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elleti iktenetha Darü '1 -kütübi'l- kav- medreselerindeki kıymetli kitaplardan 
miyye ~Ün?ü 'am 18 70 J:ıattô nihdyeti geriye kalanların da gittikçe artan bir 
1980 (Kahire 1987). hızla Batı müze ve kütüphanelerine ka-
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çınlmasına engel olabilmek için devletin 
yardımını sağlamaya çalışıyorlardı. Bu 
çabalar. 1878'de Dımaşk vilayetine vali 
olarak tayin edilen Midhat Paşa zama
nında semeresini verdi. Midhat Paşa, 

eğitim ve öğretimin gelişmesi için yeni 
medreseler açmak üzere Şam alimle
rinden teşekkül eden bir cemiyet kurdu 
(ei-Cem'iyyetü'l-hayriyye). Padişah ll. Ab
dülhamid'in fermanı üzerine, Şam'da o 
zamana kadar ayakta kalabilen Zahiriy
ye, Ömeriyye, Abdullah Paşa ei-Azm. Sü
leyman Paşa el- Az m. Molla Osman ei
Kürdi, Hayyatin. Muradiyye, Şümeysa
tiyye, Yaguşiyye, Evkaf ve Beytülhitabe 
medreselerinde mevcut kütüphaneler
den toplanan kitaplar, Seyyid Alaeddin 
Abidin'in başkan olarak görevlendirildi-
ği bu cemiyet kanalıyla Zahiriyye Med
resesi'nin bünyesindeki Baybars'ın tür-
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Suriye'de 
yazmalarıyla ünlü kütüphane. 

1881'de Şam 'da kurulan kütüphane, 
Memlük Hükümdan ei-Melikü'z-Zahir 

_j besine taşındı 1 1879). O tarihteki sayısı 
1465 olan bu kitaplar için Tahir el- Ce
zairfnin başkanlığında yürütülen çalış

malarla kataloglar hazırlandı ve böyle
ce teşekkül eden kütüphane 1881' de ei
Mektebetü'l-umümiyye adıyla okuyucu
ya açıldı. Başlangıçta idari bakımdan Ev
kaf Dairesi'ne bağlı olan kütüphane. Os
manlılar'ın çekilmesinden sonra Divanü'l
maarif 'e bağlandı ; daha sonra da bu ku
ruluşun ei-Mecmau'l-ilmiyyü'I-Arabi adıy
la bir akademiye dönüştürülmesi üzeri
ne bu akademiye devredildi 1 1919). Bu 
tarihten sonra o güne kadar ilkokul ola
rak kullanılan medrese binası da kütüp
hanenin bünyesine dahil edildi ve kuru
mun geliştirilmesi, mevcut kitap sayısı
nın satın alma, bağış, mübadele gibi yol-

Baybars'ın lö 1277) Emeviyye Camii'nin 
kuzeybatısına yaptırdığı Zahiriyye Med
resesi'nde faaliyete geçtiği için bu adla 
tanınmıştır. Kuruluşundan itibaren ei
Mektebetü'l-umümiyye, Darü ' l-kütübi'I
Arabiyye, ei-Mektebetü 'l-ehliyyetü'z-Za
hiriyye gibi adlar alan kütüphaneye, Suri
ye'nin bağımsızlığını kazanmasından son
ra 1947' de milli kütüphane olarak Da
rü'l - kütübi 'l-vataniyyetü'z- Zahiriyye adı 
verilmiş ve bundan sonra kısaca Darü'l
kütübi'z-Zahiriyye veya ei-Mektebetü'z
Zahiriyye şeklinde anılagelmiştir. 

