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SUNUfi

Toplumlar›n belle¤i ifllevini gören kütüphaneler ayn› zamanda toplum-

lar›n tarih boyunca ortaya koydu¤u ilmî birikimi, bilimsel miras› koru-

yup nesilden nesile aktarma fonksiyonunu da icra etmektedirler. Her

türlü entelektüel etkinli¤i destekleyen bu kurulufllar, bir medeniyetin,

bir toplumun düflünme ve araflt›rma çabalar› sonucu ortaya ç›kan eser-

lerini muhafaza etmek, toplamak, organize etmek, onlar› insanlar›n

faydalanmas›na haz›r hale getirmek için teflekkül etmifl olman›n yan›

s›ra yap›lm›fl ve yap›lacak olan ilmî araflt›rmalar›, zaman›m›zda ve ge-

lecekteki araflt›r›c›lar›n istifadesine sunarak e¤itim ve ö¤retime de yar-

d›mc› olurlar. 

Kil tabletlerden oluflan ilk kütüphanenin kuruluflunun “yaz›”n›n tarihiyle

efl zamanl› oldu¤u kabul edilmektedir. Mezopotamya’dan M›s›r’a, Antik

Yunan’dan Roma’ya, ‹slam Medeniyet’ine kadar birbirinden farkl› tecrü-

belere, birikimlere sahip medeniyetlerce kurulan kütüphanelerin ilim

miras›n› sonraki kuflaklara ulaflt›rmadaki rolü göz ard› edilemeyecek

bir öneme sahiptir. 

Bu ba¤lamda, kendi tarihimize bakt›¤›m›zda padiflahlar, paflalar, devlet

adamlar›, hay›r sahipleri… taraf›ndan kurulan saray kütüphaneleri, va-

k›f kütüphaneleri, flahsî kütüphaneler gibi türleri haiz günümüze ulaflan

de¤erli kütüphanelerimizin bugün çeflitli problemleri olmakla birlikte

hala araflt›rmac›lara hizmet vermeye devam etti¤ini görüyoruz. Bilim ve

Sanat Vakf› Türkiye Araflt›rmalar› Merkezi olarak, ilim ve kültür tarihi-

mizdeki bu önemli rollerine binaen kütüphanelerimiz ile ilgili toplant›lar

düzenlemeyi planlad›k. TAM Sohbet bafll›¤› alt›nda bugüne kadar ger-

çeklefltirdi¤imiz programlarda, üzerinde yaflad›¤›m›z co¤rafyada üreti-

len ilmî miras›m›z› nesilden nesile aktararak zaman›m›za ulaflt›ran kü-

tüphanelerimizin dününü bugününü, imkânlar›n› ve problemlerini gün-

deme getirdik ve getirmeye devam edece¤iz. Bugüne kadar gerçeklefl-

tirdi¤imiz toplam alt› programda, kimi Osmanl›’dan günümüze varl›¤›n›

sürdüren kimi Cumhuriyet döneminde kurulmufl ‹stanbul’daki yazma

kütüphanelerin tarihi, içinde bulunan de¤erli eserler ve halihaz›rda

mevcut durumlar› üzerine konufltuk. 
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Elinizdeki çal›flma, Osmanl› dönemi kütüphanelerine bak›ld›¤›nda “vak›f

kütüphaneleri” flehri olarak tan›mlanan ‹stanbul’da bulunan Millet Kü-

tüphanesi, Süleymaniye Kütüphanesi, Hakk› Tar›k Us Kütüphanesi, Be-

yaz›t Devlet Kütüphanesi, Arkeoloji Müzesi Arflivi ve Atatürk Kitapl›¤› ol-

mak üzere alt› kütüphane ile ilgili, Nisan 2003-A¤ustos 2005 tarihleri ara-

s›nda düzenledi¤imiz toplant›lar›n özetlerini içermektedir. Türkiye Arafl-

t›rmalar› Merkezi olarak gerek ‹stanbul’daki henüz gündeme getireme-

di¤imiz di¤er kütüphaneler gerekse ülkemizin baflka flehirlerindeki kü-

tüphanelerle ilgili programlarla yolumuza devam etmeyi arzu ediyoruz.

Bu çerçevede ilk yapt›¤›m›z program Millet Kütüphanesi ve kurucusu Ali

Emiri üzerineydi. Programda, Millet Kütüphanesi’nin eski müdürü, kü-

tüphaneye otuz iki y›l hizmet veren M. Serhan Tayfli, ilim ve kültür haya-

t›m›zda yads›namayacak bir öneme sahip, birbirinden de¤erli yazma

eserlerden oluflan kütüphanenin tarihini ve günümüzdeki durumunu

aktard›.

‹kinci programda, Süleymaniye Kütüphanesi’nin tarihi ve içerisinde bu-

lunan de¤erli yazmalar›n içeri¤i hakk›nda konu¤umuz, kütüphanenin

müdürü Nevzat Kaya’y› dinledik. 1918 y›l›ndan bu yana Kültür Bakanl›¤›

Kütüphaneler Genel Müdürlü¤ü’ne ba¤l› olarak hizmet veren, Süleyma-

niye külliyesinin bir bölümünden müteflekkil Süleymaniye kütüphanesi,

Anadolu’nun çeflitli il ve ilçelerinde bulunan yazma eser koleksiyonlar›

da dahil olmak üzere Fatih Sultan Mehmed, II. Beyaz›t, I. Mahmud, I. Ab-

dülhamid, I. Ahmed ve III. Ahmed gibi padiflahlara ait yazmalardan olu-

flan padiflah koleksiyonlar›n› içinde bar›nd›rmaktad›r. Nevzat Kaya’n›n

ifadesiyle, Asya’da yaflayan Müslüman Türkün düflünce hayat›n›n %90’›

bu kütüphanede mevcuttur.

1965 y›l›nda bafllayan serüveni fiubat 2003 tarihinde Beyaz›t Kütüphane-

si’ne devredilmesi ile son bulan Hakk› Tar›k Us Kütüphanesi bu çerçe-

vede duzenlenen üçüncü programla gündeme getirildi. Kütüphanenin

son döneminde müdürlük yapan Tar›k Özçelik, bütün yaflam› dikkate

al›nd›¤›nda H. Tar›k Us’un belki de en önemli özeli¤inin kitap severli¤i

oldu¤unu vurgulayarak Us’un, ömrü boyunca biriktirdi¤i yazma ve bas-

ma kitaplar, gazeteler, resimler, mecmualar ve el ilan› türü malzeme-

lerden oluflan mükemmel koleksiyonundan bahsetti. Özellikle 1934 y›-

l›nda, Derleme Kanunu ç›kmadan önce, Türkiye içinde ve d›fl›nda ç›km›fl

gazete ve mecmualar› toplamak suretiyle kültür hayat›m›za önemli bir

katk›da bulunan Hakk› Tar›k Us’un, bu koleksiyonu, bir kütüphane tesis
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edip araflt›rmac›lar›n hizmetine sunma iste¤i, sa¤l›¤›n›n bozulmas› ve

bir süre sonra da vefat etmesi nedeniyle yaflam›nda gerçekleflemese de

vefat›ndan sonra Sahhaflar Çarfl›s›’n›n bitifli¤inde ve Beyaz›d Camii bah-

çesinde metruk halde bulunan S›byan Mektebi binas› tamir edilerek te-

flekkül etmifl. Beyaz›t Devlet Kütüphanesine devredilinceye kadar da

burada araflt›rmac›lara hizmet sunmufltur. 

Eski eserler bir milletin tarihî zenginli¤ini as›rlar sonraya tafl›yan en

önemli kaynaklard›r. Kütüphaneler serimizin dördüncüsü, Adnan Al-

pay’›n konuk oldu¤u Arkeolojisi Müzesi ve Arflivi üzerine yap›ld›. 1998-

2005 tarihleri aras›nda kütüphanede görev yapan Alpay sunumunda,

1891 tarihinde Müze-i Hümayun olarak kurulan, ülkemizde müzecilik ve

arkeoloji biliminin inflas›nda öncülük eden ilk ve tek kurum ‹stanbul Ar-

keoloji Müzesi’nin tarihçesine, içerisinde bulunan koleksiyonlara ve ye-

niden yap›land›r›lmas›na iliflkin çal›flmalara yer verdi. Bugün araflt›r-

mac›lara kapal› olan müze arflivi, Balkanlar’dan Afrika’ya, Anadolu ve

Mezopotamya’dan Arap Yar›madas›’na kadar Osmanl› ‹mparatorlu¤u

s›n›rlar› içinde yer alan bölgelerden de¤iflik uygarl›klara ait zengin ve

çok önemli eserleri, koleksiyonlar› aras›nda bar›nd›rmaktad›r.

Bir milletin kendi de¤erleri ve gelene¤i ile olan irtibat›n› güçlendirmesi,

o milletin kültür haf›zas› durumundaki kütüphaneleri ile olan irtibat›yla

do¤ru orant›l›d›r. Bu irtibat› güçlendirmek ad›na düzenlenen kütüphane-

lerimiz ile ilgili bir baflka programda 1884’te “Kütüphane-i Umumi-i Os-

manî” ad›yla, genel bir kitapl›k olarak kurulan ilk devlet kütüphanemiz

Beyaz›t Devlet Kütüphanesini konufltuk. Millî bir kütüphane olarak  hiz-

mete aç›lan Beyaz›t Devlet Kütüphanesinin müdürü fierafettin Kocaman

kütüphanenin tarihi ve içinde bulunan de¤erli eserler üzerine konufltu.

Büyükflehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlü¤ü’ne ba¤l› olarak

halka ve özel araflt›rmac›lara hizmet veren Atatürk Kitapl›¤›, nadir eser-

ler bölümünde görevli olan Hüseyin Türkmen’in, kütüphanenin tarihçesi,

bölümleri ve koleksiyonlar›n› kapsayan bir konuflmas›yla tart›fl›ld›. Di¤er

programlar›m›zda oldu¤u gibi bu programda da ilk olarak kitapl›¤›n tarih-

çesine yer verildi. Daha sonra bünyesinde mevcut de¤erli eserler, kolek-

siyonlar, gazete arflivleri… dile getirildi. Ayr›ca, ‹stanbul’da 1924 y›l›nda

ilk belediye kütüphanesi olarak kurulan Atatürk Kitapl›¤›n›n günümüzde

araflt›rmac›ya sunabildi¤i imkanlar ile problemlerine de de¤inildi.

‹lim ve kültür hayat›m›za katk›da bulunan kütüphanelerimize iliflkin da-

ha nice TAM Sohbet programlar›nda buluflmak dile¤iyle…
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Kitaba ve ‹lme Adanan Bir Ömür: 

Ali Emirî ve Millet Kütüphanesi 

Mehmet Serhan TAYfi‹*

Kütüphanelerin, özellikle Süleymaniye ve Millet Kütüphanesi gibi

Arap harfli yazma-matbu eser a¤›rl›kl› kitap bulunduranlar›n kendilerine

has -bak›m, de¤erlendirme ve kitaplar› tan›ma gibi- birtak›m teknik zorluk-

lar› varolup, bunlar›n her biri, asl›nda bafll› bafl›na birer ihtisas alan›d›r.

Ama maalesef bu konu, Türkiye’de bugüne kadar böyle idrak edilmemifl.

Sistem olarak hâlâ eski usul devam ediyor. Oysa böylesine de¤erli eserleri

bar›nd›ran kütüphanelerin bizim kendi milli flark politikam›z› oluflturaca¤›-

m›z bir politikan›n içinde ele al›nmas› gerekiyor. 

fiimdi Millet Kütüphanesi hakk›nda bilgi vermeden evvel, Millet Kütüphane-

si’ni kuran ve ona eme¤i geçen flahsiyetler hakk›nda size biraz bilgi vermek

istiyorum. Bizim kültürümüzü, bizim mazimizden bugüne tafl›yan de¤erli

insanlar bunlar. Genç nesillerimiz, kardefllerimiz bu kültüre vak›f olmak is-

terlerse bu flahsiyetleri tan›mak zorundalar. Ayn› zamanda bu, manevi bir

gerekliliktir de. 

Kütüphanenin kurucusu rahmetli Ali Emirî Efendi benim çok de¤er verdi¤im,

sayd›¤›m, sevdi¤im, birçok büyük insan›n da k›ymet verdi¤i, çok de¤erli bir

insan. Asr›n›n büyük insanlar› kendisinden sitayiflle bahsetmifller. Kendisi

ve kurdu¤u Millet Kütüphanesi hakk›nda yaz›lar, makaleler kaleme alm›fllar. 
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Ali Emirî Efendi aslen Diyarbak›rl›1 bir zat. Eski tabirle Amidli. Kara Amidli.

Yani Amid’in merkezinden. Bu nedenle Diyarbak›r’›n son derece de¤erli

kültürel vas›flar›n› üzerinde tafl›yan bir flah›s Ali Emirî Efendi. Yahya Ke-

mal’in ‹bnü’l-Emin Mahmut Kemal için dedi¤i gibi, ancak kendi kendisiyle

anlafl›labilir bir flah›s. Fevkalade zeki, kültürlü, fedakâr, vatan› ve milleti için

yapmayaca¤› fley olmayan, memleketin gönüllü müdafii insanlar›ndan bir

tanesi. Kendisinin Tezkire-i fiuarâ-y› Amid adl› bir eseri var. Ali Emirî Efen-

di bu eseri bizzat bast›rm›fl ve telif etmifl. Kendi hal tercümesinin de bulun-

du¤u Amid flairleriyle ilgili bu eserde, kendi dedesi ve babas› dahil olmak

üzere birçok Diyarbak›rl› flairin hakk›nda bilgiler var. Zira Ali Emirî Efen-

di’nin dedesi ve babas› da flair. Babas› Mehmet fierif Efendi, dedesi ise Sâ-

im Seyyid Emirî Çelebi’dir. Ali Emirî Efendinin Emirîzade soyad› buradan

geliyor. Sâim Seyyid Emirî Çelebi büyük, de¤erli bir flair olup Safâyî Tezki-

resi’nde ad› geçmektedir.

fiuara tezkireleri o bölgenin, o beldenin, o asr›n seçkin kiflilerini alarak seç-

meler yapar. Ünlü fluara tezkirelerinde ad› geçiyor Saim Seyyid Emirî Çele-

bi’nin. Babas› Seyyid Mehmet fierif Efendi ise hem flair, hem de mali duru-

mu iyi bir tacir. Ali Emirî hâl tercümesi fleklinde haz›rlad›¤› otobiyografik

makalesinde küçük yafllardan itibaren kitaba merak sald›¤›n›, amcas›n›n ve

day›s›n›n ilim adam› oldu¤unu, akrabalar›ndan fiaban-› Kâmî Efendi’nin

hem Gülflenî fleyhi, hem de Diyarbak›r yöresinde tan›nm›fl büyük bir âlim

oldu¤unu anlat›r ve akrabalar›ndan nas›l feyz ve ders ald›¤›n› zikreder. Oku-

du¤u kitaplar› da tek tek zikreder Ali Emirî Efendi. 

