DARÜ' 1- HilAFET İ' 1- ALiYYE MEDRESESi
tarihten umumi tarih, peygamberler ve
halifeler tarihi ile muhtasar Osmanlı tarihi; hesap. tabi at ve fen bilimlerinden
ma'IGmat-ı fenniyye, ziraiyye, hikmet ve
kimya; maliyeden defter tutma usulü.
ayrıca ma'lümat-ı kanüniyye, hat ve hıf
zıssıhha. 2: Tali kısm-ı sanide hadis. tefsir, kelam, muhtasar felsefe ve mantık
ile adab; fıkıhtan muamelat. ukübat ve
feraiz ile usül-i fıkıh; Arapça'dan mükaleme. kitabet. belagat ve vaz·; Türkçe'den edebiyat; tarihten umumi tarih ve
Osmanlı tarihi. islam ve dinler tarihi, siyer-i nebi; riyaziyeden cebir. müsellesat.
hey'et ve mihanik; tabiat ve fen bilimlerinden hikmet ve kimya. ayrıca hitabet
ve mev'iza. 3. Ali kısımda ise dini tedrisat
ağırlıklı olarak tefsir, hadis. fıkıh, usül-i
fıkıh, kelam. hilafiyat. Arap edebiyatı.
felsefe. hukuk ve kavanin ile tarih-i ilm-i
fıkıh.

Ali kısmı bitirenler veya dışarıdan bütün sınıfların imtihanlarını verenler arasından dini ilimlerde ihtisas yapmak isteyenler için Medresetü' 1- mütehassısin
adıyla Sultan Selim Carriii bünyesinde
yüksek seviyede bir medrese de kuruldu.
Darü'l-hilafeti"l-aliyye Medresesi. medrese ıslahatında olumlu bir adım olmarağmen ,

kuruluş yılında

Osmanlı

Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na girmesi bu
medresenin eleman yetiştirmesi açısın
dan bir talihsizlik oldu. Zira dört yıl süren savaş boyunca on altı yaşındaki gençlerin de cepheye gönderilmesi burada
tahsilyapacak talebe bulmayı güçleştir
di ve dolayısıyla Darü'l- hilafeti'l- aliyye
Medresesi'nden beklenilen sonuç alına
madı. 1917'de ise Müsa Kazım Efendi'nin şeyhülislamlığı sırasında Darü'l-hilafeti'l- aliyye Medresesi'nde bir bakıma
eski medrese sistemine dönüş yapıldı.
Tali kısırnlara ibtida-i haric ve ibtida-i
dahil. ali kısma sahn, Medresetü'l-mütehassısin'e Medrese-i Süleymaniyye adları verilirken dört yıllık devreler üçe in-
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Darü'l-hilafeti'l-aliyye Medresesi'nin
kuruluşunun ikinci yılında ders programında değişiklik yapıldı. Medresede de
yabancı dil okututması gerekli görülerek Almanca, Fransızca. İngilizce veya
Rusça'dan birinin seçilmesi mecburiyeti
getirildi. Yabancı dil öğretimi tali sınıf
Iara mahsus olup haftada ikişer saatten sekiz yıl devam ediyordu. Ayrıca her
gün beden eğitimi yapılacaktı. Buna karşılık hitabet. mev'iza ve ma'lümat-ı kanüniyye programdan çıkarılmış, bazı derslerin sınıfları ve haftalık ders saatlerinde de değişiklik yapılmıştı.

sına

dirildi. Süleymaniye ise üç yıla çıkarılıp
tefsir. hadis. fıkıh, kelam- hikmet- edebiyat olmak üzere dört kısma ayrıldı.

)

Ali Paşa Mübarek tarafından
1870 yılında Kahire'de kurulan
ve daha sonra Mısır milli kütüphanesi
halini alan kütüphane.

