiþimi görevini üstlendiði için atalarý “Ýh-
ramcýlar” diye anýlmýþ, kendisi de Ehrâ-
mî, Ýhrâmîzâde, Ýhramcýoðlu, Ýhramcýzâ-
de gibi lakaplarla tanýnmýþtýr. Babasýnýn
adliye baþkâtipliðine tayin edildiði Sivas
Zara’da baþladýðý eðitimini on yaþýnda
ailesiyle Sivas’a döndükten sonra Çifte
Minareli Medrese’de sürdürdü. Ardýndan
askerî rüþdiyeye girdi. Buradaki arkadaþ-
larý arasýnda Ýsmet Bey de (Ýnönü) vardý.
Dedesi Ýhramcýzâde Mehmed Efendi onun
subay olmasýný arzu ettiðinden askerî rüþ-
diyeyi bitirince Ýstanbul’a gitmek istediy-
se de annesi buna rýza göstermedi. Tahsi-
lini Þifâiye Medresesi’nde tamamlayýp Si-
vas Adliyesi’nde mülâzým olarak göreve baþ-
ladý. Askerliðini yaptýktan sonra bir süre
Tokat’ta Düyûn-i Umûmiyye ve Müskirat
memurluðunda çalýþtý. Görevini 1908 yýlýn-
da Sivas Düyûn-i Umûmiyye memurluðuna
nakletti. 1928’de Düyûn-i Umûmiyye mü-
esseseleri kapanýnca Sivas Ýnhisar Daire-
si’ne geçti. Zara-Çarhý tuzlasýna baðlý Ce-
did tuzlasýnda görev yapmakta iken 1931
yýlýnda kendi isteðiyle emekliye ayrýldý.

lýk oluþturulmuþ ve Osmanlý kütüphane
sisteminde yapýldýðý gibi çeþitli bilimlere
göre tasnif edilmiþtir. Kütüphanede ayrý-
ca Güzel Yazýlar bölümü adý altýnda Türk
hattatlarýna ait hat albümleri ve levhalar-
dan meydana gelen bir bölümle bu sana-
ta dair kamýþ kalemler, kalemtýraþ, kubur,
makta‘, kalemdan, yazý çekmecesi, makas
gibi aletlerden ibaret cilt ve yazý araçlarý
koleksiyonu vardýr.

Kütüphanede yer alan din, tarih, ede-
biyat ve fen konularýný içeren eserler ara-
sýnda en erken tarihlileri VIII-IX. yüzyýlla-
ra ait, kûfî hatla parþömen üzerine yazýl-
mýþ mushaflardýr. Tarihî deðerlerinin yaný
sýra cilt, hat, tezhip ve minyatür bakýmýn-
dan da önem taþýyan bu eserler Ýslâm ki-
tap sanatý konusunda deðerli bilgiler ver-
mektedir. Dünyada eþine az rastlanacak
kadar zengin olan koleksiyon çoðu Arap,
Ýran, Hint, Maðrib, Selçuklu ve Osmanlý
topraklarýnda hazýrlanmýþ, XIX. yüzyýla ka-
dar tarihlenen mushaflardan meydana gel-
mektedir. Sarayýn mushaf koleksiyonu kû-
fî ve maðribî kûfîsiyle yazýlmýþ örneklerin
ihtiþamý, ünlü hattatlar Yâkut el-Müsta‘-
sýmî, Abdullah-ý Sayrafî ve Argun Kâmilî
gibi sanatkârlarýn eserleri, seçkin Safevî
mushaflarý ve Þeyh Hamdullah Efendi, Ah-
med Karahisârî gibi hattatlarýn yazdýðý Os-
manlý dönemi mushaflarý ile ayrý bir deðer
kazanmaktadýr.

Topkapý Sarayý Müzesi Kütüphanesi ay-
rýca bugün Ýslâm dünyasýnýn en zengin
minyatür koleksiyonuna sahiptir. Þeyh Mu-
hammed, Abdülhay Hâce, Bihzâd, Ahmed
Mûsâ, Muhammedî, Rýzâ-yi Abbâsî, Meh-
med Siyahkalem, Nigârî, Osman, Ali, Mat-
rakçý Nasuh, Levnî, Pîrî Reis, Hasan Nak-
þî, Buhârî adlý nakkaþlarýn ve kartografla-
rýn atýflý veya imzalý harita ve minyatürleri
buradadýr. Büyük çoðunluðu hazine kü-
tüphanesinin içinde yer alan on binlerce
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