Ali Emirî Efendi 1857 y›l›nda Diyarbak›r’da do¤mufl. Küçük yafltan itibaren

çal›flmalarda bulunmufl ve önce Arabî ilimleri ö¤renmifl. Sonra Farsça’y› ve

o asr›n geçerli olan -hadis, tefsir, kelam, f›k›h, gramer, mant›k gibi- ilimle-

rini ö¤renmifl. Daha çok edebî ilimlere a¤›rl›k vermifl ama kendisi bir hesap

adam› ayn› zamanda.

Bunu fluradan anl›yoruz: Ali Emirî Efendi’nin son görevi Haleb Defterdarl›¤›

ve Yemen Bafl Maliye Müfettiflli¤i. Emekli oldu¤u görev defterdarl›k yani

muhasebecilik. Hayat› boyunca muhasebecilik yapm›fl. ‹lk yapt›¤› ifl 15-16

yafllar›nda bir gençken Diyarbak›r’da aç›lan kendi tabiriyle “telgraf fenni”nin

kurslar›na devam etmek. Yine kendi ifadesinden anl›yoruz ki aliyyü’l-ala de-
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receyle buradan diploma al›yor ve yine buraya kâtip olarak kayd› yap›l›yor.

Dolay›s›yla ilk ifl olarak Diyarbak›r Telgrafhanesi’ne kâtip oluyor. Bu arada

Osmanl› kültüründe fliir söylemek bir vas›f, bir kariyer ayn› zamanda. Me-

sela Sadrazam Sait Pafla sadrazam olmadan önce Diyarbak›r Valisi imifl ve

o da flair. ‹lim sahibi ve bilgi sahibi olmak fliirle birlikte ele al›n›yor o zaman-

larda. Ali Emirî, “ben fliiri tan›mak ve edebî vas›flar› ö¤renmek için önce Kâ-

fiye Lügati’ni ezberledim. Genç arkadafllar olarak aram›zda kafiye atard›k

birbirimize.” diyor. Ezberi olan kifli fliiri kolay söyler. fiiirin duygu yönünden

derinli¤inin olup olmamas› insan›n kendi yap›s›na ba¤l›d›r ama ezber yete-

nekleri sayesinde fliir söylemek, düz yaz› yazmak gibi bir fley dönemin âlim-

leri için. ‹flte böyle bir ortamda yetiflmifl Ali Emirî Efendi de. Mesela hocas›-

n›n sordu¤u bir soruyu bilememesi ve azar iflitmesi üzerine bu durum onu-

runa dokunmufl Ali Emirî Efendi’nin ve oturup Kamus-› Osmanî’yi ezberle-

mifl. Bunu flöyle anlat›yor Ali Emirî: “Oturdum ve üç günde ezberledim. Ho-

cam istedi¤i yerden sordu, ben de cevab›n› verince bir aferin ald›m ve ho-

cayla aram›z düzeldi.” Bu bile Ali Emirî Efendi’nin ne kadar nev-i flahs›na

münhas›r bir insan oldu¤unu gösteriyor. 

Ali Emirî Efendi Diyarbak›r’da bir zamanlar 1 milyon 40 bin cilt kitab›n ol-

du¤unu da aktar›yor bize.2 Kaynak olarak ‹bnü’l-Esir’in meflhur El-Kâmil
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fi’t-Tarih adl› eserini gösteriyor. Ali Emirî’nin bu kaynaktan aktard›¤›na gö-

re; Selahaddin Eyyubî, H›ttin’de Haçl›lar› yenip Kudüs’ü de teslim ald›ktan

sonra, Diyarbak›r, kap›lar›n› bu kahramana açt›. Selahaddin üç gün, üç ge-

ce ald›¤› ganimetlerden fukaraya tasaddukta bulundu. Bayram gibi flenlik

yap›ld›. Arkas›ndan da dedi ki: “M›s›r’da fiii Fatimî kültürü hâkim, fakat ben

‹slam vahdetini sa¤lamak için buraya Sünnî kültürü yerlefltirmek istiyo-

rum.” Selahaddin Eyyubî âlimlerden yard›m istedi. Oradaki baz› âlimler 1

milyon 40 bin cilt ihtiva eden kütüphaneden 25 hicazeli kitap seçtiler ve M›-

s›r’a gönderdiler. Ali Emirî’nin verdi¤i bilgiden anl›yoruz ki bir hicaze; 500

cilt kitap, bir devenin kald›rabildi¤i nakliye miktar› ve bir Hicaz devesi befl

yüz kitap kald›rabiliyormufl. Eyyubilerin M›s›r’da kurdu¤u kültürün temeli

bu kitaplarla at›l›yor. 

Ali Emirî de böyle bir ortam›n miras b›rakt›¤› bir kültürel atmosfer içinde kâ-

tiplikle bafll›yor göreve. Daha sonra Vali Sait Pafla’n›n yan›na özel kalem mü-

dürü olarak kademe kademe yükselmeye bafll›yor. Muhasebe yard›mc›l›¤›,

ard›ndan muhasebecilik ve bafl muhasebecilik yap›yor. Balkanlarda, Bosna

Hersek taraflar›nda kald›ktan sonra Yanya-‹flkodra muhitinde görevlendirili-

yor. Burada muhasebe müdürü olarak görev yapt›¤› s›rada ‹flkodral› flairle-

rin fliirlerini toplay›p bir gazetede neflrediyor. Ayn› zamanda bir küçük ma-

hallî gazete kuruyor kendi imkânlar›yla. K›rflehir’de bafl muhasebecilik göre-

vinde bulunuyor daha sonra. O dönemde harap olan Bektafli tekkesini görüp

Bektaflileri ça¤›r›yor ve diyor ki: “Siz eme¤inizi verin, ben de paras›n› ödeye-

yim; bu tekkeyi onaral›m.” Bir buçuk sene gibi k›sa bir zamanda onar›yorlar.

Bir de tamir kitabesi yaz›yor kendisi ve manzum kitabeyi de oraya as›yorlar.

Her gitti¤i yerde böyle davran›yor Ali Emirî Efendi. Bu arada kitaplar topluyor.

Bir ömür boyunca bir milli kütüphane kurma, 100 bin ciltlik bir kütüphane

meydana getirme, matbu-yazma kütüphane oluflturma hayali içinde yafl›yor.

Ömrü boyunca kazand›¤› maafl›ndan toplayabildikleriyle 16 bin cilde yak›n ki-

tap ihtiva eden bir kütüphane oluflturuyor. 7 bine yak›n yazma eser var bun-

lar›n aras›nda. Tabii toplanan eserlerin kalitesi de önemli. Ali Emirî Efendi ki-

tabiyatç› oldu¤u için bir bibliyografya âlimi ayn› zamanda. O sebeple yay›nla-

r› yak›ndan takip ediyor. Mesela neredeyse ezbere bildi¤i Kâtip Çelebi’nin

Keflfü’z-Zünun’unda geçen 15 bin civar›nda kitap var. Divan-› Lügati’t-

Türk’ün varl›¤›n› da oradan ö¤reniyor ama kitap kay›p. Çeflitli eserlerde zik-
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redildi¤i için varl›¤›ndan haberdar olunan fakat nüshalar›na bir türlü ulafl›la-

mayan bunun gibi pek çok eser mevcut.

Ali Emirî Efendi birçok yere gitmifl kitap toplamak için, Horasan’a, Cend

flehrine kadar uzanm›fl. Kitap toplamaya iliflkin çok kuvvetli bir tutkusu var.

Bu merak›n› bir örnekle aç›klayal›m. Ali Emirî Diyarbak›r’dan ‹stanbul’a gel-

di¤inde, birinci cildi kendisinde olan Yemen ashab›yla ilgili bir ensab kitab›-

n›n ikinci cildinin Yemen’de falan zat›n yan›nda oldu¤unu ö¤reniyor ve bu

ikinci cildi alabilmek için Bâb-› Âliye bask› yap›yor. Bâb-› Âli, Ali Emirî’yi ta-

n›d›¤› için Yemen’e müfettifl olarak gönderiyor. Gidiyor ve o adam› bulmaya

çal›fl›yor. Bir noktaya kadar geldikten sonra askerler diyorlar ki: “Buradan

sonra biz gidemeyiz, buras› bafl›bozuklar›n bölgesi. Burada çeteler, eflk›ya

var.” Ali Emirî diyor ki: “O zaman siz bana bir at ya da kat›r bulun. Ben gide-

rim.” Ona bir kat›r buluyorlar, yan›na da bir çavufl veriyorlar. Onunla bera-

ber gidip kabile reisini buluyor. Arapça biliyor tabii, konufluyorlar ve anlat›-

yor ne için geldi¤ini. Adam flaflk›n flaflk›n dinliyor ve “Efendi” diyor; “benim

evlatlar›m bile bilmez bu kitab›n ne oldu¤unu. ‹stanbul’dan buraya kadar

bunun için geldi¤ine göre demek ki senin için çok önemli, al, senin olsun.” 

Kimine göre bibliyoman Ali Emirî, yani kitap hastas›. Kimine göre ise Latin-

ce tabiriyle bibliyofil, yani kitapsever. Böyle bir zat Ali Emirî Efendi. Bu he-

vesle toplad›¤› kitaplarla bir kütüphane kurmay› düflünüyor. II. Meflrutiyet

döneminde Haleb’de defterdar bulundu¤u s›rada flöyle bir hadise gelifliyor:

Uzun bir zamand›r memur maafllar› ödenememifl harp sebebiyle. Memur-

lar ma¤dur durumda. Kendisi de maafl alam›yor ama bekâr oldu¤u için dert

etmiyor. Memurlara ac›yor çoluk-çocuklar› oldu¤u için. Saraydan bir yaz›

geliyor kendisine, maafllar› ödeyebilece¤ine dair. Ard›ndan sabahleyin ikin-

ci bir emir daha geliyor, maafllar› ödememesini belirten. Ali Emirî vicdan›-

na s›¤›n›yor, düflünüyor-tafl›n›yor ve ödüyor paralar›. Sonra Bâb-› Âli’ye bir

yaz› yaz›yor ve “Ben vazifeyi suistimal ettim. ‹kinci emrinizi almama ra¤men

memurlar çok ma¤durdu dayanamad›m, kendi maafl›m› almamak kayd›yla

onlar›n maafl›n› ödedim” diyor. “Takdirinize raz›y›m, emeklili¤imin kabulü-

nü istirham ederim” diye de ekliyor. Eski hizmetlerine binaen kendisine bir

ceza verilmiyor. Bilakis takdir görüyor ve en yüksek kademe anlam›na ge-

len s›n›f-› ûlâ niflan›yla ödüllendiriliyor. Dolgun bir ikramiye ve 2 bin kurufl-

luk bir maaflla emekliye sevk ediliyor. Uzun zamand›r hasretini duydu¤u,

kitap harman› olan ‹stanbul’a dönüyor Ali Emirî Efendi. 
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‹stanbul’da bulundu¤u s›rada, dönemin seçkinleriyle tan›fl›yor. Yahya Kemal,

‹smail Saib Efendi gibi. (Beyaz›t Kütüphanesi’nin müdürü ‹smail Saib Efendi,

tan›nmas› gereken bir adam. ‹sveç Baflkonsolosu burada onun talebesiymifl,

derslerine gelirmifl ve yurduna dönünce baflbakan olmufl ve ‹smail Saib

Efendi öldü¤ü zaman ‹nönü’ye bir telgraf çekip “ekselanslar›n›n flahs›nda

Türk milletinin ve dünya ilminin bafl› sa¤ olsun” demifl. Bugün ise kimse ta-

n›m›yor ‹smail Saib Efendi’yi. Müstesna bir zeka ‹smail Saib Efendi de.)

Ali Emirî Efendi, ‹stanbul’a gelince flehri kar›fl kar›fl dolafl›yor. Nerede bir

çeflme, hamam, camii, medrese ilifltiyse gözüne harap, bak›ms›z; al›yor eli-

ne kalemi ve f›rçalay›c› bir flekilde yaz› yaz›yor vak›flara. Bu yaz›lar›n ismi-

ni Vicdannâme koyuyor. Bu yaz›lar sayesinde vak›flar› harekete geçirerek

birçok eseri tamir ettiriyor. 

Ali Emirî Beyaz›t’ta, Gedikpafla Tiyatro Caddesinde, iki katl› bir ev alm›fl ‹s-

tanbul’a dönünce ve 10 sene kadar kitaplar kendi evinde kalm›fl. fiimdi bir

han var bu evin yerinde. O ev vak›flara devrolmufl, vak›flar da satm›fl. Böy-

lece yerine han yap›lm›fl. Kültür Bakanl›¤› taraf›ndan orada onun yaflad›¤›n›

belirtir bir fley yap›lmas› laz›md›. Bunun için valilikten izin ald›k, plaket ça-

kacakt›k fakat plaketi bile çakt›rmad›lar.

Ali Emirî Efendi’nin dostlar› onu uyar›yor ve diyorlar ki: “S›k s›k yang›n ç›k›-

yor. Çok de¤erli kitaplar›n›z var. Maazallah bir yang›n olursa kitaplar›n›z te-
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lef olur.” Ali Emirî iknâ oluyor. Kendisine bir yer ar›yor ve dostlar›na da “Ba-

na bir medrese bulun” diye haber sal›yor. Dostu olan fieyhülislam Hayri

Efendi özellikle çok ilgileniyor. Medreseleri, evkaftan da birkaç kifli ile bir-

likte beraber geziyorlar. Nihayet Millet Kütüphanesi’nin bulundu¤u yerde,

yani Feyziye Medresesi (Feyzullah Efendi Medresesi)’nde karar k›l›yorlar. 