XIX. yüzyılın ikinci yarısında Tahir ei 
Cezairi ve Selim ei-Buhari gibi ilim adam
ları, Şam'ın çeşitli dönemlerde yaşadığı 
istila ve el değiştirmelerde yağmalanan 
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· lar la arttırılması yönüne gidildi. İlk mü
dür Tahirei-Cezairi ile ondan sonra ge
lenlerin büyük çabaları ve Şam'da bulu
nan bazı alimierin şahsi kitaplarını kü-
tüphaneye bağışlamaları sonucu, 1928 
yılında 13.000 olan kitap sayısı 1980'de 
1 00.000 matbu ve 1 5.000 yazma esere 
ulaştı. Bu rakama birçok Doğu ve Batı 
dillerindeki dergileri de ilave etmek ge
rekir. Okuyucuya ve araştırınacıya büyük 
imkanlar sunan Zahiriyye Kütüphane
si'nde mevcut en eski yazma eserler, 226 
(84 1 ı tarihli Mesa, ilü AJımed b. }ian
bel, 255 (869) tarihli Sünenü'n-Nesa , i 
ile 443 ( 1 051) tar ihli Süveyd b. Said ri
vayetiyle gelen el-Muvatta,dır. Kütüp
hanede ayrıca, ei-Mecmau'l - ilmiyyü' I 
Arabf'nin üyelerinden Ahmed Teymur 

Paşa'nın bağışladığı 482 adet altın. gü
müş ve bakır sikke ile bazı değerli yü
züklerden oluşan bir koleksiyon da bu
lunmakta ve türbe kısmında teşhir edil
mektedir. 

ei-Mecmau'l-ilmiyyü' I-Arabi, Darü'l
kütübi'z- Zahiriyye'nin modern usullerle 
düzenlenmesi ve eserlerin yeniden ka
taloglanması için kütüphanecilik tahsil 
etmek üzere Avrupa'ya elemanlar gön
derdi. Bunlardan Yusuf el- U ş 1935 'te 
müdür olunca kütüphanenin düzeninde 
önemli değişikliklere giderek iki okuma 
salonu yaptırdı ve birini genel okuyucu
larla öğrencilere. diğerini ise "telif salo
nu" adıyla müellif ve araştırmacılara tah
sis etti. Bu arada eser isimlerine, müel
lif isimlerine ve konulara göre tertip
lenmiş ayrıntılı kataloglarla "Tasnifü' l 
uiOm ve'l -maarifi'I-Arabiyye" adıyla is
lami Arabi ilimierin tasnifine dair bir mü
racaat kitabı 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 di
zilirken de yerden tasarruf imkan ı sağ

layan ebatlara göre yerleştirme sistemi 
benimsendi ve her kitaba bir rumuzla 
bir numara verilip kartlarına işlendi. 

Bugün Darü'l- kütübi'z- Zahiriyye' de
ki bütün yazmalar, nadir eserler ve mü
kerrer kitaplarla Suriye'de basılmış olan
lar. 1984'te kurulan Suriye milli kütüp
hanesi Mektebetü'l- Esedi' 1- vataniyye'
ye nakledilmiş durumdadır. Darü'l-kü
tübi'z-Zahiriyye'de kalan kitapların sa
yıs ı 70.000 civarındadır. Şehrin merkezi 
olan Emeviler Meydanı'ndaki büyük bir 
binaya yerleşen ve Suriye hükümetinin 
birçok yönden desteğiyle kurulan mo
dern tesisleriyle okuyucuya ve araştır

macıya hizmet bakımından en yüksek 
seviyeye çıkmayı hedefleyen Mektebe
tü'I-Esedi'l-vataniyye tamamen Zahiriyye 
Kütüphanesi 'nin koleksiyonlarına. özel
likle 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-kü
tübi'z - Zahiriyye'den buraya taşınmıştır. 
Bunlardan başka Mel<tebetü'l- Esedi' 1-
vataniyye, milli kütüphane olmasından 
ötürü ticaret amacını taşısın veya taşı
masın Suriye'de basılan her monografi
den beş nüsha ve her kitap serisinden 
yirmi nüsha edinmekte. ayrıca resmi neş-



riyatı da toplamaktadır. Koleksiyonlar
daki nadide olmayan yayınların tamamı 
okuyucuya ödünç verilmektedir. Kütüp
hanenin birkaç büyük okuma salonunun 
yanında ayrıca tiyatro-sinema ve mik
rofilm salonları, yazma eserlerle periyo
dikiere ayrılmış özel odaları ve iyi do
nanmış bir mikrofilm laboratuvarı bu
lunmaktadır. Kütüphanenin bibliyograf
ya servisi biri monografiler, diğeri peri
yodikler için olmak üzere iki ayrı neşriyat 
yapar. 1984 yılını da ihtiva etmek üzere 
198S'te basılan Suriye milli bibliyograf
yası. milletlerarası Dewey Onlu Tasnif
Sistemi'ne göre hazırlanmış olup her mo
nografinin başlığını. yazar veya naşiri

nin adını. konusunu ve baskı yeri ile ta
rihini vermektedir. 1986'dan bu yana da 
(Suriye'de basılan süreli yayınların bibli
yografyası) çıkmaktadır. 