Başlangıçta el- Kütübhanetü'l- Hidiviyye (Hidfviyye Kütüphanesi) adıyla kurulmuş
olup Hi d iv ll. Abbas zamanında (ı 8921914) Darü'l-kütübi'I-Hidiviyye adını aldı. Hüseyin Kamil Paşa'nın 1914'te başa geçmesiyle Darü'l-kütübi's-Sultaniyye diye anılmaya başlayan kütüphanenin adı Kral 1. Fuad (ı 9 ı 7- 1937) tarafın
dan Darü'l-kütübi'I-Mısriyye olarak değiştirildi. Mısır millf kütüphanesi haline
getirildiği 1963 yılında Mektebetü Mısr
ei-Kavmiyye ve 1971'den itibaren de elİdaretü'l-amme li-dari'l-kütüb adını alan
kütüphane günümüzde. Vizaretü 's-sekafe ve'l-irşadi'l-kavmi (Kültür ve Milli Eğitim
Bakanlığ ı ) bünyesinde kurulan ei-Hey'etü'I-Mısriyyetü'I-amme li'l-kitab (General Egyption Book Organization) adlı müesseseye bağlı bir genel müdürlük olarak
faaliyetine devam etmektedir.

Darü'l-kütübi'I-Mısriyye, Osmanlı

PaSultan Abdülaziz'in 1863'te Mı
ziyaretinden sonra onun işareti üze-

dişahı
sır'ı

Darü' 1-kütübi ' ı . Mısriyye' nin yeni

binas ı

.

suıak

1 Kah ire

rine (C. Zeydan, ll, 46 1). Evkaf Nazırı Ali
Paşa Mübarek'in teşebbüs ve gayreti, Mı
sır Hidivi İsmail Paşa ' nın yardımı ile kuruldu. Ali Paşa, Kahire'de vakıflara bağ
lı mescidlerde. okul ve devlet dairelerinde mevcut yazma Kur'an-ı Kerim nüshaları ile bir kısmı kaybolmuş veya harap
olmuş değerli yazma eserlerden elde kalanla rın toplanarak korunması için bir
kütüphane tesisini teklif etti. Bunun üzerine Hidiv İsmail Paşa 23 Mart 1870'te
çıkardığı irade- i seniyye ile halkın istifadesine sunulmak üzere 30.000 cilt kitabı barındıracak bir kütüphane kurulması için emir verdi. Ardından kendi parasıyla satın aldığı 3458 kitabı bu kütüphaneye hediye etti. 2473'ü Arapça,
6SO'si Türkçe ve 33S'i Farsça olan bu
koleksiyon daha sonra kardeşi Mustafa
Fazı! Paşa'nın desteğiyle zenginleştiril