Erzurumlu Seyyit Mehmet Feyzullah Efendi, meflhur bir zat. Vaniköy’ün ku-

rucusu Vânî Mehmet Efendi’nin damad› ayn› zamanda. Bu zât-› muhterem

Feyzullah Efendi tarihte Edirne Vakas› denilen olayda öldürülen fleyhülis-

lam. Sultan II. Mustafa ve III. Ahmet talebeleri. Mefl‘um Edirne Vakas› s›ra-

s›nda kendisi param parça edilmifl ve cesedi Tunca Nehri’ne at›lm›fl. Çok

k›ymetli bir zat olan Feyzullah Efendi birçok hay›r eseri yapt›rm›fl. Mesela

Medine-i Münevvere’de bir Darü’fl-flifa yapt›rm›fl. fiu an yerinde yeller esi-

yor. Vakf›n geliri Medine Belediyesi’ne aktar›lm›fl. T›p medresesi ifllevi gö-

ren bu kurumdan flu an bir fley kalmam›fl. Kur’an-› Kerim ö¤retmek ve bu

alanda ihtisas e¤itimi vermek için fiam’da bir Darü’l-kurrâ yapt›rm›fl. O da

yok olmufl flu anda. Kendi memleketi olan Erzurum’a Kurflunlu Camii diye

bir camii yapt›rm›fl, bir medrese ve s›byan mektebi de ihtiva eden bir külli-

yeyle birlikte. As›l ismi Fevziye Camii ama kubbesi kurflunla kapl› oldu¤u

için bu adla an›l›yor. Daha sonra ‹stanbul’daki Darü’l-hadis binas›n› yapt›r-

m›fl. Sebebi de karfl›s›nda Halil Pafla Camii’nin oluflu.3

Ali Emirî Efendi iflte bu telkinlerle bu binay› görüyor ve be¤eniyor. Çok gü-

zel bir bina. ‹lginç de bir hikâyesi var binan›n: ‹ttihat ve Terakki döneminde

‹stanbul Belediyesi fiehremini olan t›p profesörü Cemil Topuzlu Pafla, itti-

hatç› oldu¤u için kolayl›kla Sultan Mehmet Reflat’tan y›k›m karar› alarak bu

binay› y›kt›rma ifline girifliyor. Sebebi de Halil Pafla’ya duyulan düflmanl›k.

1701’de yap›lan ve o zaman 200 y›ll›k olan o bina y›k›lacak ve yer genifl bir

meydan haline getirilerek orada bando m›z›ka çal›nacak. Nitekim iflçiler gi-

riyor ve kazmalar, kürekler ellerinde y›karlarken Frans›z büyükelçisinin ha-

n›m› –sanat tarihi mezunu ve yap›larla çok ilgili bir han›m olan- Madam

Bompart bu camiyi görüyor. Bu eser de klasik Osmanl› âsâr›n›n son örnek-

lerinden biri. Han›m›n ilgisini çekiyor ve ne oluyor diye sordu¤unda ö¤ren-
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diklerine çok üzülüyor. Zarif mermer iflçili¤i olan bu binay› çok be¤eniyor.

Kocas›yla beraber Sultan Reflat’›n huzuruna ç›k›yorlar. Sultan Reflat da

Frans›z dostlu¤una istinaden y›k›m› iptal ediyor ve baflka bir fermanla bina

y›k›lmaktan kurtuluyor. Bu han›m ‹stanbul Muhibler Cemiyeti diye bir cemi-

yet kuruyor. ‹kdam gazetesinde bu kay›tlar mevcut. 1909-1911 y›llar›nda bu

binay› restore ettiriyor ve ‹stanbul Muhibler Cemiyeti’nin merkezi olarak

kültürel faaliyetlerde kullan›yor. Bina I. Dünya Savafl› sonunda metruk kal›-

yor bir süre. Sonra Ali Emirî Efendi buray› be¤eniyor ve kitaplar›n› buraya

ba¤›fll›yor. 1916 y›l›nda da kütüphane haline getiriliyor. Ali Emirî Efendi’nin

iste¤iyle bu kütüphane Millet Kütüphanesi ad›yla an›l›yor. 

Savafl y›llar›nda iflgal komutan›, Ali Emirî’ye gelerek kütüphanesi karfl›l›-

¤›nda 30 bin alt›n teklif ederek diyor ki: “Fransa’da sana köflk verelim, kitap-

lar›n› da götürelim ve bu köflke koyal›m. Senin emrine Bolulu aflç›lar vere-

lim. (Türkler bo¤azlar›na düflkündürler ya!) Sana yetifltirmek üzere gençler

bulal›m, yetifltirin, sonra da orada hizmete sokal›m. Böylece bu kitaplardan

bütün dünya istifade etsin”. Ali Emirî öyle hiddetleniyor ki tercüman bile

flaflk›nl›k içinde bakakal›yor. ‹flgal komutan›na elindeki bastonu göstererek

“Ben” demifl, “bu kitaplar› biriktirebilmek için peynir ekmek, zeytin ekmek

yedim. Yeter ki milletimin evlatlar› okusun, yetiflsin diye! Yemedim-içme-

dim bu kitaplara verdim. Biz Türkler misafirperveriz; biraz önce kahvemi iç-

tin. fiimdi y›k›l git karfl›mdan.”

Kitaba böyle düflkün bir zat Ali Emirî Efendi. Mesela Divan-› Lügati’t-Türk’ü

sat›n al›fl hikâyesi de bir hayli enteresan. Divan-› Lügati’t-Türk, Kaflgarl›

Mahmut’un meflhur eseri. Tek nüsha dünyada. Neler yok ki Divan-› Lügati’t-

Türk’te. Mesela k›sa bir bilgi vereyim. Bir kere 24 tane O¤uz boyunun ismi

var. Bu kitab›n Ebul Kas›m Abdullah Muktedî Bi-Emrullah’a takdim edildi¤i-

ne dair k›rm›z› yaz›yla bir yaz› var. Sonra Uygur alfabesi var ve alt›nda Arap

alfabesi ile karfl›laflt›r›lmas› yap›l›yor. Ayr›ca 24 O¤uz boyunu zikrederken

damgalar›n› da vermifl. Sonra Orta Asya menfleli O¤uz lehçesi a¤›rl›kl› bir

dünya dilleri haritas› yer al›yor. Yeniden bas›lmas› laz›m Divan-› Lügat’in o

tarzda. Pafla han›m› olan bir han›m kitapç› Burhan Bey’e gelerek muzdarip

durumda oldu¤unu beyan etmifl ve bu nadir eseri 30 alt›na satmak istedi¤i-

ni bildirmifl. Burhan Bey el alt›ndan Ali Emirî’ye haber vermifl, Ali Emirî de

kitab› ziyarete gitmifl ve 30 alt›n vererek maarife götürmüfl. Maarif iki bin befl

yüz kâ¤›t vermemifl. Bunun üzerine 30 tane sar› alt›n lira vererek kitab› sa-
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t›n alm›fl. Kendisinde 10-15 alt›n lira varm›fl. Borç bulmufl kitab› alabilmek

için. Hayli u¤raflm›fl. Y›llarca peflinden koflmufl bu kitab›n. Ald›¤› zaman he-

men eve gidiyor ve dostu Kilisli Rifat Bilge’yi ça¤›r›yor. Kilisli Rifat Bey Divan-

› Lügati’t-Türk’ü neflreden, âlim, fâz›l bir zatt›r. ‹kisi birlikte oturuyorlar ve

kitab›n tamam olup olmad›¤›n› anlamak için bafltan sona okuyorlar. Sadece

namaz k›lmak ve bir fleyler at›flt›rmak için bafl›ndan kalk›yorlar. Uykusuz 3

gün 3 gece geçirdiklerini söylüyor Ali Emirî Efendi. Yazma eserlerde sayfa-

n›n sonuna not düflülen kelimeyle di¤er sayfan›n ilk kelimesi ayn›ysa eser

devam ediyor, eksik yok demektir. Ancak bunu o zamanlar yapmam›fllar.

Tabii kitap tamam m›, de¤il mi anlafl›lm›yor. Bunun için bafltan afla¤› okuma-

lar› laz›m. Rifat Bey’in Arapça’s› çok iyi. Ali Emiri Efendi de iyi biliyor. Bera-

ber okuyup mukabele yap›yorlar. Bitirdiklerinde tamam oldu¤u ortaya ç›k›n-

ca Ali Emirî Efendi hemen gidiyor, abdest al›p iki rekât flükür namaz› k›l›yor.

Allah kendisine böyle bir kitapla kavuflmay› nasip etti¤i için dua ediyor. Rifat

Bey’in anlatt›¤›na göre bütün samimiyetiyle ona diyor ki: “Gel tapu dairesine

gidelim”. Rifat Bey, “ne yapaca¤›z efendim tapu dairesinde” diyor. “Gedikpa-

fla’da iki katl›, ufak bir evim var, flükran olarak, eme¤ine karfl›l›k onun bir

kat›n› sana ba¤›fllayay›m” diyor. Bunun üzerine Rifat Bey “aman efendim” di-

yor, “devletle oturun hanenizde. Fakirin dedemden kalma kona¤› var, o bize

yetiyor da art›yor bile.” “O zaman sana ne yapay›m?” diye soruyor Ali Emirî.

“Uygun görürseniz kitab›n eflini fakire verin” diyor Rifat Bey de. 

Ali Emirî Efendi’nin hizmetleri bunlarla bitmiyor. II. Meflrutiyet’ten hemen

sonra ihtiyaç olmufl, Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuas›’n›n yaz› ve yöne-

tim kurulunda üyelik yapm›fl. Ayr›ca Sadâret Arflivi’nde tasnif heyeti komis-

yon baflkanl›¤› yapm›fl. Alt›-yedi senede 50 bin evrak tasnif etmifl. 1924 se-

nesinde vefat ediyor Ali Emirî Efendi. Hastalan›nca dostlar› onu Frans›z

Hastanesi’ne kald›r›yor ve orada vefat ediyor. Tahirü’l Mevlevi, ‹bnü’l-Emin

Mahmut Kemal Bey gibi birçoklar› ölümüne tarih düflürüyorlar. Ali Emirî

Efendi Fatih Sultan Mehmet’i çok sevdi¤i için, cenazesi Fatih’ten kald›r›l›yor

ve caminin avlusu tamamen dolarak muazzam bir cemaat oluyor. Mezar ta-

fl›n› da hemflerisi olan Hattat Hâmit Aytaç [Âmidî Hâmid] haz›rlam›fl. O za-

man genç bir hattat kendisi. Kitabenin alt›na Âmidî diye not düflmüfl.

Siyasi sebepler yüzünden Ali Emirî’nin gazeteye gönderdi¤i makaleler ya-

y›mlanmay›nca kendi cebinden harcay›p Osmanl› Tarih ve Edebiyat Mecmu-

as›’n› ve Âmid-i Sevda Mecmuas›’n› neflrediyor. Bu dergilerde siyasî olarak
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kendisine karfl› olanlara tek tek cevap veriyor. Ali Emiri Efendi’den sonra

tasnif komisyonunda çal›flan birçok kifli olmufl. 1940’lardan yak›n zamanla-

ra kadar 20 bin-30 bin civar›nda vesika tasnif edilmifl. Ali Emirî ise bundan

çok daha k›sa bir sürede bundan daha fazla say›da bir vesika tasnif etmifl.

Bunlar Baflbakanl›k Arflivleri’nde Ali Emirî tasnifi olarak kay›tl›. 

Ancak memleketimize birçok yönden büyük hizmetleri olan Ali Emirî Efen-

di’nin en büyük eseri, bence, Millet Kütüphanesi’dir. Yemeyip içmeyip dik-

katle toplad›¤› kitaplardan bir kültür hazinesi meydana getirmifl ve milletin

evlatlar›na ba¤›fllam›fl. Hatta iki tane fliiri vard›r biri kitap, di¤eri de millet

hakk›nda: Millet Gazeli ve Kitap Gazeli. Bu gazellerde aç›kl›yor kitap topla-

mas›n›n sebebini ve diyor ki “sayemizde ismimizi, nam›m›z› Akdeniz’e yü-

rüten Barbaroslar, Turgut canlar4 yetiflsin. Yine bu yazmalardan istifade

ederek ‹bn-i Sinalar, Farabiler, Biruniler yetiflsin.” Ali Emirî’ye göre -ki ben

de öyle düflünüyorum- Türk milleti bir silkinme, rönesans yapacaksa e¤er,

o ifli bu yazmalarla yapacakt›r. 

Ali Emirî Efendi’nin vefat›n› size arz ettikten sonra flu noktaya geleyim. Ali

Emirî Efendi’nin kabri kendi iste¤i üzerine Fatih Haziresi’ndedir. Fatih Ca-

mii’nde türbenin karfl›s›ndaki mezarl›kta, en son s›radaki 250 numaral› tafl,

Ali Emirî Efendi’ye aittir. Merak edeniniz olur da bu de¤erli insan› görüp bir

Fatiha okuyay›m derseniz gidin, bu fakirin Fatihas›na ilave edin, bir dua edin

kendisine. ‹nflallah bizlere de bu feyizler geçer ve böyle himmet sahibi in-

sanlar oluruz. 

Bir de Millet Kütüphanesinin koleksiyonlar›ndan bahsedeyim k›saca. Ali

Emirî Efendi 100 bin ciltlik bir kütüphane kurmak istedi¤i için kütüphane

müdürü olur olmaz, vak›flardan tan›d›klar›na, muhitine yaz›lar yazm›fl ve de-

mifl ki, “Fatih ilçesinde ne kadar binas› kaybolmufl vak›f eseri veya kütüpha-

ne varsa benim kütüphaneme gönderin.” Bu sayede Fatih, Hekimo¤lu Ali

Pafla, Musa Carullah Efendi gibi önemli flah›slar›n eserleri yeni oluflturulan

bu kütüphaneye gelmifl. O kütüphanelerle birlikte Millet Kütüphanesi’nin ki-

tap rakam› 30-40 bini bulmufl. Sonra 1962 senesinde Millet Kütüphanesi’nin

halk kütüphaneleri merkezi olma durumu do¤unca kütüphaneye sonradan

ilave edilen yazmalar, matbu Osmanl›ca eserler, Arapça ve Farsça eserler

Süleymaniye’ye devredilmifl Bizde de sadece Ali Emirî’nin kendi özel kolek-
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siyonu olan fieyhülislam Feyzullah Efendi koleksiyonu

kalm›fl. Feyzullah Efendi koleksiyonu çok zengin bir ko-

leksiyon, terekesinden ç›kan kitaplar var içinde. Bir âlim

taraf›ndan derlenmifl oldu¤u için çok de¤erli kitaplar

bunlar. Fatih Sultan Mehmet’in ders okudu¤u Matema-

tik kitab› var mesela. Öklit geometrisinin Arapça’dan

Arapça’ya flerhi. Milyarlar de¤erinde bir kitap bence. Pa-

ha biçilemez. Fatih atölyelerinde G›yaseddin Nakkafl ve

talebeleri taraf›ndan tezhip edilmifl, nefis bir tezhibi var.