Darü' 1- kütübi'z- Zahiriyye'deki yazma
larla ilgili ilk katalog Yusuf el- U ş tara
fından hazırlanmış ( 194 7) ve tarih kitap
larıyla ilgili bu katalogu daha sonraki 
yıllarda diğerleri takip etmiştir. Fihrisü 
mal]tutati Dari'l-kütübi'z-?.ahiriyye ana 
başlığıyla yayımlanan belli başlı katalog
lar, ilgili oldukları dalları gösteren alt 
başlıkları ile şunlardır : 'Ulumü 'l-Kur'an 
(1962. haz. İzzet Hasan); el-Fı~hü'ş-Şa
ti'i (1963, haz. Abdülgani ed-Dakr); eş
Şi'r (1964, haz. İzzet Hasan); et-Tıb ve'ş
saydele (I 969, haz. Sami Halef Hamarn e); 
'ilmü'l-hey' e ve mülf.ıa~ötüh (1969, 
haz. İbrahim el-HOrT); el-Müntel]ab min 
mal]tutati'l- ha diş (1970, haz. M. Nası

rüddin el-ElbanT); el-Felsefe ve'l-man
tık ve adabü'l- baf.ış (1970, haz. Abdü l
hamid Hasan); el- Cografya ve mülf.ıa
~dtühô. (1970. haz. İbrahim el-HOrT); er
Riyaiiyyô.t (ı 973, haz. M. Salah el-AidT) ; 
et-Tarih ve mülhakötüh (1-11. 1393/ 1973, 
haz. Hilid er-Rew§.n); 'Ulı1mü'l-lugö
ti'l- 'Arabiyye: en-Nahv ( 1973, haz. Es
ma el-HımsT); 'UJUmü'l-lugöti'l- 'Ara
biyye: el-Luga - el-Belaga- el- 'Arui
eş-Şarf (I 393/ 1973, haz. Es ma el- HımsT); 

et- Taşavvuf (1-11, I 398/ 1978. haz. Riyaz 
el-Malih); el- 'uıam ve'l-fünunü'l-muh
telife 'inde ']- 'Arab (1400/ 1980, haz. Mu-s
tafa Said es-Sabbağ); el-Fı~hü'l-lfane
fi(l- ll , 1401 / 1980-1981, haz. M. Muti el
Hafız) ; et-Tıb ve'ş-şaydele (1-11. 1401 / 
1981, haz. Sal ah Muhammed el-HayemT); 
el-Edeb (1-11, 1402/ 1982, haz. Riyaz Ab
dülhamid Murad) ; 'Ulı1mü'l-~ur'ani'l
Kenm ( 1983, haz. Sal ah Muhammed el
HayemT) ; el-Mecami' (1-11, 1984-1986, haz. 
Yasin Muhammed es-Sevas). Ayrıca el
Fihrisü'l- 'am li-mal]tiltati Dari'l-kü-

tübi'z-'4'-ô.hiriyye (1987, haz. Salah Mu
hammed el-HayemT) adıyla bir de genel 
katalog hazırlanmıştır. 
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Mısır devlet arşivi. 

_j 

XVI. yüzyılın başından günümüze kadar 
Mısır hükümetlerinin idari arşiv malze
melerini ihtiva eder. Bu arşiv önce Ka
hire Kalesi'nde Defterhane denilen özel 
binada, daha sonra bir bölümü Abidin 
Sarayı ' nın bazı binalarında muhafaza 
edildi. Mısır'ın 1517'de Osmanlılar tara
fından fethinden itibaren Mısır eyaleti
nin ve divanının belge, kayıt, defter ve 
sicillerini saklayan ve XIX. yüzyıl başla
rında Kavalalı Mehmed Ali Paşa ve ha
lefleri devirlerinde muhtar bir vilayet 
hüviyetini kazanan Mısır'ın devlet kuru
luşlarının ve taşra teşkilatının arşiv mal
zemelerini bünyesinde toplayan bir mü
essese idi. XIX ve XX. yüzyıl boyunca Mı
sır bürokrasisinde oluşan evrakın önemli 
bölümü Kahire'de Abidin Sarayı'nda ko
rundu. 

