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˜ Yenicami’de kurduðu kütüphane. ™
IV. Mehmed’in annesi Hatice Turhan Vâlide Sultan, 1074 (1663) yýlýnda tamamlattýðý Yenicami Külliyesi’nde bulunan cami içine koydurduðu dolaplarda bir kütüphane teþkil etmiþ, bu külliyeyle ilgili olarak düzenlettiði iki vakfiyede (VGMA, nr.
744, s. 23-43, 112-135) kütüphanenin çalýþma düzenini belirlemiþtir. 1062 (1652)
tarihli bir belgeden anlaþýldýðýna göre kütüphaneye konulacak kitaplar külliyenin
tamamlanýþýndan on yýl kadar önce saraydan gönderilmiþtir (“Fermân-ý hümâyun
ile devletlü vâlide sultan hazretlerinin câmi-i þeriflerine verilen kitaplardýr ki zikrolunur” [TSMA, nr. D 4155, s. 10b-13a]). Kü-

tüphanede günlük 15 akçe ile bir hâfýz-ý
kütübün dýþýnda bir kâtib-i kütüb, bir de
mücellit görevlendirilmiþti. Vakfiyede hâfýz-ý kütübün ancak rehin karþýlýðý ödünç
kitap vermesi, kütüphanede düzenli þekilde bulunmasý ve kitaplarý korumasý istenmiþtir. 1073 (1663) tarihli vakfiyeye
göre ise kâtib-i kütüb, deðerinin iki katý
miktarýnda bir rehin aldýktan sonra ödünç
verdiði kitaplarla ilgili makbuzlarý saklayacak ve kitap adlarýný deftere kaydedecektir. 1076 (1666) tarihli vakfiyede Turhan Vâlide Sultan kâtib-i kütübün görevlerine yenilerini eklemiþtir: Ödünç verilen
kitabýn hangi ilimden olduðunu tesbit ederek adýný yazacak, sayfa ve formalarýný sayacaktýr. Ayrýca hâfýz-ý kütüble istiþare edip
ödünç kitap isteyen kiþinin durumu hakkýnda araþtýrma yaparak bilgi edinecektir.
Kütüphanenin belirli zamanlarda evkaf
müfettiþi tarafýndan yapýlacak sayýmlarýnda mütevelli, hâfýz-ý kütüb ve kâtib-i kütüb hazýr bulunacak, ödünç verilen kitaplarýn karþýlýðýnda alýnan rehinler kontrol
edilerek kütüphanede mevcut kitaplarýn
yeni bir katalogu hazýrlanacaktýr. Bu sayýmlar sonunda hazýrlanan kataloglardan
bazýlarý günümüze ulaþmýþtýr. Bunlardan
biri hâfýz-ý kütüb Mustafa Efendi, Medine kadýlýðýna tayin edilince 1123 Rebîülâhirinde (Mayýs 1711) düzenlenmiþ ve kaybolan kitaplarýn nasýl kaybolduðu belirtilmiþtir (TÝEM, nr. 2218). Kütüphane XX. yüzyýlýn baþlarýna kadar cami içinde hizmet
vermeye devam etmiþ, Evkaf ve Maarif
nezaretlerinin çeþitli yerlerdeki küçük koleksiyonlarý bir yerde toplama yönünde
yaptýðý çalýþmalar sýrasýnda 1914’te Sultan426
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selim’de tesis edilen kütüphaneye, 1918’de de Süleymaniye Kütüphanesi’ne nakledilmiþtir. Bugün koleksiyonda 338 yazma
ve bir basma eser bulunmaktadýr (Dener,
s. 51). Kütüphanenin II. Abdülhamid döneminde bastýrýlmýþ bir katalogu mevcuttur (Ýstanbul 1300).
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TÛRÎ, Sa‘d b. Ömer
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Sa‘d b. Ömer b. Saîd Celiyâ Tûrî
el-Fûtî et-Ticânî
(1909-1997)
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Mali Cumhuriyeti’nde
Arapça eðitim veren
ilk çaðdaþ medresenin kurucusu,
Mâlikî âlimi.