500 küsur sene geçti¤i halde tezhipteki mürekkep kâ¤›-

da geçmemifl, kâ¤›ttaki yaz› da tezhibe. Nas›l bir teknik-

le haz›rland›¤›n› buradan ç›karmak laz›m. Dönemine

göre bir teknoloji harikas›. Nefis ciltleri var bu kitaplar›n

ayn› zamanda. Tefsirler, risaleler, minyatür kitaplar› gi-

bi baflka de¤erli kitaplar da var. Mesela Kitabü’l-E¤ani var. Bu kitap Ebu’l-

Ferec-i ‹sfehani’nin meflhur musiki ansiklopedisi. Ünlü ‹slam musikiflinas-

lar› ve eserleri hakk›nda bilgi veren bir kitap. ‹ki cildi var bizde ve eserin bafl

taraflar› minyatürlü. Bu minyatürler Fransa’da derece ald›. Resimleri çekildi

ve klasik minyatürler sergisinde sergilendi. Mesela yine Feyzullah Efendi’nin

kitaplar› içerisinde Kitabü’n-Nebatat ve’l-Hayvanat var. Bu bitki ve hayvan

ansiklopedisi tam 63 ciltten olufluyor. Her cildi 300-500 varak, yani 600-1000

sayfa. 700-800 sene önce Endülüs’te yaz›lm›fl. Mesela bu eser, Fuat Sezgin

Bey’in himmetiyle Almanya’da bas›ld›. Bir enstitü vas›tas›yla dünyaya da¤›-

lan nüshalar›n› toplam›fllar.

Romal› Senatör Seneca, “Tarih, zamanlar›n müflahidi, hakikatin ›fl›¤›, hâlin

hikâyesi, istikbalin kâflifidir” diyor. Biz tarihimizi bilmezsek d›flar›dan bunu

temcit pilav› gibi önümüze sürerler. fiu vak›a, flu olay, bu durum diye dire-

tirler. Bizim bugünkü halimiz bu. Beni sab›rla dinledi¤iniz için teflekkür

ederim. Sorular›n›z› beklerim, buyurun.

fiu anda kütüphanedeki eserler herhalde Fatih’te de¤il de Beyaz›t’ta

de¤il mi?

Evet, onu söylemedim de¤il mi? Zelzele sebebiyle tahrip oldu bina. Kütüp-

hanenin bütün yazmalar›n› Beyaz›t Devlet Kütüphanesi’ne götürdük. Bizim

Millet Kütüphanesi’nin tamam› Beyaz›t’ta, ayr› bir bölüm halinde. Kütüpha-
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nenin fiflleri, memurlar›, müdürü de orada. En üst katta araflt›rma yeri var.

Oradan Millet Kütüphanesi’nin eserlerine ulaflabilirsiniz. Kütüphane hiz-

mette flu anda. 

[Ali Emirî Efendi’yi resmeden bir tablonun dias›n› göstererek] Bu, üstad›m›z

Ali Emirî Efendi. Hiç resim çektirmemifl hayat› boyunca. ‹lk portresini de si-

yah-beyaz olarak Süheyl Ünver Bey yapm›fl. Kütahya ressam› meflhur Ya-

kup Bey de o resme bakarak renkli bir portresini yapm›fl. Yakup Bey bize

hediye getirdi bunu. Resmi ilk defa ben, Yakup Bey resmi kütüphaneye ba-

¤›fllad›¤› için izin alarak, TDV ‹slam Ansiklopedisi’nde Ali Emirî hakk›nda

yazd›¤›m makalede kulland›m.

Kitaplar›n kataloglar›n› kim yapt› acaba?

Eski hoca efendiler yapm›fllar. Amasya Tarihi müellifi Hüseyin Hüsamettin

Efendi’nin de görev ald›¤› bir komisyon taraf›ndan yap›lm›flt›r. Mesela Tahi-

ru’l Mevlevî bir tanesi, Suud-› Mevlevi. Ebu’s Suud’un torunu. Ali Emirî’nin

zaman›nda çok de¤erli flahsiyetler var. Güvenilir kay›tlar yapm›fllar. Tabii

biz de bir katalog haz›rlad›k. fiu anda Y›ld›z Saray›’nda bas›l›yor ama benim-

ki sadece Türkçe eserleri kaps›yor. 

Ben müsaade ederseniz bir fley daha eklemek istiyorum. Mümkünse ve

Nevzat [Kaya] Beyin de vakti varsa bu eski eserlerle ilgili bir ders versin

kardefllerimize. Sohbet yaps›n gençlerle. Bir yazma eser nas›l tespit edilir,

nas›l bilinir, bafl› sonu yoksa hangi eserlere bak›larak bulunur? Bunlar›n

tespiti bir polisiye roman gibidir. Böyle bir sohbet çok faydal› olur. 

Eserlerin CD’ye kopyalanmas› ile ilgili de bir fleyler söylemek isterim. Me-

sela Anadolu’dan birçok ö¤retim üyesi geliyor, bu kütüphanelerden yazma

eser temini için. Hâlbuki bu ifller sanal ortama tafl›nm›fl olsa iflleyifl çok da-

ha kolay olurdu. Mesela telif al›nacaksa kredi kart› usulü getirilebilir. ‹nter-

net vas›tas›yla dünyan›n herhangi bir yerinden bir talep geldi¤inde, uygun

görülecek eserlerin CD çekimleri, araflt›r›c›lara ilgili sitelerden belli ücret

mukabili sunulabilir. 

Ali Emirî’nin kendi u¤raflt›¤› özel bir çal›flmas›, eseri var m›?

Tabii, vaktinizi fazla almak istemedi¤im için ben burada bahsetmedim. Ama

bir hayli var; bende listesi mevcut. Mesela Osmanl› Tarih ve Edebiyat Mec-
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muas› ve Âmid-i Sevda dergilerini ç›karm›fl. Gerek buralarda gerekse di¤er

baz› gazetelerde birçok makalesi yay›mlanm›fl. Tezkire-i fiuarâ-y› Âmid

isimli ufak bir eseri var. 1334’te yay›mlanm›fl Ezhâr-› Hakîkat ve Osmanl› Vi-

lâyât-› fiarkiyyesi5 adl› kitaplar› ile yazma halinde bir tane divan› var kendi-

sinin, üç cilt halinde. ‹çinde Arapça, Farsça, Türkçe fliirler var. 

Çal›fl›ld› m› onlar?

Hepsi çal›fl›lmad› da, seçmeler yap›ld›.

Farsça olanlar mesela.

Sanm›yorum, çal›fl›lmad›. Sonra Mardin Mülûk-› Artukiyye Tarihi diye bir ki-

tab› var. Yazm›fl ve kendi imkanlar›yla basm›fl. Artuklu devleti zaman›ndaki

Türkmenleri inceliyor. Kendisi Türkmen’dir Ali Emirî’nin. Bu kitap neflredil-

di Latin harfleriyle. ‹flkodra flairleriyle ilgili derleme bir kitab› var. ‹flkodra

fiairleri ad›yla o da neflredildi. Yanya fiairleri diye bir kitab› var ama o kay›p.

Nevâdir-i Eslaf diye bir kitab› var. Neflredilmedi. Bir de dergilerde ç›km›fl

Fatih Sultan Mehmet’in fliirlerine yaz›lm›fl tahmisler var. Malumunuz tah-

mis, beflleme demektir. fiair bir k›tas›n› al›yor onun üstüne ilaveyle, nazire

yaz›yor. Böyle bir mecmua var. Çeflitli flairlerin Fatih’in divan›na yazd›¤› tah-

misleri toplam›fl. Ali Emiri Efendi bu dergilerdeki fliirlerden derleme bir ki-

tap ç›karm›fl. Bir de neflrine himmet etti¤i kitaplar var. Mesela Lütfi Pa-

fla’n›n Âsâfnâmesi’ni ilk defa yazma iken matbu halinde neflreden Ali Emi-

rî’dir. Masraf›n› da kendisi karfl›lam›fl. Lütfi Pafla’n›n Âsâfnâmesi meflhur-

dur; padiflahlara nasihatler vard›r içinde, devlet idaresi ile ilgili. Burada 28

sayfal›k bir biyografisi var yan›mda, benim haz›rlad›¤›m. Neflrini düflünüyo-

rum Allah nasip ederse. Eserlerinin listesi var burada. 32 tane eseri var.

Kaç adet yazma, kaç adet matbu eseri oldu¤u da var burada. Baz› kay›p

eserleri de var yaln›z. Kütüphaneye intikal etmemifl, varl›¤›ndan kendisinin

bahsi vas›tas›yla haberdar oldu¤umuz eserler. Bir de Ali Emirî -tabiri caiz-

se- çok malumat-furufl bir flah›s. Mesela Karababa K›raathanesi diye bir k›-

raathane varm›fl Divan yolunda, oraya gelirmifl. Bütün herkes soru sorar-

m›fl, o da sorulara kafadan cevap verirmifl. Hatta Kilisli Rifat’›n aktard›¤›, Ali

Emirî ile ilgili bir hikâyesi var. Kilisli Rifat, Ali Emirî’ye diyor ki: “Üstad›m,

ben Sultan Ahmet’te hamamlar› gezerken, düzenli bir kitabe gördüm. Alt›n-
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da Hüdayi ismi vard›. Aziz hazretleri nas›l hamama da bir kitabe söyler”.

Urefâ hamama kitabe yazmaz diye kabul ediliyor çünkü. Onun üzerine Ali

Emirî gülerek, “Rifat pek gerisin” diyor ve ekliyor: “Üç tane Hüdayi vard›r ta-

rihimizde. Edirneli Hüdayi, Manisal› Hüdayi ve Aziz Hüdayi hazretleri. O se-

nin söyledi¤in Edirneli Hüdayi’ye aittir.” 

Çok teflekkür ederiz Hocam.

Biz teflekkür ederiz. 

Mehmet Bey hocam›z, üstad›m›z, çok seçkin hat›r› say›l›r bir kütüp-

hanesini vakf›m›za hediye buyurdular. Biz de o kütüphane için vak-

f›m›zda bir Mehmet Tayfli Kitapl›¤› oluflturduk. Kütüphane müdürü-

müz Murat Bey de katalogunu ç›kard›. Mehmet Bey ile bafllatm›fl ol-

du¤umuz bu kütüphaneler ile ilgili konuflmalar› baflka konuklar›-

m›zla devam ettirece¤iz. Tekrar çok teflekkür ediyor, Allah’tan s›h-

hat ve afiyet diliyoruz. 

Bize en güzel dua.
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Yazma Eserler Diyar›: 

Süleymaniye Kütüphanesi Tarihi ve 

‹çerisinde Bulunan De¤erli Yazmalar 

Nevzat KAYA*

Böyle bir dinleyicinin karfl›s›nda Süleymaniye Kütüphanesi’nden

bahsetmek malum-› ilam olur, çünkü hepiniz Süleymaniye’yi biliyorsunuz.

Benim söyleyeceklerim anlatacaklar›m size bir tekrardan ibarettir. Onun

için biraz sabr›n›z› tafl›raca¤›m flimdiden özür dilerim. 

Osmanl›larda kütüphaneler dergâhta, tekkede, camilerin içlerinde, medre-

sede veya muallimhane gibi yerlerde kuruluyor. ‹lk müstakil kütüphane,

Köprülü Kütüphanesi olarak 1666 y›l›nda devreye giriyor. Daha sonra Rag›p

Pafla, At›f Efendi, Murat Molla gibi kütüphaneler oluflturuluyor. Süleymani-

ye Kütüphanesi’nin flu anda hizmet verdi¤i bina, kütüphane olarak de¤il

medrese olarak yap›lm›fl bir binad›r. 1915-1920 tarihleri aras›nda birtak›m

vak›f kütüphanelerinin vak›flar› kendi binalar›n› koruyamayacak duruma

gelince o günkü ileri gelenler ‹stanbul’da çeflitli yerlerde kurulmufl olan va-

k›f kütüphanelerini Yavuz Selim Camii’nin yan›ndaki bir medreseye tafl›ma-

ya karar veriyorlar. Dört befl tane vak›f kütüphanesi oraya tafl›n›yor. Sonra-

dan vazgeçiliyor bu uygulamadan ve 1918 y›l›nda Süleymaniye’nin ikinci

medresesine getirilmeye bafllan›yor. Birinci medrese yani idarenin karfl›-

s›nda bulunan medrese ise birtak›m insanlara kiraya veriliyor; yani ev ola-
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rak kullan›l›yor. Daha sonra Ankara Etnografya Müzesi’nin ilk çal›flmalar› o

binada yap›l›yor. Birtak›m müzelik eflya burada toplan›yor. Sonras›nda o

müzelik eflya Ankara’ya gidiyor ve oras› da kütüphane olarak kullan›lmaya

bafll›yor. fiimdiye kadar bu iki medrese binas›n›n içerisinde toplanan kolek-

siyon say›s›, sonradan gelen ba¤›fllarla birlikte 117. Fakat bunlar›n büyük

bir k›sm›, biraz evvel söyledi¤im gibi, ‹stanbul’un çeflitli yerlerinde kurulan

vak›f kütüphanelerinden geliyor. Anadolu’dan gelenler çok az. Mesela Mu¤-

la, Erzincan, Yozgat gibi vak›f kütüphanelerinden gelenler var. Say›y› 117

olarak verdim; fakat belirgin olarak 114 tane koleksiyon var. Çünkü bunla-

r›n içerisinde yeni eserler var. Biz bunlar› koleksiyon olarak görmüyoruz.

Süleymaniye Kütüphanesi aç›s›ndan bakarsan›z Fatih’in kitapl›¤›yla birlikte

bir depo yeni bas›lm›fl Türkçe eser de var. Bu 114 kütüphanenin içerisinde,

kütüphanecilik bak›m›ndan ifllemleri yap›lm›fl en mükemmel kütüphane

Yahya Efendi dergâh›ndan gelen kitaplar›n oluflturdu¤u Dergâh Kütüphane-

si’dir. Bu koleksiyonlar›n içerisinde yine Asya’dan gelen Müslüman Türkün

bin y›ll›k fikir ürünü var. Hicri 1038 y›l›ndan bu yana Asya’da bulunan insan-

lar›n düflüncelerini yans›tan eserlerin yüzde doksan› Süleymaniye Kütüpha-

nesi’ndedir. Dünyan›n di¤er yerlerinde bulunan kitaplardan biz de olmayan-

lar var ama bizde olmay›p da d›flar›da olanlar çok az. 

Kendi devrinin sanat özelliklerini tafl›yan tezhip sanat›, hat sanat›, cilt sana-

t›, ebru sanat› gibi sanatlar da kütüphanedeki bu kitaplar›n içerisinde bar›-

n›yor. Süleymaniye Kütüphanesi okuyucusunun yar›s› yabanc›, yar›s› da

Türk’tür. Yabanc› okuyucular›n kütüphanede çal›flabilmeleri özel izne tabi-

dir. Kendi memleketlerinden gelmeden önce Türk Konsoloslu¤u’na müra-

caat ederler. Türk Konsoloslu¤u, D›fliflleri Bakanl›¤›na yazar; D›fliflleri de,

‹çiflleri ve Kültür Bakanl›¤›na bildirir ve izin bu flekilde ç›kar. ‹znin bir örne-

¤i Süleymaniye Kütüphanesi’ne gelir. Bir tanesi de müracaat eden flahsa gi-

der. fiah›s izninde belirtilmifl olan zamanda kütüphaneye gelir. Biz de ona

bir yaz› yazar›z ve böylece polisten oturma izni alarak kütüphanemizde ça-

l›flmaya bafllar. Yerli okuyucu için ise böyle bir izne gerek yoktur. 