di. Başlangıçta kütüphaneye esas teşkil
eden koleksiyonlar. sultanların ve diğer
bazı kişilerin camilere vakfettikleri değerli eserlerle Manastırlı Hasan Paşa ,
Mustafa Fazı! Paşa ve Şeyh eş-Şinkiti'
ye ait kitaplardı. Kütüphane binası olarak ayrılmış olan Mustafa Fazı! Paşa Sarayı'nın bir katı yetmeyince kütüphane
1904 yılında Ahmed Mahir Meydanı'n
daki (Babü' l-halk) yeni binasına taşınarak
hizmete açıldı. Kütüphaneye gerek hediye ve satın alma, gerekse Mısır matbuat kanunu gereğince gönderilen kitap
ve dergilere Muhammed Ali. Halil Ağa.
Ahmed Tal'at, Ahmed Teymur, Ahmed
Zeki. İbrahim Hilmi. Kemaleddin Hüseyin, Yüsuf Kemal, Mustafa Fazı!. Ahmed
el- Hüseynf. Mahmüd el- Feleki, ömer
Mekrem. Ali Celal Bek ei-Hüseyni ve
Ömer Tosun gibi ilim ve devlet adamlarının değerli koleksiyonları da ilave edilmiştir. Kütüphane Firdevsi'nin Şehna
me'si, Mevlana Celaleddin Rümf'nin Meş
nevi'si ve Sa'df'nin Bostan'ı gibi sanat
değeri büyük tezhip ve minyatürlü yazmalar yanında "berdi" denilen Mısır papirüsü, Arap paraları. müzelik çeşitli süs
eşyası ve bilhassa tezhipli Kur'an nüshaları ile Arap alemindeki en zengin yazma ve matbu eserleri bünyesinde barındırmakta olup halen yaklaşık S milyon cilt kitabı ve 2000 okuyucuyu alabilecek genişlikte okuma salonlarına sahiptir. Buradaki en eski Arapça yazma,
imam Şafii'ye ait olup onun öğrencisi
Rebf' b. Süleyman el-Muradi'nin nüshasından 26S'te (878-79) istinsah edilen
er-Risale adlı eserdir. Papirüs üzerine
yazılı en eski vesika ise Zilkade 87 (Ekim
706) tarihini taşımaktadır. Ayrıca kütüp-
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hanede koyun ve keçi derisinden elde
edilen parşömen üzerine yazılmış on adet
muahede ve akid metni mevcuttur. En
eski gazete 1263 ( 1847) tarihli el- Ve~ö. ,i'u'l -Mışriyye, 5000 civarındaki Arap
paralarından en eski tarihli olanı da 77
(696) yılında Halife Abdülmelik b. Mervan adına basılmış olan dinardır.
1946 yılında kütüphanenin müdürlüğüne getirilen Emin Mürsf Kandil Bek'in
gayreti, il mf ve idarf sahalardaki dirayeti. Kral ı. Faruk'un da himayesiyle Darü'lkütübi'l - Mısriyye büyük hamleler yaptı.
Bunların başında bazı önemli eserlerin
noksan ciltlerinin yayımlanması gelir.
Tefsir ve bilhassa Arap edebiyatında kaynak eser niteliğindeki bazı kita pların kı
sa zamanda ve ilmi bir şekilde neşredil
mesi gayesiyle Maarif .Bakanı Taha Hüseyin tarafından kütüphane bünyesinde
çalışmak üzere birçok alim görevlendirildi. İlk olarak Kurtubfnin el-Cami' li-af:ı
kômi'l-~ur,an adlı tefsiri, Şer]J.u eş'a
ri'l-Hü?eliyyfn, ŞerJ:ı.u Dfvani Ka'b b.
Züheyr, en - Nücümü 'z- zahire, Nihiiyetü'l-ereb, İnbôhü'r-ruvat, Kitabü'lEgö.nf vb. kitapların muhtelif ciltleri neş 
redildi. Daha sonra başka önemli eserler de yayımlanmıştır (bk. el·Mu~teta{, s.
189). Bunun yanı sıra yine Emfn Mürsi
Kandil Bek'in gayretiyle Kahire'nin kalabalık semtlerin'de belli bir ihtiyaca cevap verecek şekilde sayısı yediyi bulan
ek kütüphaneler kurulmuştur. Bunlar
ez-Zahir, ez-Zeytün. Hulvan, Şobra. elFen, Meberratü'l-melfk Fuad, el -Farükıyye kütüphaneleridir.
Darü' ı- kütübi'l- Mısriyye'ye 194S'ten
beri her yıl binlerce cilt kitap girmektedir. Ayrıca dünya kütüphanelerinde mevcut nadir eserlerin ve papirüslerin mikrofilm, fotoğraf vb. usullerle birer nüshası temin edilmeye çalİşılmaktadır. Değerli yazmalar için kataloglar hazırlan
maya başlanmıştır. Bu faaliyetlerin gerçekleşmesi için de kütüphaneye gelir
sağlayan vakıfla r kurulmuştur.