™

Senegal’in kuzeyinde Futa Toro’daki Vâtî
kabilesine mensuptur. Batý Afrika’da Tekrûr Ýslâm Devleti’nin kurucusu el-Hâc Ömer
Tâl’in teyzesinin oðlu olan dedesi Þeyh Saîd Celiyâ Tûrî, el-Hâc Ömer’in Senegal’den
Gana’ya ve Mali’den Nijer’e kadar bütün cihad hareketlerine katýldý. Onun oðlu Ahmed’le birlikte Nijerya’ya hicreti sýrasýnda
baþþehir Niamey yakýnlarýnda vefat etti.
Bunun üzerine babasý Ömer Mali’ye döndü ve Segu (Segou) þehrine 45 km. mesafedeki Doukounikoro köyüne yerleþti; Sa‘d
Ömer Tûrî (Saada Oumar Touré) burada doðdu. Þeyh Ömer daha sonra ailesiyle birlikte Segu’ya göç etti. Sa‘d ilk Arapça eðiti-

mini âlim ve þair olan babasýndan aldý; on
iki yaþýnda iken Þeyh Muhammed Emîn
Tiyâm’ýn derslerine devam ederek Arapça
ve dinî ilimler okudu. Bu arada sömürge
yönetiminin mekteplerinde dört yýl Fransýzca öðrendi ve buradaki eðitim metodundan etkilendi. Öðrenimini tamamladýktan sonra terzilik ve hayvan yetiþtiriciliðiyle meþgul oldu. Bir süre Nijer’in baþþehri Niamey’de yaþadý. 1945’te Segu’ya
döndü, ertesi yýl arkadaþý Ebûbekir Tiyâm
(Bakary Thiam) ile birlikte Fransýz okullarýný
örnek alarak Arapça eðitim veren Medresetü sebîli’l-felâhi’l-Ýslâmiyye adlý mektebi açtý. Arkadaþý bir süre sonra ondan ayrýlýp 1954’te Medresetü’n-necâh ve’l-felâh
adýyla kendi okulunu kurdu. Tûrî’nin açtýðý medrese öðrencileri vasýtasýyla Mali’de
ve civar ülkelerde açýlan þubeleriyle kýsa
zamanda yayýldý. Tûrî, bir taraftan Fransýz sömürge yönetiminin çýkardýðý güçlüklerle uðraþýrken diðer taraftan sömürgecilerin eðitim metodunu uygulayan medreseyi bid‘at olarak niteleyen gelenekçi medrese ulemâsý ile mücadele etmek zorunda kaldý. Atalarýnýn el-Hâc Ömer’in ordusunda yaptýklarý silâhlý cihad yerine Tûrî,
medresesini tebliðe yönelik cihadýn bir aracý haline getirdi. Arapça, dinî ve içtimaî
ilimler yanýnda coðrafya ve fen bilimlerini de kapsayan bir eðitim metodunu uygulamaya koydu. 1959 yýlýnda Fransýzca
dersi okutulmaya baþlandý. Tûrî’nin özellikle Arapça gramerine dair hazýrladýðý ders
kitaplarý komþu ülkelerde de okutuldu.
Mekteplerinden mezun olanlar Mali’de üst
düzey makamlara geldiler. Tûrî’nin öðrencilerinden Hasan Cebâtî, Fildiþi Sahili’nin
baþþehri Abican’da Sebîlü’l-felâh adýyla bir
okul açtý. Ticâniyye tarikatýna mensup olan
Tûrî, iyi bir eðitimci olmasýnýn yaný sýra
kendi camisinde imamlýk ve hatiplik yaptý. Faaliyetleri çerçevesinde komþu birçok
ülkeye, ayrýca Mýsýr, Cezayir, Fas, Suudi
Arabistan gibi ülkelere seyahatlerde bulundu. 1 Temmuz 1997 tarihinde vefat etti. Üç hanýmýndan on üç oðlu ve on iki kýzý
dünyaya gelmiþtir. Tûrî gerek eðitim gerek telif faaliyetleriyle Mali ve çevresinde
etkili olmuþ, Batý Afrika’da Ýslâm kültürünün yayýlmasýnda önemli hizmetler görmüþtür.
Eserleri. 1. A¼kâmü ½avmi þehri rama²ân (Tunus 1958, 1381/1961 [Fransýzca tercümesiyle birlikte]). 2. et-Tav²î¼âtü’l-basî¹a £ale’l-Man¾ûmeti’l-Beyš†niyye (Tunus 1964, 2001; Dârülbeyzâ 1410/
1989). Ömer (Tâhâ) b. Muhammed el-Beykunî’nin hadis terimlerine dair eserinin þerhidir. 3. el-Leßâlî ve’d-dürer fi’l-âdâb ve’l-