Süleymaniye Kütüphanesi’ne kitap girifli hâlâ devam etmektedir. Bu üç fle-

kilde oluyor. ‹lk olarak flahsî olarak kitap koleksiyonu ba¤›fllayan oluyor. Biz

flah›s ad›na kitaplar› al›yor, ifllemlerini bitiriyor ve onun ad›na bir bölüm aç›-

yoruz. ‹kinci bir grup tek tek ba¤›fllar veya sat›n ald›¤›m›z kitaplardan oluflu-
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yor. Bunlar da yazmalar ve eski harfte basmalar olarak her gün birer ikifler

artarak, iki bölüm halinde devam ediyor. Bunun d›fl›nda bir canl› bölüm da-

ha var: Yabanc› diller bölümü. Bizim kütüphanemizden istifade etmifl olan

ilim adamlar› kitaplar›n› bast›racaklar› zaman bizden izin al›r ve öyle bast›-

r›rlar. Zaten mikrofilm formu dolduruldu¤u zaman, bizden izin almadan ese-

rin bast›r›lmas›n›n yasak oldu¤u belirtiliyor. Bu flekilde kitap bask›dan ç›kt›k-

tan sonra bize birkaç nüsha gönderilir. Onlardan oluflan bir yabanc› diller ko-

leksiyonu var. Okuma salonunda bin cildi aflm›fl bir koleksiyon var. Bu, çok

önemli bir koleksiyon. 100-150 seneden bu yana bizim kültürümüze ait Av-

rupa’da ç›km›fl olan makaleleri Fuat Sezgin Bey konu bütünlü¤ünü sa¤lamak

suretiyle t›pk› bas›mlar›n› yapt› ve böyle bir koleksiyon meydana getirdi.

Bir insan›n bilime ulaflabilmesi için birkaç yol var. Bunlardan bir tanesi kü-

tüphanelerin giriflinde bulunan fiflleri kullanmak. ‹kincisi ise katalog kullan-

mak. Kataloglar kitap veya müellifler hakk›nda bilgi veren kitaplard›r. Her

katalog size alt› ay kazand›r›r. Üçüncüsü bilen birisine sormak. Onun için

kataloglardan bir iki nebze bahsedeyim diye düflündüm. 

Biliyorsunuz ‹slam dünyas›nda katalog çal›flmalar› ilk defa ‹bn Nedim’le

bafll›yor. ‹bn Nedim h. 385/m. 995 y›l›nda vefat etmifl. Kendisi varrakm›fl.

Varrak o devirde kitap istinsah eden ve satan, kitap iflleriyle u¤raflan insan-
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lara verilen isim. Bu ‹bn Nedim Fihristü’l-kütüb, Fihristü’l-ulum veya Fih-

ristü’l-ulema diye bilinen, h. 377’de bitirdi¤i bir yazma eser haz›rl›yor. Eser-

de kitab›n ad›, müellifi, konusu veriliyor. Bu eser Gustav Flügel taraf›ndan

1850 y›l›nda çal›fl›lmaya bafllan›yor. Flügel 1870’de vefat ettikten sonra Mül-

ler onun çal›flmas›n› Leibzik’te bitiriyor ve neflrediyor. 1928 y›l›nda bu konu-

da bir araflt›rma yapan Helmuth Richter, Viyana 40-33 numara ve Viyana 34

numaral› yazmalar›n Köprülü Kütüphanesi’nin 1134 numaral› yazmas›ndan

istinsah edildi¤ini tespit etmifl. Köprülü’nün kütüphanesinde bulunan yaz-

ma da Süleymaniye Kütüphanesi fiehit Ali Pafla bölümünün 1934 numaral›

yazmas›ndan istinsah edilmifl.

Biliyorsunuz Katip Çelebi’nin Keflfü’z-zünun’u var. ‹ki cilt. Sonradan zeyl ya-

p›l›yor ona. Kitap isimlerine göre dizili bir eser. Katip Çelebi’nin o devre gö-

re çok önemli bir özelli¤i daha var. Kitaplar›n bafl taraflar›ndan bir sat›r kay-

dediyor. Kütüphanecilik yönünden fevkalade önemli Katip Çelebi’nin Kefl-

fü’z-zünun’u. 

Bir yazma kitab› tespit edebilmek için biz günlerce u¤rafl›r›z. Kitapta müel-

lifinin ismi belirtilmemiflse, kime ait oldu¤unu tespit etmek çok zordur. Ki-

tab›n bafl taraf› elimizdeyse Katip Çelebi’ye dönüyoruz ve tespit edebiliyo-

ruz. Sonra Bursal› Mehmet Tahir’in Osmanl› Müellifleri, fievket Süreyya’n›n
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Sicill-i Osmani’si var. Daha ziyade biyografi a¤›rl›kl› bir kitap. Taflköprülü-

zade’nin fiakay›k-› numaniye’si var. Sonra fiakay›k-› numaniye zeylleri var.

fiakay›k-› numaniye Arapça bir eserdir. Ahmet Suphi F›rat, ‹stanbul Üniver-

sitesi Edebiyat Fakültesi matbaas›nda bas›lan bir neflrini yapt›. Mecdi Meh-

met Efendi’nin haz›rlad›¤› bir zeyl var; ikinci zeyl Nevizade Atai’nin. Sonra

fieyhî Mehmet Efendi üç cilt halinde bir zeyl haz›rlam›fl. Bir di¤er zeyl de

F›nd›kl›l› ‹smet Efendi’ye ait. Sonra Devr-i Hamidî kataloglar› var. Süleyma-

niye Kütüphanesi’nin flu andaki eserlerinin dünya üzerinde kullan›ld›¤› ka-

taloglar olan Devr-i Hamidî kataloglar›, Abdülhamit zaman›nda yay›mlan›-

yor. 1300 ve 1312 tarihleri aras›nda 64 tane kütüphanenin 44 cilt içerisinde

fihristi haz›rlan›p bas›l›yor. Sonra bildi¤iniz gibi Kamusu’l-alam var yine

müellif ve kitaplar›ndan bahseden. 

Yeni harflilere dönersek… ‹stanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazmalar Katalo-

¤u, Tarih Co¤rafya Yazmalar Katalo¤u, Hamseler Katalo¤u, Divanlar Katalo-

¤u var. Bunlar Süleymaniye Kütüphanesi’nde mevcut. Köprülü Kütüphane-

si’nin katalogunu bir kenara koyarsak, flimdiye kadar Latin harfli olarak

ç›km›fl kataloglar›n en mükemmeli Prof. Ahmet Atefl Bey’in ‹stanbul Kütüp-

hanelerinde Farsça Manzum Eserler Katalo¤u adl› çal›flmas›d›r. Fehmi Et-

hem Karatay da Topkap› Saray›’n›n yedi ciltlik katalogunu haz›rlad›. Dört cil-

di Arapça, iki cildi Türkçe ve bir cildi de Farsça. Sonra iki cilt olarak ‹stanbul
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Üniversitesi Kütüphanesi’nin Basmalar

Katalo¤u’nu ve Türkçe Basmalar Katalo-

¤u’nu haz›rlad›. Ayr›ca ‹stanbul Üniversite-

si Kütüphanesi Arapça Basmalar Katalo-

¤u’nu ve Arapça Yazmalar Katalo¤u’nu ha-

z›rlad›. Bunun d›fl›nda Özege kataloglar›

var: Bir eserin nerede ve hangi tarihte ba-

s›ld›¤›n›, kaç bask›s› oldu¤unu Özege’den

ö¤reniyoruz. Özege’nin iki katalogu var.

Birisi Atatürk Üniversitesi’ne ba¤›fllad›¤›

kitaplar›n katalo¤u, di¤eri Arap harfli

Türkçe matbu eserler katalo¤u. 

Abdülbaki Gölp›narl›’n›n Mevlana Müze-

si’nin kataloglar› var. Belediye Kütüphane-

si’ne ait, Nail Bayraktar’›n ç›kard›¤› kata-

loglar var. Kayseri Raflit Efendi Kütüphanesi’nin kataloglar› var. Ali R›za Ka-

rabulut taraf›ndan ç›kar›ld›. ‹zmir Milli Kütüphane’nin kataloglar› ç›kt›. Bunun

yan› s›ra Kültür Bakanl›¤›n›n ç›kard›¤› Türkiye Yazmalar› Toplu Katalo¤u var. 

Fatih Sultan Mehmet Han Manisa’da flehzade iken birtak›m kitaplar topla-

m›fl. Edirne’ye sultan olarak gidince orada da kitaplar›n› ço¤altm›fl. ‹stan-

bul’un fethinden sonra Topkap› Saray›’n›n içerisinde bir kütüphane kurmufl.

Bir millet kültürüyle, ilmiyle beraber sanat faaliyetlerini pekifltirmezse

ayakta uzun müddet kalamaz. Sanat çok önemli; çünkü fikirlerini birleflti-

ren, pekifltiren ve bizi birbirimize ba¤layan, bizi hassas ruhlu yapan fley sa-

natt›r. Fatih bunu bildi¤i için saray›n alt kat›nda atölyeler kurduruyor. Fa-

tih’te medreseler kuruyor. Her medreseye bir kütüphane; her kütüphanenin

bafl›na da bir haf›z-› kütüb tayin ediyor. II. Bayez›t daha verimli olur düflün-

cesiyle kitaplar› Fatih Camii’nin içerisine getirtiyor. Kitaplar caminin içeri-

sinde hizmete devam ediyor. Daha sonra I. Mahmut devrinde Fatih Ca-

mii’nin k›ble duvar›n›n önündeki bina yap›l›yor ve kitaplar oraya nakledili-

yor. Daha sonra Fatih’in kitaplar› Süleymaniye Kütüphanesi’ne getiriliyor.

Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunan 114 koleksiyonun içerisinde en çok

kitaba sahip olan kütüphane Fatih’in kütüphanesidir. 

Kitaplar nas›l oluyor da böyle düzgün yaz›l›yordu? Biraz da bu konudan bah-

sedeyim isterseniz. Mukavva yoktu o zaman. Üç, dört tane kâ¤›t üst üste ya-

p›flt›r›l›yor; kal›n, mukavva elde ediliyor. Müstensih kitapta yazma ifllemine
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geçmeden önce, sahife düzenini, sat›r nizam›n› tanzim eden bir kal›p haz›r-

lan›yor. Mukavva üzerine düzenlenen bu kal›pta her sat›r›n üstünden bir ip

geçiriliyor ve sonra yaz›lacak kâ¤›t bunun üzerine konulup sert bir cisimle

üzerinden geçildi¤i zaman, ipliklerin çizgileri kâ¤›d›n üzerinde kal›yor ve

böylece yazmaya bafllan›yordu. Bir kitap haz›rlan›rken kitab›n kâ¤›d›n› haz›r-

layan birisi, kâ¤›d› terbiye eden bir baflkas›, çizgilerini çizen, biraz evvel an-

latt›¤›m gibi bir baflkas›, aherleyen bir baflkas›, yaz›y› yazan bir baflkas›, tez-

hibi yapan bir baflkas›, flirazeyi ören bir baflkas›, cildi yapan bir baflkas›yd›. 

Malumunuz, Kaflgarl› Mahmut’un Divan-› lügati’t-Türk’ü tek nüsha olarak

Mehmet Bey’in kütüphanesinde bulunuyor. Bundan kültür olarak bizim ha-

berimizin olmas› laz›m. Yusuf Has Hacib’in kitab›ndan haberimizin olmas›

laz›m. Dede Korkut hikâyelerinin anlat›ld›¤› eser, Yunus’un Divan› keza çok

eski eserler. XIV. yüzy›lda Afl›kpafla’n›n Garipname’si var. Ahmedî var yine

ayn› yüzy›la ait. Bizim kültürümüze ait olup XIV. yüzy›l veya daha öncesin-

den gelen kitaplar, Kur’an-› Kerim ve tefsirlerini bir kenara koyarsak par-

makla say›lacak kadar az. Afl›kpafla’n›n kitab› çok önemli. Anadolu hem fi-

kir bak›m›ndan, hem de co¤rafî bak›mdan ayr›l›klar›n, anarflinin kol gezdi-

¤i bir devrini yafl›yor. Mo¤ol istilas›n›n yafland›¤› bir dönemde Afl›kpafla bu

kitapta birlik ve beraberli¤e davet ediyor. Kitab›n her sayfas›nda ‹slamî bil-

gilerin yan› s›ra pedagoji, psikoloji, tarih var. 

Bu kütüphanede bulunan yazma eserlerin say›s› ne kadar acaba? 

Süleymaniye’de 80 bin yazma var. Fakat risaleleri de düflünürseniz bu ra-

kam 100 bini geçer. Bunun d›fl›nda toplam olarak ‹stanbul’da Kültür Bakan-

l›¤›’na ba¤l› müesseselerde 120 bin yazma eser var. 

Topkap› dâhil mi acaba bu rakama?

Evet. Türkiye’yi düflünürseniz bu rakam 350 bin.

Nüsha tekrarlar› dâhil mi?

Evet. Süleymaniye’yle ilgili bir iki fley daha eklemek istiyorum. Hiç biriniz flu

an Süleymaniye’yi gezmifl say›lmazs›n›z. Anlatt›klar›mdan sonra yar›n Sü-

leymaniye’yi tekrar gezin. Süleymaniye’yi bir flahs›n gezebilmesi için önce-

likle giriflini bugünkü Darü’z-ziyafe’nin oldu¤u kap›dan yapmak laz›m. Ana

kap› oras›d›r. Evvela camii bahçesinin ana girifl kap›s›nda bir müddet bek-
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leyip taç kap›y› temafla etmek, sonra son cemaat mahalline geçmek laz›m,

daha sonra içeriye girmeye gelir s›ra. Ard›ndan d›flar›ya ç›k›p kenarlarda

dolaflacaks›n›z. Daha sonra türbeye geleceksiniz. Mimar Sinan’›n türbesini

ziyaret edeceksiniz. Süleymaniye Kütüphanesi, Birinci ve ikinci medrese,

mekteb-i s›byan, t›p medresesi, flu anda Süleymaniye Do¤umevi’nin bulun-

du¤u yer, darü’t-t›b’a… Hepsi Süleymaniye Külliyesi’nin cüzleri.

