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II. Abdülhamid’in
Yýldýz Sarayý’ndaki
þahsî kütüphanesi.

˜ ™

Kütüphanenin kuruluþ tarihi araþtýrma-
cýlar tarafýndan kaynak gösterilmeden
1299 (1882) olarak kabul edilmektedir. An-
cak II. Abdülhamid’in kitaba ve okumaya
karþý bilinen hassasiyeti, Kütübhâne-i Hü-
mâyun diye anýlacak zenginliðe ulaþabil-
mesi için gereken süre ve tahta çýkýþ ta-
rihi dikkate alýndýðýnda kütüphanenin da-
ha erken bir tarihte kurulduðunu söyle-
mek mümkündür. Nitekim Gelenbevîzâde
Tevfik Efendi’nin 1876’dan itibaren baþ-
kâtipliðe tayin edilmesi ve büyük kütüp-
haneye Malta Köþkü’nden kitap getirilme-
si gibi bilgiler ýþýðýnda buranýn 1876 yýlýn-
da kurulduðu kabul edilebilir. Ayrýca arþiv
belgelerinde Yýldýz Sarayý bünyesinde fark-
lý mekânlarda kütüphanelerin bulunduðu
kaydedilmekte ve bu koleksiyonlarýn daha
sonra tek çatý altýnda toplandýðýna iþaret
edilmektedir. 1887’de baþlayan kütüpha-

ne inþaatý hakkýnda, “Yýldýz Sarây-ý Âlîsi’n-
de harem-i hümâyunda müceddeden in-
þa olunan kütüphane ve müzehane ...”
þeklindeki kayýtlardan binanýn 1893’te ta-
mamlanarak kitaplarýn buraya taþýndýðý
ve 1897’de tefriþ çalýþmalarýnýn devam et-
tiði anlaþýlmaktadýr.

Kütüphane yeni binasýna nakledilince
büyük boy yirmi iki cilt hacmindeki ka-
talogu hazýrlanmýþ ve padiþaha takdim
edilmiþtir. Kütübhâne-i Hümâyûn Esas
Defteri diye adlandýrýlan katalogun Sü-
leyman Hasbî tarafýndan yazýlan takdim
yazýsýnda eserlere kolay eriþebilmek için
konulara ve dillere göre bir düzenleme ya-
pýldýðý belirtilmektedir. Kitap sanatlarý ba-
kýmýndan deðerli olan, muhteva itibariy-
le zengin bir koleksiyona sahip Yýldýz Kü-
tüphanesi bir vakýf tesisi mahiyetinde ol-
madýðýndan iþleyiþi için öngörülen kural-
larý ve yararlanma þartlarýný belirleyen bir
vakfiyesi yoktur. Bu sebeple eserlerden
kimlerin ne þekilde faydalandýðýna dair bil-
gi bulunmamakta, bununla birlikte zaman
zaman yabancý devlet adamlarý ve araþtýr-
macýlarýn ilgisini çektiði, alýnan izinle bu-
ranýn ziyaret edildiði ve kullanýldýðý bilin-
mektedir. Kuruluþundan itibaren görev-
lendirilen kütüphane personelinin ücret-
lerine dair bilgi ancak 1907-1908 yýllarýna
ait maaþ listelerinde görülmektedir. Bu
kayýtlara göre Süleyman Hasbi, Mustafa
Sabri, Mehmed Lutfi ve Ali Sabri (Sabri
Kalkandelenli) efendiler burada hâfýz-ý kü-
tüb olarak görev yapmýþtýr.

II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesin-
den sonra kütüphane padiþahýn özel ki-
taplýðý vasfýný kaybederek Maarif Nezâre-
ti’nin idaresine verilmiþ, kitaplar bu sýra-

te Türk Silâhlý Kuvvetleri’nin kullanýmýna
býrakýlan Yýldýz Sarayý, Harp Akademileri
olarak hizmet görmüþ, 1977 yýlýnda Kül-
tür Bakanlýðý’na devredilip restorasyon ça-
lýþmalarýna baþlanmýþtýr; bu çalýþmalar hâ-
lâ sürmektedir. Restorasyon çalýþmalarý
tamamlanan bölümleri ziyarete ve kulla-
nýma açýlan Yýldýz Sarayý bir bütünlük için-
de olmayýp çeþitli kurum ve kuruluþlar ta-
rafýndan kullanýlmaktadýr. Sarayýn güven-
liðinin saðlanmasý için Ertuðrul ve Orha-
niye kýþlalarý inþa edilmiþ, bunlardan Er-
tuðrul Kýþlasý 1958’de imar düzenlemele-
ri esnasýnda yýktýrýlmýþtýr. Günümüze ula-
þan Orhaniye Kýþlasý saray duvarýnýn dý-
þýnda yer almaktadýr. Kitâbesinde 1303 r.
(1887) yýlýnda II. Abdülhamid tarafýndan
Orhan Gazi’ye izâfeten yaptýrýldýðý yazýlý-
dýr. Çeþitli binalardan oluþan kýþla bodrum
katý üzerinde bir ya da iki katlýdýr. Kýþla-
nýn camisi de bodrum katý üzerinde çift
sýra pencereli, kubbeli ve güdük minare-
lidir.
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Gezegenlerin konum ve hareketlerinin
dünyadaki olaylarý ve insanlarýn