Darü'l - kütübi'l-Mısriyye dört ana bölümden oluşmaktad ır. 1. Okuyucu Hizmetleri Bölümü. a) Kitapların muhafaza
edildiği kısım . Ası l kütüphane bölümü
olup burada Arapça ve yabancı dille yazılmış kaynak eserler bulunur. Bu bölüm, kitap ve süreli yayınlardan kütüphaneye gelen bütün matbu eserleri ihtiva eder ki bunlar kanun gereği kütüphaneye gönderilen basılı eserlerle mübadele, satın alma ve bağış yolları ile sağ
lanan yayınlardan oluşur. Kütüphanedeki Arapça kitapların sayısı 463.11 S.

yabancı

dillerdekilerin ise 286.483 kab) Müracaat kitapları kısmı. Araş
tırmacı ve okuyucuların hizmetine sunulmak üzere Arapça ve diğer dillerde
yazılmış bütün ilim dallarındaki kaynakları içeren eserler salonudur. Bu bölümün memurları. aslf kaynakları Dewey
Onlu Tasnif Sistemi'ne göre tertip ve muhafaza görevini yapmaktadırlar. c) Özel
koleksiyonlar kısmı. Çeşitli sanat dalları
ile ilgili salon, mOsiki salonu ve görmeyenierin okumasına mahsus özel salondan ibarettir. d) Süreli yayınlar kısmı.
Arapça ve diğer dillerde yayımlanan periyodiklerle bir okuma salonundan oluşur. Arapça yayınların sayısı 3300, diğer
dillerdeki periyodikierin sayısı ise 2500
kadardır. e) Birleşmiş milletler neşriyatı
kısmı. Mühendislik, tıp. endüstri, siyaset, ziraat, içtimaiyat ve iktisat gibi çeşitli alanlarda uzman araştırmacıları ilgilendiren bölümdür.
dardır.

2. Yayın Değişimi (Mübadele) Bölümü.
Kütüphanenin mübadele yoluyla zenginleştirilmesi için çalışan bu bölüm 1966
yılında kurulmuştur. Önceleri mübadele
bağlantılarının sayısı azdı, ancak zamanla muhtelif kısırnlara bağlı 500'e yakın
mübadele organizasyonu gerçekleştiril
di. Bunlar Amerika. Rusya, Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya ile mübadele kı
sımlarından meydana gelmektedir. Derleme kanunu gereğince ülkede basılan
her türlü kitaptan ikişer nüsha. süreli
yayınlardan ise üçer nüsha kütüphaneye gönderilmektedir. Kitap değişimi bu
yayınların mükerrer nüshaları ile yapıl
maktadır.

3. Teknik Hizmetler Bölümü. Bu birim
sağlama,

kataloglama ve yazmalar kı
içine alır. Sağlama kısmı derleme ( 1954 tarihli derleme kanunu gereğ i
yayınevleri tarafından kütüphaneye gönderilen eserler), hediye ve satın alma yolu ile gelen kitaplar, periyodikiere abone olma ve kayıt servisi gibi alt bölümlerden oluşur. Kataloglama bürosu dört
kısma ayrılır: Arapça kataloglar bölümü.
yabancı dillerdeki kataloglar bölümü.
Şark katalogları bölümü ve bibliyografya bölümü. Yazmalar ve Mısır papirüsü
kağıtları bölümü çok değerli bir koleksiyana sahiptir. Kütüphanenin bugünkü
mevcudu 57.469 Arapça, 2554 Farsça,
5154 Türkçe yazmaya ulaşmıştır. Ayrı
ca 6661 yazmanın filmi büyütülerek basılmıştır. Bunun yanında kütüphanede
Arapça yazılmış 3000 adet papirüs ile
deri üzerine yazılmış 5000 vesika ve değerli hat örneklerini ihtiva eden bir kosımlarını

leksiyon

bulunmaktadır.

