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haneye konulan kitaplarýn bir katalogunu
hazýrlatmýþtýr (Süleymaniye Ktp., Yazma
Baðýþlar, nr. 2742).

™

Yenicami Kütüphanesi’nin 1138 ’de
(1725-26) düzenlenen vakfiyesine göre kütüphanede dört hâfýz-ý kütüb, bir kâtib-i
kütüb ve bir mücellit bulunmaktadýr (Süleymaniye Ktp., Yenicami, nr. 1200, s. 22a-b).
Yine vakfiyede belirtildiðine göre hâfýz-ý
kütübler ancak rehin karþýlýðýnda ödünç
kitap verebilecekler, kütüphanenin açýk olduðu günlerde düzenli þekilde kütüphanede bulunacaklar, kitaplarý koruma ve temiz tutma konusunda gayret göstereceklerdir. Kâtib-i kütüb ise kütüphanedeki kitaplarýn katalogunu hazýrlayacak, ödünç
verme de kâtib-i kütüb tarafýndan yerine
getirilecektir. III. Ahmed vakfiyede ayrýca, vakfýn nâzýrýnýn izni ve bilgisi dýþýnda
ödünç kitap verilmemesini, kâtib-i kütübün ödünç verilen kitaplarý hâfýz-ý kütübün yanýnda defterine yazmasýný istemiþtir. Mücellit ise kitaplarý kütüphane içinde
tamir edecektir. III. Ahmed kütüphaneye
ayrýca bir bevvâb tayin etmemiþ, bu görevi cami kayyýmýnýn günlük 5 akçe ücretle
yapmasýný istemiþtir. Yenicami Kütüphanesi vakfiyesinde kitaplar dýþarýya ödünç
verilebildiðinden kütüphanenin haftada iki
gün açýlmasý yeterli görülmüþtür.
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III. Ahmed’in Yenicami Külliyesi’nde
yaptýrdýðý kütüphane.

III. Ahmed, Topkapý Sarayý içindeki kütüphanesinden baþka bir de Yenicami’de
Hatice Turhan Sultan’ýn türbesi yanýnda
bir kütüphane inþa ettirmiþtir. Küçük Çelebizâde Ýsmâil Âsým Efendi, III. Ahmed’in
daha önce Hatice Turhan Sultan Türbesi’ne bazý kitaplar vakfettiðini, fakat türbeye giriþ çýkýþýn zor olmasýndan dolayý bu
kitaplardan yeterince faydalanýlamadýðýný
görünce türbe giriþinin sað tarafýnda yeni
bir kütüphane yaptýrdýðýný nakleder (Târih, s. 250). III. Ahmed, Hatice Turhan Sultan Türbesi’ne vakfettiði kitaplarla ilgili hazýrlattýðý Muharrem 1116 (Mayýs 1704) tarihli vakfiyesinde bir kütüphane binasý inþa ettirmeyi düþündüðünü ve bu türbeye
kitaplarýný geçici olarak koyduðunu belirtmiþtir (Ýstanbul Þer‘iyye Sicilleri, Rumeli
Sadareti, nr. 161, vr. 19b). Kitaplarla ilgili
18 Safer 1116 (22 Haziran 1704) tarihli bir
ruûs kaydýndan öðrenildiðine göre kütüphanede görevlendirilen dört hâfýz-ý kütüb ve bir kâtib-i kütübün maaþlarý Hatice Turhan Sultan vakfýnýn artan gelirlerinden ödenmekteydi (bk. BA, Dîvân-ý Hümâyun, Ruûs, nr. 1, s. 57).
III. Ahmed, Yenicami Külliyesi’nde yapmayý planladýðý kütüphane binasýný yirmi
yýl sonra inþa ettirebilmiþtir. Telhîsîzâde
Mustafa Efendi Cerîde’sinde kütüphanenin inþasýna baþlama tarihini 2 Zilhicce
1136 (22 Aðustos 1724) olarak vermektedir (“2 Zilhicce 1136; bu esnada Ýstanbul
Vâlide Türbesi kurbunda bed’ olundu müceddeden kitâbhâne binasýna”, BA, KK, nr.