kaderini etkilediði inancýna dayanan
fallara dair eserlerin

Türkçe’deki ortak adý.
˜ ™

Yýldýz falý yýldýzlarýn konum ve hareket-
lerinin bir iþaret sistemi oluþturduðuna,
bu sayede insan hayatýnýn evrelerinin bi-
linebileceði iddiasýna dayanýr. Arapça’da
buna ilmü’t-tencîm / ilmü ahkâmi’n-nü-
cûm, Batý dillerinde astroloji, Türkçe’de
müneccimlik, yýldýz falý ve yýldýz bakýcý-
lýðý adlarý verilir. Yýldýz falýna bakmak üze-
re yazýlmýþ kitaplara da yýldýz-nâme denir.
Bunlar falcýlýk tekniðiyle yazýlmýþ bilimsel-
likten uzak eserlerdir.

Ýnsanlar çok eskiden beri ay, güneþ ve
yýldýzlarý merak etmiþ, bunlarýn konum ve
hareketlerini anlamak amacýyla günlük,
aylýk ve yýllýk evrelerini gözlemlemiþtir. Pa-
leolitik döneme iliþkin araþtýrmalar bunu
ortaya koymaktadýr. Meselâ kadîm Mezo-
potamya’daki topluluklar her yýldýzýn yer-
yüzünde bir etki alaný bulunduðuna inan-
mýþ, güneþi ve ayý incelemek için tapýnak-
larýný (zigurat) piramit biçiminde yapmýþ-
lardýr. Bu gözlemler esnasýnda dünya ha-
yatý ile yýldýzlar arasýnda iliþki kurarak ge-
zegenlerin akýllý varlýklar olduðu ve hare-
ketlerinin bir anlam taþýdýðý kanaatine var-
mýþlardýr. Bâbilli rahiplerin gök cisimleri-
ne yönelik aþýrý ilgisi bunlarýn kutsallýklarý-
na inanmalarýndan kaynaklanýyordu. Baþ-
langýçta sadece krallarýn ve milletlerin ka-
deriyle irtibatlandýrýlan bu hareketler za-
manla bütün insanlara teþmil edilmiþtir.
Bâbilliler biri kurban edilen hayvanlarýn ci-
ðerlerine bakarak (haruspex / ilmü’l-ek-
yâd), diðeri gökyüzünü gözlemlemek sure-
tiyle (hemeroloji-horoskop / ilm-i nücûm,
ilmü’l-envâ‘, ilmü da‘veti’l-kevâkib) ger-
çekleþtirilen iki tür fala baþvurmaktaydý-
lar. Bu gözlem iþlemini önemseyen ve Si-
rius yýldýzý ile Nil nehrinin taþmasý arasýn-
da iliþki kuran Mýsýrlýlar, astrolojide önem-
li iþlevi olan tutulum çemberini 10’ar de-
recelik otuz altý bölüme ayýrmýþlardýr; bun-
dan ilham alýnarak sonralarý zodyak 30 de-
recelik on iki parçaya bölünmüþtür. Çinli-
ler de ayýn bir aylýk hareketini yirmi sekiz
bölüme, güneþin bir yýllýk hareketini de on
iki bölüme taksim etmiþlerdir. Yunanlýlar
önceki tecrübelere dayanarak gök cisim-
lerinin ve özellikle güneþin denizler, bit-
kiler, hayvanlar ve insanlar üzerinde et-
kilerinin bulunduðunu ileri sürmüþlerdir.

Bu dönemde Bâbil’de ve Mýsýr’daki güneþ
merkezli evren modeli dünya merkezli ev-
ren anlayýþýna taþýnmýþ, esîr adý verilen bir
tek maddeden oluþan ay üstü âlem ulvî ve
kutsal kabul edilmiþ, dört unsurdan mey-
dana gelen ay altý âlemin kevn ve fesada
uðradýðý ileri sürülmüþtür. Ulvî olanýn süf-
lî olaný etkileyeceði düþüncesinden hare-
ketle ay üstü âlemin ay altý âlemi etkile-
diði düþünülmüþ, bu etkileþim sempati-
antipati ilkesine baðlanmýþ, bu ilkenin en
etkili olduðu yerin zodyak (burçlar kümesi)
olduðu kabul edilmiþtir. Ortaçað’da kilise
çevreleri, gök cisimleriyle insan bedeni ara-
sýndaki etkileþimi esas alan astrolojik uy-
gulamalara onay vermiþ, bu baðlamda in-
sanýn özgürlüðü ile Allah’ýn yaratýcýlýðý ara-
sýndaki iliþkiyi tartýþmýþtýr. Yer merkezli
evren görüþüne karþý çýkan Galileo, Coper-
nicus ve Kepler gibi bilim adamlarý astro-
lojiyi astronomiden ayýrýp bilim dýþý bir mes-
lek olarak ilân etmiþtir. Aydýnlanmacý filo-
zoflar metafiziðe karþý menfi tavýrlarýný
burada da göstermiþ ve metafiziðe kapa-
lý pozitivist yapýdan bunalan insanlar XX.
yüzyýlda tekrar okültizme yönelmiþtir.