Orüinal nüshaiçin yazmaların filme
alınması projesine göre bunla rın çoğu
nun mikrofilm çekimi tamamlanmıştır.
4. Kütüphanecilik Hizmetleri Bölümü.
Bu kütüphane ile Kahire ve diğer bölgelerdeki umumi kütüphanelerin kontrol
ve koordinasyonundan sorumludur. Darü'l-kütübi'I - Mısriyye müdürlüğüne önceleri yabancılar getirilmiş, ilk defa 1914
yılında Ahmed Lutff es-Seyyid adında bir
Mısırlı kütüphaneye müdür olmuştur.
Darü'l - kütübi'l- Mısriyye 'yi düzenleyen talimatname ve kanunların en önemlileri, 1870 yılında çıkan emirle 1871'de
çıkarılan kanundur. Ayrıca 1889 yılında
rahatça gelişebilmesi için Hidiv Tevfik
tarafından müstakil bir kurum haline
getirilmiştir. 1911 'de Hidfviyye Kütüphanesi'nin biri idari. diğeri teknik olmak
üzere iki yönden düzenlenmesi hakkın
da bir kanun yürürl üğe girmiştir. 1937'de de kütüphanenin yeniden düzenlenmesi için bir kanun çıkarılmıştır. Bu kanunla bağlantılı olan talimatnarnelerin
en önemlisi kütüphanenin 1938 tarihli
iç tüzüğüdür. Ancak bu kanunun yine de
yeterli olmadığı görülünce 1956 yılında
yeni bir kanun yürürlüğe konmuştur.
Kuruluşundan bu yana kütüphanedeki çeşitli kitap ve bölümlerle ilgili kataloglar yayımlanmıştır. Bunların başlıca
ları şunlardır: Fihrisü '1- kütübi'l- mevcı1de bi'l- Kütüb{ıaneti'l- Ijidfviyye (Kahi re 1872 - 1873); ?,eylü'l-Kütüb{ıiineti'l 
Ijidfviyye (Kahire 1875); Fihristü'l-kütübi'l- 'Arabiyyeti'l - ma]J.fı1?a bi'l- K ütüb{ıaneti'l-Ijidfviyye (1-VII, Kahire 1883189 1) ; Fihristü'l-kütübi't-Türkiyye (haz
Ali Hilmi ed-Dağıstani, Kahire 1888); Fihristü '1- kütübi '1- 'Arabiyyeti '1 - mevcı1de
bi'd-Dar (I-IX, Kahire 1924- 1963); Fihristü mektebeti ~avala (I-IV, Kah i re 193 ı);
Fihristü mektebeti Mekrem (Kahire 1933);
Fihrisü'l-kütübi'l-Fiirisiyye (1-11 , Kahire 1939); Fihristü 'l- Ijizaneti't- Teymı1riyye (I-IV, Kah i re 1947- 1950); el -Kütübü'lletf i~tenetha'd-Dôr 1948 (Kahire
1949); el-Kütübü'lletf i~tenetha 'd-Diir
1949 (Kahire ı 952); Fihristü 'l - ma{ıtı1tiit
1936-1955 (haz. Fuad Seyyid, !-III, Kahire 196 1-1963) ; Fihrisü'd- devriyyiiti'l'Arabiyyeti'lletf tektenfha'd -Dôr (Kahi re 1963); Fihrisü 'l-ma{ıtı1tôti'l-Fôri
siyyeti'lletf te~tenfhô Dôrü'l-kütüb ]J.attô 'am 1963 (1-11 , Kahire 1966); Fihrisü'lma{ıtı1tati'l- 'ilmiyyeti 'l - mahfı1za biDôri'l-kiitübi'l-Mısriyye (1-11. haz. David A King, Kahire 1981-1986); Fihrisü'lma{ıtı1tôti't- Türkiyyeti ·ı-' Oşmiiniyye
ların korunması
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elleti iktenetha Darü '1 -kütübi'l- kavmiyye ~Ün?ü 'am 18 70 J:ıattô nihdyeti
1980 (Kahire 1987).
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1881'de Şam ' da kurulan kütüphane,
Memlük Hükümdan ei-Melikü'z-Zahir
Baybars'ın lö 1277) Emeviyye Camii'nin
kuzeybatısına yaptırdığı Zahiriyye Medresesi'nde faaliyete geçtiği için bu adla
tanınmıştır. Kuruluşundan itibaren eiMektebetü'l-umümiyye, Darü 'l-kütübi'IArabiyye, ei-Mektebetü 'l-ehliyyetü'z-Zahiriyye gibi adlar alan kütüphaneye, Suriye'nin bağımsızlığını kaza nmasınd an sonra 1947' de milli kütüphane olarak Darü'l - kütübi'l-vataniyyetü'z- Zahiriyye adı
verilmiş ve bundan sonra kısaca Darü'lkütübi'z-Zahiriyye veya ei-Mektebetü'zZahiriyye şeklinde anılagelmiştir.
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Tahir ei Cezairi ve Selim ei-Buhari gibi ilim adamları, Şam 'ın çeşitli dönemlerde yaşadığı
istila ve el değiştirmelerde yağmalanan

