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TOPKAPI SARAYI MÜZESÝ KÜTÜPHANESÝ

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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Tarikat silsilesi Mustafa Taký Sivâsî, Mus-
tafa Hâkî Tokadî vasýtasýyla Nakþibendî-
Hâlidiyye’nin kurucusu Hâlid el-Baðdâdî’ye
ulaþýr. Bazý eserlerde Farsça ve Türkçe ola-
rak kaydedilen manzum silsilenâmede ken-
disinden önce Hacý Ahmed Niksârî’nin adý
yer almaktadýr. Ancak Ahmed Niksârî, Ýs-
mail Hakký’nýn þeyhi deðildir; Mustafa Hâ-
kî Tokadî’nin de þeyhi olan Mustafa Çorû-
mî’nin halifelerindendir. Ahmed Niksârî’-
nin kendisinden sonra yerine halife býrak-
madýðý ve müridlerinin eðitimini Ýsmail
Hakký’ya havale ettiði belirtilmektedir.

Ýsmail Hakký Efendi’nin kaleme aldýðý tek
eser olan Yâre Yâdigâr isimli mevlid, þey-
hi Mustafa Taký’nin Târîh-i Nûr-i Muham-
medî adlý eserinin nazma çekilmiþ biçimi
olup 175 beyittir. Eserde ayrýca “Muham-
med” redifli sekiz beyitlik Türkçe bir ka-
side ve sekiz beyitlik Arapça na‘t bulun-
maktadýr. Yâre Yâdigâr, Ýsmail Hakký
Efendi ile ilgili hazýrlanan bazý çalýþmala-
rýn içinde aslý ve Latin harflerine çevirisiyle
birlikte yayýmlanmýþtýr (Lütfi Alýcý, Ýhram-
cýzâde Ýsmail Hakký Toprak Efendi [K.S.]
Hayatý Þahsiyeti ve Eserleri, Ankara 2001,
s. 26-40, 171-219; Mehmet Kâzým Toprak,
Kitâb-ý Gül Ýhramcýzâde Ýsmail Hakký Top-
rak, Sivas 2008, s. 129-154). Ýsmail Hakký
Efendi’nin on üç kýtalýk “Katre Ýlâhisi” ad-
lý manzumesi Ýsmail Hakký Altuntaþ tara-
fýndan geniþ bir açýklamayla birlikte neþ-
redilmiþtir (Gavsü’l-âzam, s. 153-238). Di-
ðer bazý þiirleri ve mektuplarý Lütfi Alý-
cý ve Mehmet Kâzým Toprak’ýn yaptýðý ça-
lýþmalarda yer almaktadýr. 4 Ekim 2009’-
da Sivas Belediyesi tarafýndan Ýsmail Hak-
ký Efendi ile ilgili bir sempozyum düzen-
lenmiþ, burada sunulan tebliðler yayýmlan-
mýþtýr (Bir Gönül Eri Ýhramcýzâde Ýsmail
Hakký, Sivas 2010).
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23 Ekim 1807 tarihinde Ýsveç’in Linkö-
ping þehrinde doðdu. Ýlk ve orta öðrenimi-
ni bu þehirde tamamladýktan sonra 1826’-
da kaydolduðu Uppsala Üniversitesi’nden
1833’te felsefe doktoru unvanýyla mezun
oldu. Ayný üniversitede Doðu dilleri uzma-
ný Sjöbring’den Arapça öðrendi. 1835’te
Arap dili doçentliðine yükseldi. Ertesi yýl
Paris’e giderek Silvestre de Sacy, Etienne-
Marc Quatremère ve Pierre-Amédée Jau-
bert gibi þarkiyatçýlarýn Arapça, Farsça ve
Türkçe derslerine katýldý. Société Asiati-
que de Paris’nin üyeliðine seçildi. 1838’de
Kopenhag, Leiden, Londra, Oxford, Got-
ha, Leipzig ve Berlin’de Ýslâmî yazmalar
üzerine yaptýðý araþtýrmalarla bilgisini da-
ha da geliþtirdi. Ardýndan Ýsveç’e dönerek
Uppsala Üniversitesi Kütüphanesi’nde ça-
lýþmaya baþladý. 1840’ta Stockholm Krali-
yet Güzel Sanatlar Akademisi, Tarih ve Ar-
keoloji Cemiyeti ve Uppsala Kraliyet Ýlimler
Akademisi, 1846’da Norveç Kraliyet Ýlim-
ler Akademisi ve Alman Þarkiyat Cemiye-
ti’nin üyesi oldu. Bu sýrada Ýsveç üniversi-
telerinde Doðu dilleriyle ilgili profesörlük
kadrosu bulunmadýðýndan bilimsel araþ-
týrma ve yayýmlarýný bir süre babasýndan