7500, s. 179). Kütüphanenin inþasý 1137’de (1725) sona ermiþtir (Çelebizâde Âsým,
s. 251). III. Ahmed, kütüphanenin resmî
açýlýþýndan önce 15 Receb 1137 (30 Mart
1725) tarihinde Hatice Turhan Sultan Türbesi’ne vakfettiði kitaplarýn yeni yaptýrdýðý
kütüphaneye naklini saðlamýþ ve bu kütüp-

Yenicami Kütüphanesi koleksiyonu cilt,
tezhip ve yazý bakýmýndan sanat deðerine
sahip birçok kitap ihtiva etmektedir. Koleksiyonda 1201 yazma ve 1 basma eser
vardýr. Kütüphanedeki kitaplar 1914’te Sultan Selim Camii’nde kurulan kütüphaneye, 1918 yýlýnda Süleymaniye Kütüphanesi’ne nakledilmiþtir. Bir ara Süleymaniye’den eski yerine götürülmüþse de 1928’de
tekrar Süleymaniye Kütüphanesi’ne gönderilmiþtir (Dener, s. 50-51). Kütüphanenin II. Abdülhamid döneminde bastýrýlmýþ
bir katalogu mevcuttur (Ýstanbul 1300).
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Yunanistan’ýn
Batý Trakya bölgesinde
tarihî bir kasaba.
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Trakya’nýn verimli düzlüklerindeki Ýskeçe’nin (Xanthi) 13 km. güneydoðusunda
günümüzde Genisea adýný taþýyan bir köy
durumundadýr. Burasý Osmanlý döneminde ortaya çýkmýþ ve Osmanlý mimarisinin
Trakya’daki en büyük ve en önemli eserleriyle donatýlmýþ bir kasaba idi; kasaba ve
civarý 1371-1912 yýllarý arasýnda Osmanlý
Devleti’nin bir parçasýydý. XIX. yüzyýla kadar da büyük bir kazanýn idarî ve ticarî
merkezi durumundaydý. Karasu adý Nessos (Nestos) nehrine yakýnlýðýndan dolayý
verilmiþtir. Nehri Bulgarlar Mesta, Türkler Karasu / Mesta Karasu adýyla anýyorlardý. Bu kelime, 240 km. daha batýda bulunan Yenice-i Vardar’ýn kurulmasýnýn ardýndan muhtemelen ondan ayýrt edilmek
üzere kasabanýn ismine eklenmiþtir. 789’da (1387) Osmanlý Sadrazamý Çandarlý Kara Halil Hayreddin Paþa’nýn vefat ettiði Yenice’nin de burasý olma ihtimali yüksektir. Zira o sýralarda Yenice-i Vardar henüz
yoktu. 1432’de Burgundiya Dükü Güzel Philipp’in elçisi Bertrandon de la Broquière
buradan bahsetmiþ, II. Murad’la görüþmek için beklediði bu yeri Jangibatzar (Yenipazar) diye adlandýrmýþ ve ovada Türkler
tarafýndan kurulduðunu (ville champestre)
belirtmiþtir. 1454-1455 yýlýna ait bir tahrir
kaydýnda Yenicepazar þeklinde geçmektedir. Bu kayda göre kasaba dokuz mahalleye ayrýlmýþtýr ve 154 müslüman Türk
hânesinin (tahminî 700 kiþi) bulunduðu
bir yerdir. Bunlarýn yedisinin imam olarak
kaydedilmesi yedi mescid veya caminin
varlýðýna iþaret eder (Ýstanbul Belediyesi
Atatürk Kitaplýðý, Muallim Cevdet, nr. 0.89,
s. 178). Kasabada hýristiyan yoktu, burasý yüzyýllar boyunca tamamen müslüman
þehri olarak kaldý. XV. yüzyýl boyunca Osmanlýlar geniþ Ýskeçe ovasýnda (45 × 20
km.) pirinç ziraatýný baþlattýlar. 882 (1477)
yýlý tahririne göre Hriþne köyünün çeltiði yýllýk 60.000 akçe vergi geliri getiriyordu. II. Bayezid döneminde sadrazamlýða
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