Osmanlı fethinden itibaren Kahire Ka
lesi'nde Mısır eyalet arşivinin muhafaza 
edildiği bir defterhane teşekkül etmiş 
ve buraya eyaletin arazi kayıt defterle
ri, ocakların tayin ve maaş sicilleri, res
mi yazışmalar, İstanbul'dan gelen emir
ler, fermanlar. beratlar. Mısır valilerinin 
emirleri, malları müsadere edilen görev
lilerin evrakı konulmuştu . Ayrıca Defter
hane'ye Memlükler dönemine ait az sa
yıda belge ve sicil de intikal etmişti. An
cak bunların tamamı bugüne ulaşmadı. 
Defterhane 1235 (1820) yılında büyük 
bir yangın geçirdi ve birçok malzeme yok 
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oldu. Osmanlı ferman ve emirlerini ihti
va eden defterlerin önemli bir kısmı da 
bu yangından etkilendi. Yangından kur
tarılabilen malzemeleri toplayıp Mısır 

arşivini yeniden düzenlemek için Meh
med Ali Paşa tarafından kalede yeni bir 
defterhane binası yaptırıldı. Binanın in
şası Zilkade 1244'te (Mayıs 1829) bitiril
dL Tek katlı , kesme taştan kırk bir de
poyu ihtiva eden. sağlam duvarları, iç 
avluya bakan pencereleriyle yeni defter
hane tehlikelere karşı muhkem bir bina 
olarak inşa edilmişti. Kapısındaki 1244 
tarihli kitabesinin bir beytinde, "Mısır 

defterlerinin hıfzı için yaptırdı 1 İşte bak 
böyle metin nadire defterhane· ibaresi 
yer alır. Defterhane'nin eski bir mezar
lığın yerinde veya Baybars'ın inşa ettir
diği darüladl mahallinde yaptınldığı ri
vayet edilir. 

İdari yazışmalarda, diğer dairelerdeki 
ve taşradaki arşiv servislerinden ayır

mak maksadıyla burası için Defterhane-i 
Umümiyye adı kullanıldı. Yeni Defterha
ne'nin idaresi, Hoca Hanna tarafından 
hazırlanan 19 Ocak 1830 tarihli ilk ni
zamnamesine göre (el- Ve kay!' u'/- Mışriy

ye, 17 Şaban ı 245/ 1 I Şubat 1830) bir emi
ne verildi. İlk emin Ragıb Efendi oldu. 
Onun emrinde bir başkatip ve altı kısım 
şefi ile çeşitli memurlar görevlendirildi; 
bütün personel 100 kişi civarındaydı. Bu 
altı kısım Aşağı Mısır, Orta Mısır. Yukarı 

Mısır, devletin idari kısmı, kabul, tevzi 
ve tasnif kısmı, personel ve muhasebe 
bölümlerinden oluşuyordu. Hariciye Ne
zareti dışında bütün nezaretler yazışma
larını arşiv idaresine teslim etmekle yO
kümlüydüler. Ayrıca taşra yönetimleri de 
arşivlerini belli bir süre sonra Defterha
ne'ye gönderdi. Mehmed Ali Paşa'nın ar
şiv reformu sıkı bir merkezTieşme poli
tikası güttü. 

Daha sonraki yıllarda Defterhane-i Mıs

riyye ve Darü ·I -mahfOzati' 1- Mısriyye de 
denilen Mısır arşivi önce Dahiliye Neza
reti'ne, ardından Maliye Nezareti'ne bağ
landı ( 17 Nisan ı 905). Tapu kadastro. nü
fus, askere alma kayıtları, Mısır halkı

nın bütün doğum ve ölüm sicilieri bura
da saklandı. 

7 Zilhicce 1262'de (26 Kasım 1846) ar
şiv idaresinin bağlanacağı esasları orta
ya koyan ayrıntılı bir kanun çıkarıldı. Bu 
kanun Defterhane-i Umümiyye'de de
vamlı saklanacak belgeler ve kayıtlar

la değişen süreler sonunda ayıklanacak 
olanlar hakkında hükümler getirdi. Sü
rekli muhafaza edilecekler Mısır valile
rinin emirleri. nizarnname ve kanunlar. 
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