Da rü ' l- kütüb i'z-Za hiriyye-
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medreselerindeki kıymetli kitaplardan
geriye kalanların da gittikçe artan bir
hızla Batı müze ve kütüphanelerine kaçınlmasına engel olabilmek için devletin
yardımını sağlamaya çalışıyorlardı. Bu
çabalar. 1878'de Dımaşk vilayetine vali
olarak tayin edilen Midhat Paşa zamanında semeresini verdi. Midhat Paşa,
eğitim ve öğretimin gelişmesi için yeni
medreseler açmak üzere Şam alimlerinden teşekkül eden bir cemiyet kurdu
(ei-Cem'iyyetü'l-hayriyye). Padişah ll. Abdülhamid'in fermanı üzerine, Şam'da o
zamana kadar ayakta kalabilen Zahiriyye, Ömeriyye, Abdullah Paşa ei-Azm. Süleyman Paşa el- Az m. Molla Osman eiKürdi, Hayyatin. Muradiyye, Şümeysa
tiyye, Yaguşiyye , Evkaf ve Beytülhitabe
medreselerinde mevcut kütüphanelerden toplanan kitaplar, Seyyid Alaeddin
Abidin'in başkan olarak görevlendirildiği bu cemiyet kanalıyla Zahiriyye Medresesi'nin bünyesindeki Baybars'ın tür besine taşındı 11879). O tarihteki sayısı
1465 olan bu kitaplar için Tahir el- Cezairfnin başkanlığında yürütülen çalış
malarla kataloglar hazırlandı ve böylece teşekkül eden kütüphane 1881' de eiMektebetü'l-umümiyye adıyla okuyucuya açıldı. Başlangıçta idari bakımdan Evkaf Dairesi'ne bağlı olan kütüphane. Osmanlılar'ın çekilmesinden sonra Divanü'lmaarif'e bağlandı ; daha sonra da bu kuruluşun ei-Mecmau'l-ilmiyyü'I-Arabi adıy
la bir akademiye dönüştürülmesi üzerine bu akademiye devredildi 11919). Bu
tarihten sonra o güne kadar ilkokul olarak kullanılan medrese binası da kütüphanenin bünyesine dahil edildi ve kurumun geliştirilmesi, mevcut kitap sayısı
nın satın alma, bağış, mübadele gibi yol·larla arttırılması yönüne gidildi. İlk müdür Tahirei-Cezairi ile ondan sonra gelenlerin büyük çabaları ve Şam 'd a bulunan bazı alimierin şahsi kitaplarını kütüphaneye bağışlamaları sonucu, 1928
yılında 13.000 olan kitap sayısı 1980'de
100.000 matbu ve 15.000 yazma esere
ulaştı. Bu rakama birçok Doğu ve Batı
dillerindeki dergileri de ilave etmek gerekir. Okuyucuya ve araştırınacıya büyük
imkanlar sunan Zahiriyye Kütüphanesi'nde mevcut en eski yazma eserler, 226
(84 1ı tarihli Mesa, ilü AJımed b. }ianbel, 255 (869) tarihli Sünenü'n-Nesa ,i
ile 443 ( 1051) tarihli Süveyd b. Said rivayetiyle gelen el-Muvatta,dır. Kütüphanede ayrıca, ei-Mecmau'l - ilmiyyü' I Arabf'nin üyelerinden Ahmed Teymur