Darü’z-ziyafe ve darü’t-t›b’an›n alt taraf›nda, yani külliyenin Vefa’ya dönük

olan yerlerinde de kervansaray var. Gelenler üç günden fazla kalam›yor

kervansarayda. Sinan’›n Süleymaniye Külliyesi dünyada çevreye uyumlu bi-

nalar›n önde gelenlerinden birisidir. Bu özelli¤i bak›m›ndan da dünya çap›n-

da bir eser. Haliç taraf›nda bulunan 3. ve 4. medreselerin arazisi e¤ik, bay›r

bir arazidir. Sinan tahminen 4x4 m. ebad›nda bir oda yap›yor. Üzerini kub-

be ile örtüyor. ‹ki basamak afla¤›ya iniyor bir kubbe daha yap›yor. Bu böyle

devam ediyor. Yani medresenin üst taraf›ndaki odan›n taban› ile Haliç’e ta-

raf olan, alt taraftaki odan›n tavan› ayn› seviyede. Topra¤› tamamen düzlefl-

tirip bina yapmam›fl Sinan. Binay› topra¤a, araziye uydurmufl. Dolay›s›yla

çok önemli bir çevre mühendisli¤i var burada. 

Sinan kabrinin burada olmas›n› istedi. Hâlbuki Kanuni’nin türbesi, etraf›nda

bulunan flimdiki mezarlar›n bulundu¤u yer bofltu. Sinan Kanuni’ye “Sulta-

n›m bana bir mezar yeri verirsen türbemi buraya yapay›m” demifl olsayd›

Kanuni hay›r demeyecekti. Ama o buray› tercih etti. Niçin? Çünkü o zama-

n›n insan›n›n zihniyetiyle zaman›m›z›n zihniyeti birbirine uymuyor. Bin va-

rakl›k eseri meydana getiren müellifin, eserin içerisinde müellifin ad›n›n

geçti¤i yer ve kaplad›¤› alan›n eserin büyüklü¤üne göre oran› ne ise böyle

büyük bir külliyeyi infla eden mimar›n yapt›¤› binalarla, mimar›n imzas› öl-

çüsündeki kabrinin bulundu¤u yerin mimarî esere göre oran› ayn›. Eseri ya-

zan insandaki zihniyetle mimardaki zihniyet ayn›. ‹kisi de “biz yokuz eseri-

miz var. Onlara bak›n” der gibi.

Bizim bir kitap hastanemiz var. 1950 y›l›nda kuruluyor Süleymaniye Kütüp-

hanesi’nde. Zamanla kitaplar›m›z hastalan›yor, yok oluyor. Onun için böyle

bir servis kurulmufl. Biz bu servisi bir merkez haline getirdik. Burada kitap-

lar›n niye yok oldu¤una dair bir taraftan araflt›rma yap›l›yor, bir taraftan da

tamir iflleri devam ediyor. 

Süleymaniye Kütüphanesi’nde 1950’de kurulmufl bir mikrofilm servisi var.

Yazma kitaplar fotokopiye koyulmuyor. Fotokopiye koymak kitaba çok zarar
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verdi¤i için kütüphane mikrofilmle hizmet veriyor. Mikrofilm ise çok pahal›

bir sistem. Bundan üç sene evveline kadar hizmet mikrofilmle devam edi-

yordu. Fakat bu abd-i acizin gayretleri ve yavafl yavafl, birilerinin de himme-

tiyle, bir kameral› çekimhane meydana getirdim. fiimdi dijital kameralarla

çekim yap›yoruz. ‹ki tip dijital kamerayla çal›fl›yoruz. Birisi Almanya’da, bu

ifl için özel olarak üretilmifl kameralar. Bunlar›n fiyat› 40 bin Euro. Di¤er ça-

l›flt›¤›m›z kamera ise bu abd-i azizin çeflitli parçalar› bir araya getirerek

üretti¤i bir kamera. Bu bize 5000 Dolara mal oldu. Üç tane benim olufltur-

du¤um kameralardan, üç tane de Evyap’›n gayretleriyle orijinal kameralar-

dan al›nd›. Burada çal›flma devam ediyor. Bir günde 14 bin poz çekiliyor. 

1950’den zaman›m›za kadar mikrofilm çekiyoruz, arfliv yap›yoruz. 5000 kü-

sur mikrofilm var Süleymaniye’de flu anda. 50 y›lda 5000 kitap çekilmifl. Ye-

ni sistemle biz iki buçuk y›lda 9000 kitab› bilgisayar ortam›na almay› baflar-

d›k. Bu sistemi baflka yerlere de ö¤rettik. Amasya, Kastamonu, Edirne bi-

zim çabalar›m›zla ayn› sistemle tan›flt›. Oralardan gönderilen görevliye sis-

temi ö¤rettik. Müsteflar›m›z Say›n Mustafa ‹sen’in yard›mlar›yla eserlerin

bulundu¤u illerin valilikleri devreye girdi. Dijital kameralar›n masraflar›n›

onlar karfl›lad›. fiimdi ayn› sistem oralarda da bafllad›. Erzurum ve Bursa’da

da çok k›sa bir zaman içinde bu sistemi devreye sokuyoruz. Çorum ve Kay-

seri’de de yak›nda devreye girecek. Böylelikle devam edersek 4 y›l içerisin-

de Türkiye’de bulunan yazmalar›n tamam› bilgisayar ortam›na aktar›lm›fl

olacak. Bu eserlerin her biri Süleymaniye Kütüphanesi’nde depolan›yor.

Dolay›s›yla bu ifl bitti¤inde Türkiye’de bulunan yazmalar›n tamam›na Süley-

maniye Kütüphanesi’nden eriflmifl olacaks›n›z. 

Geçenlerde Osmanl› tarihi çal›flan bilim adamlar›n›n üye oldu¤u bir

e-mail listesinde bir haber vard›. Yeni bir kanun ya da yasa düzen-

lemesine göre Türkiye’deki yazma kütüphaneleri Süleymaniye bir

merkez, Konya da bir merkez olmak üzere ikiye ayr›l›yormufl. Bafl-

vurular da art›k D›fliflleri Bakanl›¤›na baflvurmadan direkt kütüpha-

nelere baflvurularak yap›lacakm›fl. Böyle bir kolayl›¤›n sa¤land›¤›

söyleniyor. Bu do¤ru mu? 

Do¤ru. Yeni bir karar al›nd›. Çünkü art›k devletimizin aleyhine bir propagan-

daya sebep oluyordu bu sistem. Bir ‹ngilizin veya bir Japonun burada çal›-

flabilmesi için buraya gelmeden üç dört ay evvel müracaat etmesi laz›m ge-

liyordu. fiimdi onu kald›rd›lar. Yaln›z kanun ç›kt›, yönetmelik henüz yok. De-
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niyor ki, araflt›rmac› gelmeden evvel Süleymaniye Kütüphanesi’ne e-mail

atacak, faks çekecek veya mektup gönderecek. Diyelim ki, Süleymaniye Kü-

tüphanesi’ne Japonya’dan birisi müracaat etti. Benim buna evet veya hay›r

diyebilmem için o kifliyi tan›mam laz›m. Burada iki fl›k var. Dünyan›n nere-

sinden olursa olsun bir flah›s Süleymaniye’de çal›flmak için geldi¤inde ge-

lecek Süleymaniye Kütüphanesi’nin müdürüne müracaatta bulunacak ve

izin alacak. Biz de onun foto¤raf›n› ve pasaportunun fotokopisini alaca¤›z;

onunu için bir dosya oluflturaca¤›z ve çal›flmas›na izin verece¤iz. ‹kinci fl›k

ise yine ayn› fleyi yapmakla birlikte bir de yaz› yazarak kifliyi oturma izni al-

mas› için polise gönderece¤iz. Bu bence daha güvenli. 

Herhangi bir güvenlik sistemi var m› kütüphanede?

En iyi güvenlik sistemi, iyi yetiflmifl insan. Güvenlik sistemleri de bir yerde

yetersiz kal›yor. Bizde yang›n sistemi yok ama 22 y›ld›r Süleymaniye’deyim,

benim depomun bir tanesinde sigara içilmemifltir. Deponun önünde bir za-

manlar sigara içiliyordu son befl-alt› y›ld›r onlar› da kald›rd›k. Burada yan-

g›n neden ç›kar? Elektrikten veya sigaradan. Üçüncü bir fley de patlay›c›d›r,

kütüphanede patlay›c› madde olmad›¤›na göre iki seçenek var. Sigara ihti-

malini tamamen ortadan kald›rd›k. Elektri¤in önüne geçmenin ise imkân›

yok. Kablolar› duvarlar›n içerisinden, s›va alt›ndan veya galvan›z borular›n

içerisinden de götürseniz, elektrik yang›n ç›karabiliyor. O halde yap›lacak ifl

nedir? Yazma depolar›ndan elektri¤i tamamen d›flar› ç›karmak. Befl alt› y›l

evvel bizim mühendislerimize bu yazmalar›n bulundu¤u yerden hem kalo-

rifer peteklerini, hem de elektrik tesisat›n› d›flar›ya at›p atamayaca¤›m›z›

sordum. Onlar da bunun mümkün olmad›¤›n› söylediler. Bundan bir-iki y›l

sonra Japonya’ya gittim. Tokyo Üniversitesi’nin Tarih Enstitüsü’nde k›ymet-

li bir depolar› varm›fl, beni oraya götürdüler. Orada gördüm ki elektri¤i kab-

lo ile d›flar›dan içeriye tafl›yorlar. Kablo çok kal›n. Üzerine bir fleyler sar›l-

m›fl, kal›nlaflt›r›lm›fl. O, fifle tak›l› oldu¤u, d›flar›da kald›¤› müddetçe kap› ka-

panm›yor. Kap›n›n kapan›p kilitlenebilmesi için kablonun fiflten ç›kar›l›p içe-

ri al›nmas› gerekiyor. Yani deponun elektrikle ba¤lant›s›n› kesiyor. Dolay›-

s›yla unutulabilir düflüncesiyle flartele de güvenmediklerini gösteriyor. ‹çe-

rideki malzemeler de bizim sahip olduklar›m›z›n milyonda biri kadar. Ayak-

kab›yla da girmiyorlar içeriye. Evvelden önlem almak çok önemli.

Nevzat Bey’e ve Mehmet [Serhan Tayfli] Bey’e kat›ld›klar› için çok teflekkür

ediyoruz. 
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Bir Kitap Müptelas›:  
Hakk› Tar›k Us ve Kütüphanesi

Tar›k ÖZÇEL‹K*

Hakk› Tar›k Us Kütüphanesi ile ilgili bilgi vermeden önce, Hakk› Ta-

r›k Us hakk›nda birkaç fley söylemek istiyorum. Hakk› Tar›k Us 1889 sene-

sinde, Manisa’n›n Gördes kazas›nda dünyaya gelmifl. ‹lk ve orta e¤itiminden

sonra Edebiyat ve Hukuk fakültelerini bitirmifl. Zaman içinde gazetecili¤e

merak salm›fl, baz› gazetelerde muhabirlik yapt›ktan sonra a¤abeyi ve kar-

deflleriyle birlikte Vakit gazetesini kurmufl. Vakit gazetesinin hem sahibi,

hem de baflyazar›yd›. Cumhuriyet kurulduktan sonra 2., 3., 4. ve 5. dönem-

lerde Giresun mebusu olarak mecliste görev yapm›fl. Yaflad›¤› müddet bo-

yunca eline geçirdi¤i kitaplar›, mecmualar›, el ilanlar›n›, gazeteleri, akl›n›za

evrak bab›nda ne gelirse hepsini biriktirmifl. Bu mevcut eserlerini Vakit

Yurdu denilen yerde özel bir k›sma depolam›fl. Kendi sa¤l›¤›nda kütüphane-

yi kuramam›fl; fakat vasiyetinde kütüphane için özel bir yer haz›rlam›fl. Sa¤-

l›¤›nda yapamad›¤› kütüphanenin daha sonra nas›l olmas› gerekti¤ini ayr›n-

t›l› bir biçimde tarif ederek kütüphanesinin kurulmas›n› vasiyet etmifl. 

Eskiler bilir. Vakit Yurdu, Ca¤alo¤lu’nda ‹ran Konsoloslu¤u’nun arkas›nda,

Cemal Nadir sokakta eski Nevflehirli Damat ‹brahim Pafla’n›n han›m› Hafsa

Sultan taraf›ndan yapt›r›lm›fl bir medrese binas›ndayd›. Onun yan›nda Ac›

Musluk Camii fierifi varm›fl, zaman içinde y›k›lm›fl. fiimdi bu caminin yerin-

de bir han (Ferah Han) bulunuyor. Asl›nda Hakk› Tar›k Us kütüphanenin

oraya kurulmas›n› istemifl. Fakat ölümünden sonra kardeflleri, en yak›n ar-
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kadafllar› bunun üzerinde pek durmam›fllar. Hakk› Tar›k Us’un cenazesi

1956’da Beyaz›t Camii’nin arka taraf›ndan kald›r›l›rken, 1965’ten bu yana

Hakk› Tar›k Us Kütüphanesi olarak bilinen yerin tam karfl›s›nda, cenaze na-

maz› k›l›nd›ktan sonra a¤abeyi ve o dönemin ‹stanbul Üniversitesi Rektörü

S›dd›k Sami Onar, birkaç ünlü gazeteciyle aralar›nda konuflurlarken, As›m

Us, “A¤abeyim, sa¤l›¤›nda buras› ne güzel kütüphane olur demiflti. Asl›nda

fluray› kütüphane yapsak ne güzel olur” demifl. Fikir bu flekilde oluflmufl ve

birkaç sene içerisinde gerekli izinleri alarak binay› restore ettirmifller. Be-

yaz›t Camii’nin k›ble taraf›ndaki bu S›byan Mektebi binas›n› Hakk› Tar›k Us

Kütüphanesi olarak faaliyete geçirmek için çal›flmalar tamamlanm›fl ve kü-

tüphane 1965’te faaliyete bafllam›fl. O dönemde kütüphanenin niye orada

aç›ld›¤›na, vasiyete ihanet edildi¤ine dair o günün gazetelerinde epey bir

tart›flma olmufl. Bunun üzerine Vakit gazetesinde baflyazar olan a¤abeyi bu

kütüphanenin muvakkaten burada aç›ld›¤›ndan, daha sonra esas yerine

nakledilece¤inden bahsediyordu. Ben yaz›y› gördüm. Fakat öyle bir çal›flma

olmam›fl. 