Dokuz sýnýflý evren anlayýþýný benimse-
yen eski Türkler, dört yönün her birinde
dokuz ve bütün evrende toplam otuz altý
burcun bulunduðunu kabul etmiþlerdir.
Aylarýn on iki hayvan adýyla adlandýrýldýðý
eski Türk takviminde her ayýn kendisine
tekabül eden bir hayvanýn özelliklerini ta-
þýdýðý ve bu ay içinde dünyaya gelen insan-
larýn karakterlerinin de bu özelliklere sa-
hip olduðu düþünülmekteydi. Ýslâm önce-
si dönemde Araplar arasýnda da yýldýzla-
ra tapýnanlar ve yaðmur, rüzgâr, deprem
gibi doða olaylarýnýn yýldýzlarýn etkisiyle
meydana geldiðine inananlar vardý (bk.
ENVÂ’). Ýslâm dini bu inançlarý tevhid il-
kesine aykýrý bularak ortadan kaldýrmýþtýr.
Kur’ân-ý Kerîm’de ay, güneþ, yýldýz ve burç-
lardan söz edilmekte, bunlarýn yerleri ve
konumlarýna dikkat çekilmekte, Allah’ýn
ilim ve kudretine tanýklýk eden gök cisim-
lerinden hareketle mârifetullaha ulaþma-
nýn önemi vurgulanmaktadýr. Hadislerde
de yýldýzlara yaratýcý güç atfetmenin tev-
hid inancý ile baðdaþmayacaðýný bildiren
çok sayýda ifade yer almaktadýr. Hz. Ali,
bir yolculuk dolayýsýyla Medine’den ayrýl-
dýklarýnda Hz. Peygamber’in kendi elin-
den tutarak, “Burasý Arap yarýmadasýdýr,
yýldýzlar onlarý saptýrmadýkça þirkten arýn-
mýþ durumdadýr” dediðini, “Yýldýzlar nasýl
saptýrýr?” diye sorduðunda, “Yaðmur ya-
ðýnca þu yýldýz bize yaðmur yaðdýrdý de-
mek suretiyle” þeklinde cevap verdiðini
(Hatîb el-Baðdâdî, s. 164-165); baþka bir

da kurulan bir heyet tarafýndan on ay ka-
dar süren sayým iþlemleri neticesinde tes-
bit edilerek iki nüsha halinde deftere ya-
zýlmýþtýr. Heyet ayrýca koleksiyondan ba-
zý eser ve belgeleri müze kütüphanesine,
Askerî Müze’ye, Kütübhâne-i Umûmî’ye,
tarih komisyonuna ve Topkapý Sarayý’na
göndermiþtir. Abdurrahman Þeref Bey’in
bildirdiðine göre Yýldýz Sarayý’nda büyük
kütüphane ve hususi kütüphane olmak
üzere iki kütüphane mevcuttu. Bu kütüp-
hanelerdeki 20.535 yazma ve basma ki-
tabýn adlarý, konularý, numaralarý, cilt ve
sayfa sayýsý, basým yýlý, telif tarihi, dili, mü-
tercimi ve açýklamalar þeklinde 1911’de
düzenlenen dört defterde (toplam 1118
yaprak) kayýtlýdýr. Ancak ayný tarihte kü-
tüphaneye iliþkin baþka bir kayýtta kütüp-
hane mevcudunun 30.000’in üzerinde ol-
duðu ve kayda geçirilmemiþ kitaplarýn bu-
lunduðu belirtilmektedir. Kayýtsýz kitap-
larýn Abdurrahman Þeref Bey’in sözünü
ettiði hususi kütüphanede ve çoðu san-
dýklar içinde muhafaza edilen eserlerden
meydana geldiði tahmin edilmektedir. Kü-
tüphane 1910 yýlýnda Maarif Nezâreti’ne
geçtikten sonra kitap ve özellikle süreli ya-
yýnlardaki eksikliklerin tamamlanmasý yo-
luyla zenginleþtirilmeye çalýþýlmýþtýr. Bu-
nun için satýn alma ve abonelik yanýnda
ülkede yayýmlanan eserlerden birer ade-
dinin buraya gönderilmesi istenmiþtir. Kü-
tüphanenin 1924’te vekiller heyeti kararýy-
la mefruþatýyla birlikte Dârülfünun’a dev-
rine karar verilmiþ, 1925’te Beyazýt-Süley-
maniye yolundaki Mekteb-i Nüvvâb bina-
sýna taþýnmýþtýr. Koleksiyon bugün, Ýstan-
bul Üniversitesi Kütüphane ve Doküman-
tasyon Daire Baþkanlýðý Nâdir Eserler Bö-
lümü’nde araþtýrmacýlara hizmet vermek-
tedir.
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