Paşa'nın bağışladığı

482 adet altın. güve bakır sikke ile bazı değerli yüzüklerden oluşan bir koleksiyon da bulunmakta ve türbe kısmında teşhir edilmektedir.
müş

ei-Mecmau'l-ilmiyyü' I-Arabi, Darü'lkütübi'z- Zahiriyye'nin modern usullerle
düzenlenmesi ve eserlerin yeniden kataloglanması için kütüphanecilik tahsil
etmek üzere Avrupa'ya elemanlar gönderdi. Bunlardan Yusuf el- Uş 1935 'te
müdür olunca kütüphanenin düzeninde
önemli değişikliklere giderek iki okuma
salonu yaptırdı ve birini genel okuyucularla öğrencilere. diğerini ise "telif salonu" adıyla müellif ve araştırmacılara tahsis etti. Bu arada eser isimlerine, müellif isimlerine ve konulara göre tertiplenmiş ayrıntılı kataloglarla "Tasnifü' l uiOm ve'l -maarifi'I-Arabiyye" adıyla islami Arabi ilimierin tasnifine dair bir müracaat kitab ı hazırlatarak okuyucuların
hizmetine sundu. Kataloglar hazırlanır
ken kitapların konuları on sekiz ana ve
elli üç tali gruba ayrıldı: mesela Kur'an-ı
Kerim ana grubuna mushaflar. kıraat
kitapları. tefsir mukaddimeleri gibi tali
gruplar dahil edildi. Kitaplar raflara dizilirken de yerden tasarruf im kan ı sağ
layan ebatlara göre yerleştirme sistemi
benimsendi ve her kitaba bir rumuzla
bir numara verilip kartlarına işlendi.
Bugün Darü'l- kütübi'z- Zahiriyye' deki bütün yazmalar, nadir eserler ve mükerrer kitaplarla Suriye'de basılmış olanlar. 1984'te kurulan Suriye milli kütüphanesi Mektebetü'l- Esedi' 1- vataniyye'ye nakledilmiş durumdadır. Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de kalan kitapların sayıs ı 70.000 civarındadır. Şehrin merkezi
olan Emeviler Meydanı'ndaki büyük bir
binaya yerleşen ve Suriye hükümetinin
birçok yönden desteğiyle kurulan modern tesisleriyle okuyucuya ve araştır
macıya hizmet bakımından en yüksek
seviyeye çıkmayı hedefleyen Mektebetü'I-Esedi'l-vataniyye tamamen Zahiriyye
Kütüphanesi'nin koleksiyon larına. özellikle Arapça eseriere dayanmaktadır. Yıp
ranan nadir kitapların hepsi onarılmış,
ayrıca yazma eserlerin tamamı burada
mikrofilme çekilmiştir. Bu arada bazı
yabancı dillerdeki kitaplar da Darü'l-kütübi'z - Zahiriyye'den buraya taşınmıştır.
Bunlardan başka Mel<tebetü'l- Esedi' 1vataniyye, milli kütüphane olmasından
ötürü ticaret amacını taşısın veya taşı
masın Suriye'de basılan her monografiden beş nüsha ve her kitap serisinden
yirmi nüsha edinmekte. ayrıca resmi neş -