‹lk aç›ld›¤›nda kütüphanenin müdireli¤ini S›d›ka Karadeniz isminde bir ha-

n›mefendi yapm›fl. Kendisi, zaman›nda Hakk› Tar›k Us’un sekreterli¤ini

yapm›fl bir han›m. Benim ismimi de S›d›ka Han›m vermifl. Bizim çocuklu-

¤umuz kütüphanenin bahçesinde geçti. Daha sonra Fethiye F›nd›k han›me-

fendi buran›n müdireli¤ini yapm›fl. Ard›ndan yine Hakk› Tar›k Us’un bir dö-

nem sekreterli¤ini de yapm›fl olan Bedia fiendur han›mefendi kütüphanenin

müdireli¤ini yapm›flt›. Bedia fiendur’un beyi bir dönemin bas›n âleminin ile-

ri gelenlerinden Hamit fiendur’mufl. Daha sonra rahmetli babam, 1990’da

geçirdi¤i trafik kazas›na kadar, kütüphaneyi idare etti. Ondan sonra da,

1990-2003 aras›nda ben görev yapt›m. 

Ben göreve bafllad›¤›mda kütüphanenin ne kadar de¤erli bir koleksiyona

sahip oldu¤unu aç›kças› tam bilmiyordum. O zaman fakülte son s›n›ftayd›m.

Yavafl yavafl, araflt›rma yapmaya gelenler -ki bunlar üniversitede en az yük-

sek lisans, doktora çal›flmas› yapanlar, ö¤retim görevlileri, yurt d›fl›ndan

gelen birçok oryantalist veya araflt›rmac› gazetecilerdi- zaman içinde kü-

tüphanenin ne kadar de¤erli oldu¤unu anlamama vesile oldu. 

Hakk› Tar›k Us Kütüphanesi’nin en bilinen özelli¤i, bünyesinde bulundurdu-

¤u eski süreli yay›nlard›r. Hakk› Tar›k Us kendi gazetesini, ‹stanbul’da ve
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Anadolu’da ç›kan di¤er gazeteleri mümkün oldu¤unca toplamaya gayret et-

mifl. Yurt d›fl›nda ç›kan Türkçe gazeteleri de onlara mektup yazarak karfl›-

l›kl› mübadele yoluyla kütüphanesinde toplam›fl. Baz› koleksiyonculardan

gidip gazeteler alm›fl. Böylelikle Hakk› Tar›k Us Kütüphanesi epeyce büyük

bir koleksiyona sahip olmufl. 

‹lk gazete olarak 1831’de Takvim-i Vakayi ç›kmaya bafll›yor; gerçi daha ön-

ce M›s›r’da ç›kan Vaka-y› M›sriye var. Kütüphanede o gazete yok, ama

1831’den itibaren ç›km›fl bütün gazetelerden birço¤u tam koleksiyon ola-

rak bulunmakta. Nice devlet kütüphanelerinde bulunmayan gazeteleri

Hakk› Tar›k Us kütüphanesinde bulmak mümkün. Hasan Duman’›n haz›r-

lam›fl oldu¤u Arap harfli Türkçe süreli yay›nlar toplu katalogunu flöyle bir

aç›p bakt›¤›n›zda Hakk› Tar›k Us Kütüphanesi’nin süreli yay›nlar konusun-

da ne kadar zengin oldu¤unu görebilirsiniz. Dünyan›n hiçbir yerinde olma-

yan çok nadir mecmualar, gazeteler var. Gerçekten sadece Hakk› Tar›k Us

kütüphanesinde bulunan eserler var. Mesela, Zevra gazetesi. 1990’l› y›lla-

r›n bafllar›nda bir Japon Han›m araflt›rmac› gelmiflti. Gazetenin önemi ko-

nusunda beni uyaran o olmufltu. Ondan önce benim için s›radan bir gaze-

teydi, Zevra gazetesi. ‹ki cilt halindedir. Bu hiçbir yerde yok, sadece bura-

da var demiflti.
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Ba¤dat’ta yok mu acaba?

Yok. Sadece Tarih Kurumu eski Baflkan› Yaflar Yü-

cel’in koleksiyonunda mikrofilmleri varm›fl galiba.

Kendisi Irak’a da gitmifl.

Nerede yay›mlanm›fl?

Ba¤dat’ta. Ba¤dat Valili¤i s›ras›nda Mithat Pafla bu

gazeteyi yay›mlat›yor. Ahmet Mithat’›n da ilk yaz›la-

r› orada ç›k›yor. Ben Basiret gazetesi üzerinde biraz

çal›flt›m. Basiret gazetesinin sahibi Basiretçi Ali

Efendi’nin ‹stanbul’da Bir Yar›m As›rl›k Vaka-yi Mü-

himme diye küçük bir kitab› var. Orada Ahmet Mit-

hat’la nas›l tan›flt›¤›n› anlat›yor ve diyor ki, “Zevra

gazetesinde Ahmet Mithat imzal› yaz›lar ç›kard›,

çok be¤enirdim. Bir gün biri geldi, me¤er Ahmet

Mithat’m›fl.” O zaman tabii Ahmet Mithat daha meflhur de¤ildi. Zevra’n›n

editörlü¤ünü yap›yor Ahmet Mithat. Bu arada Zevra, Ba¤dat manas›na geli-

yormufl. Eski Ba¤dat.

Ba¤dat’›n eski isimlerinden bir tanesi. Hakk› Tar›k Us’ta yaln›z ilk

100 say›s› var, 1869-1872 aras›. Mithat Pafla’n›n dönemi. Sonraki sa-

y›lar› yok de¤il mi?

Maalesef. Zannediyorum Ahmet Mithat’›n koleksiyonunun bir k›sm› Hakk›

Tar›k Us Kütüphanesi’nde. Bu, benim tahminim. K›r›m’da Gasp›ral› ‹sma-

il’in ç›kard›¤› Tercüman gazetesinin baz› nüshalar› mevcut. K›z› fiefika Ha-

n›m’›n ç›kard›¤› Alem-i Nisvan Mecmuas› var. Onun tek nüshas› da Hakk›

Tar›k Us Kütüphanesi’ndeydi. fiimdi hat›r›ma gelmeyen tek nüshalar var:

Takvim-i Vekayi, Ceride-i Havadis, Tercüman-› Ahval, Tercüman-› Hakikat,

Basiret gibi önemli gazetelerin hemen hemen bütün koleksiyonlar› Hakk›

Tar›k Us Kütüphanesi’nde mevcut. Mesela Basiret gazetesi tam koleksiyon

olarak sadece Hakk› Tar›k Us Kütüphanesi’nde bulunuyor. Fakat koleksiyon

çok eskimifl durumda. Muhakkak surette kopyalar›n›n al›nmas› gerekiyor.

Ço¤u bu flekilde art›k okuyucuya ç›kacak durumda de¤il. 
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Bunlar hakk›nda bir envanter var m›? 

Kütüphanenin böyle bir envanteri yok. Hasan Duman’›n katalogunda da

1828-1928 y›llar› aras›nda ç›kan gazeteler, mecmualar var. 1928’den sonra-

kiler hakk›nda çok bilgi yok. Mesela 1934’te derleme kanunu ç›k›yor. Derle-

me kanunu ç›kana kadar zaten derlenmifl gazete, mecmua hiçbir yerde yok.

Ama Hakk› Tar›k Us onlar› biriktirmifl. O dönemde ç›km›fl yeni harfli gaze-

telerin hemen hepsi kütüphanenin üst kat›nda kay›ts›z bir flekilde bekliyor-

du. Bunlar araflt›rmac›lar›n bulmakta zorland›¤› gazeteler. Kütüphanenin

en bilinen k›sm› süreli yay›nlard›, fakat çok de¤erli yazmalara da sahip ol-

du¤unu bir flekilde ö¤rendik. Bunlar›n içinde en de¤erlisi ise Sandukatu’l

Maarif. Mehmet Serhan Tayfli Bey, Tarikat K›yafetlerinde Sembolizm ad›yla

onun hakk›nda bir kitap haz›rlad›. 

Pek çok matbu Osmanl›ca kitap mevcut: ‹brahim Müteferrika bask›lar›. Ay-

r›ca M›s›r’da Bulak’ta bas›lan, Bulak bask›s› kitaplar mevcut. Kitaplar›n hep-

si, hemen her dalda yaz›lm›fl, toplanm›fl kitaplar. 

Yazma eser az de¤il mi orada?

Yazma eser de bir hayli var; ama bunlar kayd› olmayan yazmalar daha ziya-

de. Hakk› Tar›k Us Kütüphanesi geçen sene Beyaz›t Devlet Kütüphanesi’ne

tafl›nd›. ‹nflallah orada tasnifi yap›l›p araflt›rmac›lar›n hizmetine sunulur.

Çünkü pek çok yazma, süreli yay›n, kitap, mecmua tasnif edilmeyi bekliyor. 

Depremden dolay› m› tafl›nd›?

Hay›r, depremden dolay› de¤il. Bu kütüphanenin y›llard›r bir yönetim soru-

nu vard›, o giderilemedi. Vak›f idarecileri ilgilenmediler. 

Hususi vak›f m›yd›?

Evet, hususi vak›f. Hakk› Tar›k Us Kütüphanesi Vakf›. 

Babam›n vefat›ndan sonra baz› gazete ve mecmualarda kütüphanenin du-

rumunun periflan oldu¤una dair yaz›lar ç›km›flt›. Vak›flar Bölge Müdürlü¤ü

bunun üzerine vak›f ad›na bir mahkeme açt› ve bu mahkeme 1997’ye kadar

sürdü. Nihayet bu mahkeme neticesine göre vak›f la¤vedilmiflti. Fakat vak›f

yöneticileri taraf›ndan bana, “biz karfl› bir mahkeme açt›k, kütüphaneye tek-

rar devam edilecek denmiflti”, ama olmad›. Hüseyin Çelik’in Kültür Bakan›
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olmas›na kadar ifl sürüncemede kald›. Hüseyin Çelik tayin etti¤i Kütüphane-

ler Genel Müdürü’nü ‹stanbul’a gönderdi. Mahkeme zaten kütüphaneyi Kül-

tür Bakanl›¤›’na devretmiflti. Yeni genel müdür hemen tafl›nmas›na karar

verdi; böylece tafl›nd›. 

Anlad›¤›m›z kadar›yla mirasç›lar› kaynaklar› verimli bir flekilde kul-

lanmad›.

Hakk› Tar›k Us, kütüphanenin idamesi için pek çok gayrimenkul b›rakm›fl-

t›. Fakat o gayrimenkuller bir flekilde yok olmufl. ‹nflallah bakanl›k yetkilile-

ri bu konuyu araflt›r›r. 

Kütüphanede sadece eski Osmanl›ca ya da yeni Latin alfabesiyle

yaz›lm›fl gazeteler mi var? Mesela Ba¤dat’ta ayn› zamanda ‹branice

bir gazete ç›k›yor. Acaba bunun nüshas› var m›d›r? 

‹branice bir gazeteye rastlamad›m. Ama tasnif edilmemifllerin aras›ndan ç›-

kabilir; çünkü tasnif edilmemifl pek çok gazete var. 1929’dan sonraki döne-

me ait gazeteler kesinlikle çok önemli. O dönemler üzerine çok çal›flan yok;

çünkü o dönem gazeteleri bulunam›yor. Mesela 1934’te ç›kan derleme ka-

nunundan sonra ç›km›fl olan gazetelerin koleksiyonlar› da tam de¤il. Beya-

z›t Devlet Kütüphanesi bir derleme kütüphanedir ama derleme kanunu iyi

yürütülemedi¤i için pek çok nüsha eksik.

O kütüphanenin bir de mikrofilm maceras› var de¤il mi? 

Hollanda’da Leiden Üniversitesi’nin Türkiyat Araflt›rmalar› Enstitüsü Bafl-

kan› Eric J. Zürcher, Jön Türkler üzerine araflt›rmalar yaparken bu kütüp-

hanede de çal›flt›. O bu enstitünün bafl›na geçince –ki çok büyük bir bütçeye

hükmedebilen bir enstitü- bir elçi vas›tas›yla, 1998 y›l›nda, kütüphaneye

yard›m teklifinde bulundu. Hakk› Tar›k Us Kütüphanesi’nin bütün periflan

olan nüshalar›n›n tamiri ve kütüphanenin restorasyonu için yard›m etmek

istedi. Tek iste¤i kütüphanedeki mevcudun hepsinden birer kopya nüshay-

d›. Aç›k söylüyorum, benim elimde yetki olsayd› ben kabul ederdim. Çünkü

yapaca¤› ifl çok mant›kl›yd›. Bütün belgeler bilgisayar ortam›na geçecekti.

Herkes istedi¤i gibi bilgisayardan çal›flabilecekti. Eski eserlerin üzerinde

çal›flman›n ne kadar hassasiyet gerektirdi¤inin fark›nda olmayanlar var.
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Kim, niçin reddetti?

Asl›nda kimse reddetmedi. Vak›f la¤vedildi¤i için muhatap bulunamad›. Böy-

lece kütüphane de hazin bir sonla Beyaz›t Devlet Kütüphanesi’ne tafl›nd›. 

Tekrar oraya geçirmek üzere mi al›nd›, yoksa yeni bir yer mi bulu-

nacak?

Art›k hep orada kalacak. Asl›nda Hüseyin Çelik Kültür Bakan› oldu¤unda ga-

zete kütüphanesi kurulmas› için bir karar alm›fllard›. Kütüphanelerin çilesi-

ni çekmifl, eski eser ve gazetelerin halini bilen birisinin Kültür Bakan› olma-

s› çok sevindirici bir geliflmeydi ama k›sa bir dönem kald›, sonra Milli E¤itim

Bakan› oldu. O ifl de tahminim rafa kald›r›ld›. Beyaz›t Devlet Kütüphanesi’nin

eski binas›, esas Kütüphane-yi Umumiye olan k›sm› gazete kütüphanesi ya-

p›lmak isteniyordu. Bütün gazeteler bir araya toplanacakt›. Bence çok güzel

bir projeydi ama olmad›. Gazetelerden, bilhassa Osmanl›ca gazetelerden

araflt›rma yapmak Türkiye’de herhalde en zor araflt›rma flekli.

Hat›r› say›l›r gazete ve mecmua koleksiyonlar›n›n bulundu¤u kü-

tüphaneler hangileridir?

Beyaz›t Devlet Kütüphanesi, ‹stanbul Üniversitesi Eski Eserler Kütüphane-

si, Fatih Millet Kütüphanesi, At›f Efendi Kütüphanesi, Atatürk Kitapl›¤›.

En iyi koleksiyon hangisinde? Her gazete için bu soru de¤iflir ama

yine de gazetelerin umumunu bir anda bulunduran hangisidir?

fiu anda Hakk› Tar›k Us Kütüphanesi de gidince kesinlikle Beyaz›t Devlet

Kütüphanesi oldu. Daha sonra Atatürk Kitapl›¤› gelir. 

Kütüphaneye daha ziyade kimler geliyor?

Kütüphanenin çok ilginç müdavimleri vard›. Hep gelip gidenler, dönem dö-

nem gelenler ve bir de birkaç defa gelip sonra hiç gelmeyenler.