Çocukluðunda Kadirî þeyhlerinden Mûr
Ali Baba’nýn sohbetlerine katýlan Ýsmail
Hakký, rüþdiyede okuduðu sýrada Mekke-
li Rifâî þeyhi Seyyid Abdullah el-Hâþimî’ye
intisap ederek beþ ya da yedi yýl hizmetin-
de bulundu. Ardýndan þeyhinin izniyle To-
kat’a gidip Nakþibendî-Hâlidî þeyhi Mus-
tafa Hâkî’ye mürid oldu. Onun 1920’de ve-
fatý üzerine yerine geçen Sivaslý Mustafa
Taký’nin yanýnda sülûkünü tamamlayýp hi-
lâfet aldý. Ýrþad faaliyetine baþladýðý ilk yýl-
larda ihvaný derleyip toparlamakta çok sý-
kýntý çektiði ve tek baþýna garip kaldýðý için
kendisini “garîbullah” diye niteleyen Ýsmail
Hakký Efendi daha sonra bunu “karîbul-
lah” (Allah’a yakýn) olarak deðiþtirdi. Ýrþad
faaliyetleri dolayýsýyla çeþitli tarihlerde altý
defa tutuklandý. 1938’de Ýskenderun üze-
rinden hacca gitmeye niyetlendi, sýnýrý ge-
çemeyince hacca ayýrdýðý parayý Zara Cen-
cin (Canova) köyüne su getirmek için kul-
landý. Bu sýrada bir þikâyet üzerine bazý ih-
vanýyla birlikte otuz sekiz gün hapis yat-
týktan sonra serbest býrakýldý. Polis bas-
kýnlarýndan korunabilmek için irþad faali-
yetlerini 1941’de kiraladýðý Çitilin Haný’nda
komisyonculuk yaparak sürdürdü. 1950 yý-
lýndan vefatýna kadar faaliyetlerini Çorapçý
Haný’nýn üst katýnda han sahibinin kendi-
sine ayýrdýðý bir odada devam ettirdi, ay-
rýca Örtülüpýnar mahallesinde iki katlý bü-
yük bir evi tekke halinde kullandý. Þapka
kanunu sebebiyle kasket giydiði için “kas-
ketli þeyh” diye anýlan Ýsmail Hakký Efen-
di’nin Hâfýz-ý Þîrâzî’nin Dîvân’ý, Sa‘dî-i Þî-
râzî’nin Bostân ve Gülistân’ý, Niyâzî-i Mýs-
rî’nin Divan’ý gibi eserleri okuyup okuttu-
ðu, özellikle Mýsrî’nin Divan’ýna çok de-
ðer verdiði belirtilmektedir. Ayrýca Sivas
Ulucamii’nin tamiri, Sofu Yûsuf, Serçeli,
Dikimevi camilerinin inþasý, çeþitli köprü,
sebil ve çeþmelerin inþasý, Sivas Ýmam-Ha-
tip Okulu’nun yapýmý ve onarýmý gibi ha-
yýr hizmetlerine öncülük etti. 2 Aðustos
1969 tarihinde vefat etti; cenaze namazý
Sivas Paþa Camii’nde kýlýndýktan sonra ulu-
cami hazîresine defnedildi.
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