Çok verimli kullan›l›yor muydu? Kütüphanenin binas›n›n yeri biraz

karmafl›k. Kolay kolay kimse bulam›yor. 

‹flle ilgili olanlar buluyordu. Oran›n en müdavimlerinden halen sa¤ olan bi-

ri, flu anda Beyaz›t Devlet ve Atatürk Kitapl›¤›’na hep giden Ferit Rag›p Tun-

cor’dur. Tuncor, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ö¤retmenlerindendir. Hatta
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bundan birkaç sene önce Milli E¤itim Bakanl›¤›’nda onun için özel tören

yap›ld›. Yaflayan tarih, 1910 do¤umlu. Halen faal bir araflt›rmac›. IRCICA’da

Ekmelettin ‹hsano¤lu ve Mustafa Kaçar ad›na kütüphanelerde araflt›rma

yap›yor. IRCICA’n›n bir çal›flmas› oldu. Rasim Emino¤lu diye bir bey vard›,

rahmetli oldu. 1988’de, Özal zaman›nda Bulgaristan’dan göç edenlerden.

‹lk e¤itimini Osmanl›ca olarak alm›fl. fiumnu’da Türkiye’den giden birkaç

hoca efendi taraf›ndan Nuvvab Mektebi aç›lm›fl. Bulgaristan’da 1944’te Ko-

münist dönem hâkim olana kadar çok önemli bilimsel çal›flmalar yap›lm›fl

ve önemli hocalar yetiflmifl. Rasim Bey de oradan e¤itim alan ö¤rencilerin-

den. IRCICA onu görevlendirdi ve yanl›fl hat›rlanm›yorsam baflta Basiret ol-

mak üzere birkaç gazetenin fihristini ç›kartt›. Bir dönem kütüphanenin tam

müdavimiydi. Aç›k oldu¤u günlerde, aç›l›fl saatinden kapan›fla kadar bilfiil

gelip çal›fl›rd›. 

Kütüphanenin müdavimleri aras›nda ‹smail Eren vard›, 1992’de rahmetli ol-

du. Ömer L. Barkan’›n befl önemli asistan›ndan birisiymifl. Üsküplü bir mu-

hacirdi. Balkan dilleri konusunda da uzmand›. 3 Balkan dili biliyordu. Çok

entelektüel bir insand›. ‹ki sene içerisinde herhalde fakültede ö¤rendi¤im-

den fazla fleyi ondan ö¤rendim. Elinde küçük bir el fotokopi makinesi ile ça-

l›fl›rd›. Gazeteyi muntazaman açard›, sayfalara hiç zarar vermeden teker te-

ker açar, öyle çal›fl›rd›. 

Hat›rlad›¤›m bir baflkas› Taha Toros’tu. Zannedersem o daha önce Baflba-

kanl›k Müfettifliymifl. Bir de kütüphanede, 1930’larda ç›km›fl bir kitab›na

rastlad›m. Kitab›n ismini flu an tam olarak hat›rlam›yorum. Ancak hat›rlad›-

¤›m kadar›yla o zaman soyad› Ay’m›fl. Acaba yanl›fl m› bas›ld›, yoksa de¤ifl-

tirdi mi onu bilmiyorum. 

Kütüphanede çok de¤erli araflt›rmac›lar bizim çocuklu¤umuzda da gelip gi-

diyorlard›. Bir tanesi de Seyfettin Özege’ydi. Katalogu meflhurdur. O zaman

biz ilkokul ça¤lar›ndayd›k. Gayet muntazam giyimliydi ama biz hep korkar-

d›k. Çok ciddi bir flah›st›. Hiç aksatmadan devaml› gelip giderdi. Kütüphane-

nin eski müdavimlerindendi. Biz onun ne ifl yapt›¤›n› çocuk halimizle anla-

yamazd›k tabii ki. Me¤er katalog haz›rl›yormufl. Türk kültür hayat›na kim-

senin yapmad›¤› bir hizmeti yapt›. Bakanl›k bile onun yapt›¤›n› yapamam›fl. 

Devaml› gelip giden müdavimlerden bir di¤eri de Mustafa Gökmen. Eski si-

nema tarihi üzerine araflt›rmalar› olan bir flah›st›. Kendisi Osmanl›ca oku-
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yup yazamayan, ama her buldu¤una soran bir kifliydi; o da rahmetli oldu. 

Ayr›ca pek çok Japon araflt›rmac› gelip çal›flt›.

Tabii, ilk teknoloji de onlarla geldi de¤il mi?

Evet. Japonlardan önce fotokopi makineleriyle hizmet veriliyordu. Ancak

onlar da do¤ru dürüst çal›flmazlard›. Japonlar geldi, ellerinde küçük bir ma-

kineyle rahatl›kla kopya alabiliyorlard›. 

Kütüphane üç gün aç›kt› galiba?

Evet. Çarflamba, Perflembe ve Cuma. ‹lk bafllarda Sal› da aç›kt›.

Üç müdire han›m›n arka arkaya görev yapmas›n›n özel bir anlam›

var m›?

Hakk› Tar›k Us, vasiyetinde bu görevin öncelikle yak›nlar›na teklif edilmesi-

ni istiyor. Bununla bir alakas› var san›yorum.

Niye onlar› tavsiye ediyor? 

Tan›d›¤› ve güvendi¤i insanlar oldu¤u için. Ve mesela en sa¤lam tasnifler

S›d›ka Han›m’a ait. Çok güzel bir tasnif yapm›fl. Benim ismimi koyan kifli,

S›d›ka Han›m, tabii Tar›k Us’tan dolay›.
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Hakk› Tar›k Us bu kütüphaneyi olufltururken o kadar mecmuay›,

gazeteyi ve kitab› kendi paras›yla alm›fl olamaz. Kütüphanenin as›l

teflekkülü nas›l? Kendisi entelektüel bir insan, gazete baflyazar›,

politikac›, mebus vs. Ama buna ra¤men öyle bir kütüphaneyi olufl-

turmak çok kolay de¤il. Bu konuda bir bilgi var m›?

Hakk› Tar›k Us çok tan›nm›fl bir insan. Atatürk’ün yak›n arkadafl›, ayn› par-

tide dört defa milletvekilli¤i yapm›fl. Bas›n piyasas›na hâkim. Hakk› Tar›k

Us’un kütüphane için malzeme biriktirdi¤ini ve ileride de bir kütüphane

açaca¤›n› herkes biliyor. O dönemde yay›n hayat›nda olan herkes, tahmin

ediyorum ki, bedelsiz olarak göndermifltir. Bir de Hakk› Tar›k Us’un baz›

gazeteleri mübadele yoluyla edindi¤ini biliyorum. Bunlar özellikle yurt d›-

fl›nda yay›mlanan gazeteler. Ayr›ca Hakk› Tar›k Us’a hediye edilmifl çok sa-

y›da kitap var. 

Hakk› Tar›k Us iki cilt halinde I. Meflrutiyet dönemi tutanaklar›n› ha-

z›rlam›fl.

Evet, özellikle Basiret gazetesinde Meclis-i Mebusan’›n tutanaklar› var. Ora-

lardan ç›karm›fl ve iki cilt halinde yay›mlam›fl. Üçüncü cilt olarak da ilk mec-

listeki mebuslar›n hayat hikâyelerini haz›rlam›fl, yay›na geçmek üzereyken

ebediyete göç etmifl. Vakit gazetesinde yazan Hakk› Suha Gezgin, “Hakk›

Tar›k Us bana söz vermiflti, bu kitab› onun ad›na ben yay›mlayaca¤›m” diye-

rek kitab› devralm›fl. Çok k›sa bir zaman sonra o da vefat etmifl. Kitab›n ak›-

beti flu an bilinmiyor.

Çok teflekkür ederiz. Hem Hakk› Tar›k Us, hem de ondan sonra bu-

rada hizmeti geçenler muhakkak ki birer fatihay› hak ediyorlar. 
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‹lk Devlet Kütüphanemiz: 

Kütüphane-i Umumi-i Osmanî 

(Beyaz›t Devlet Kütüphanesi) ve 

‹çerisinde Bulunan De¤erli Eserler

fierafettin KOCAMAN*

Beyaz›t Devlet Kütüphanesi’nin tarihi, kütüphanemizin bar›nd›rd›¤›

de¤erli eserler, gerek kütüphanemizin ve gerekse de bu eserlerin duru-

mundan bahsedece¤im. Öncelikle, meseleyi, uluslararas› kütüphanecilik

ba¤lam›nda ele almak istedi¤imi belirteyim. 

Uluslararas› kütüphanecilik tan›m›na göre, kütüphaneler belirli bir çevrenin

yararlanmas› için yaz›l› veya bas›l›, görsel, iflitsel ve çizgisel her tür yay›n›

toplayan, düzenleyen ve bunlar› en elveriflli yararlanma ortamlar›n› yarata-

cak araçlar ve yöntemleri kullanarak isteyenlere ulaflt›ran kurulufllard›r.

Beyaz›t Devlet Kütüphanesi de bu uluslararas› tan›ma uygun bir kurulufltur.

Beyaz›t Devlet Kütüphanesi’nin iki temel amac› var. Bir yandan toplad›¤› ki-

taplar› tasnif edip kataloglayarak okuyucunun hizmetine sunmak, di¤er

yandan da kitaplar› toplay›p saklayarak gelecek kuflaklara ulaflt›rmak. Böy-

lece bilginin sürekli olarak gelecek nesillere de ulaflt›r›lmas› sa¤lan›yor. 

Kütüphanecilik kalk›nm›fl, güçlü ülkelerde yerini ve önemini bulmufl bir

müessese. Bizde ise pek tan›nmayan, hatta ilgili bakanl›¤›n da gerekli öne-

mi vermedi¤i bir meslek durumundad›r. Oysa tarihe de bakt›¤›m›zda, tarih-

te kalk›nm›fl, güçlü, dünya üzerindeki devletlere kendilerini kabul ettirmifl
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ülkeler hep kütüphaneleri ön plana ç›karm›fllard›r. Bunlar›n en bariz örnek-

leri kendi medeniyetimizde mevcuttur. ‹slam medeniyetinde tüm flehirlerde

padiflahlar›n veya hanlar›n kütüphaneleri kitaplarla doludur. Orta Asya’dan

‹stanbul’a kadar bu böyledir. Hatta eskiden flehirlerin girifl kap›lar›nda flu-

rada flu vaiz var, flurada f›k›h dersi var, burada tasavvuf sohbeti var gibi

programlar as›l›ym›fl. fiehre giren insan nerede, hangi program var ise ö¤-

renir ve e¤er isterse de istifade edermifl. Mesela Fatih döneminde bütün

Avrupa’da dokuz tane t›p kitab›ndan bahsedilir. Bunlardan befli ‹slam dün-

yas›ndan tercüme edilmifl kitaplard›r. Di¤er dördü kendilerine aittir. 

Fatih döneminde Fatih’in kendi özel kütüphanesinde 5 binin üzerinde kitap ol-

du¤u biliniyor ve bunlar içerisinde yüzlerce t›p kitab› var. Millet Kütüphane-

si’nin emekli müdürü Mehmet Serhan Tayfli’nin aktard›¤› bir bilgi var. O da

bunu Ali Emirî’nin kitab›nda okumufl. Buna göre Diyarbak›r’da 1 milyonu afl-

k›n el yazmas› kitap varm›fl. Bizim medeniyetimiz, özellikle Türklerin içinde

oldu¤u medeniyet bir kitap medeniyetidir. Bütün kütüphanelerimiz kitaplarla

doludur. Osmanl› Devleti’nde medeniyeti ortaya ç›karan vak›flard›r. Vak›f mü-

esseseler olmasayd› Osmanl› bu kadar medeni bir ülke olarak dünyaya ken-

disini kabul ettiremezdi ve Osmanl› medeniyetinin en önemli müesseselerin-

den biri de kütüphanelerdir. Mesela padiflahlar, sadrazamlar ya da zenginler

‹stanbul’da yüzlerce kütüphane yapt›rm›fl veya o zaman›n kültür merkezlerin-

de say›s›z kütüphaneler açm›fllard›r. Zamanla bu kütüphaneler milli vak›flar

nezaretinde toplanm›fl ve idaresi vak›flar taraf›ndan yürütülür olmufltur.

1869’da vak›flar bu görevlerini Maarif Nezareti’ne devretmifller. Maarif Neza-

reti ‹stanbul’da milli kütüphane tarz›nda çal›flacak genel bir kitapl›¤›n gerek-

lili¤ine karar veriyor. Bu tür bir kütüphaneyle ayn› zamanda ‹stanbul’daki va-

k›f, tekke, zaviye ve camilerdeki kitaplar›n da bir elde toplanmas› hedeflenmifl. 

1882 y›l›nda zaman›n Maarif Naz›r› Mustafa Paflayla Sadrazam› Sait Pafla II.

Abdülhamid’e bir dilekçe sunuyorlar. Bu dilekçede diyorlar ki, “Beyaz›t’ta, II.

Beyaz›t Külliyesi’nin imar k›sm›nda bir kütüphane açmam›z laz›m”. II. Ab-

dülhamid buna çok seviniyor ve kütüphanenin bak›m, tamir ve onar›m› ile il-

gili her türlü masraf› kendi özel bütçesinden karfl›lamay› taahhüt ediyor. Ab-

dülhamid Han Paris’ten adam getirtiyor, ilgileniyor ve 1884’de, Kütüphane-i

Umumi-i Osmanî, yani genel kitapl›k olarak okuyucular›n hizmetine aç›l›yor.

1961 y›l›nda toplanan VII. Milli E¤itim fluras›nda al›nan kararla kütüphanenin

ismi Beyaz›t Devlet Kütüphanesi olarak de¤ifltiriliyor (1962). ‹çindeki teflkila-

t›n yürütülmesi de buna göre yeniden ayarlan›yor.
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Kütüphanenin ilk müdürünün Hoca Tahsin Efendi

oldu¤unu biliyoruz, ama kütüphanenin 1884’teki

aç›l›fl›yla ayn› zamanda müdürlük görevine bafllay›p

bafllamad›¤› konusunda bir bilgimiz yok. ‹smail Sa-

ib Sencer, Necati Lugal, Sadettin Nüzhet Ergun, Mu-

zaffer Gökman gibi önemli isimler burada müdürlük

yap›yor. Muzaffer Gökman 1946’dan 1977’ye kadar

müdürlük yap›yor. Ondan sonra Hasan Duman geli-

yor. onun ard›ndan, bu göreve, on y›l› aflk›n bir süre

kütüphaneye hizmet veren Yusuf Tavac› geliyor ve

ondan sonra da ben yap›yorum. Arada Abdullah Gü-

ven isimli bir arkadafl›m›z iki-üç ay gibi görev yapt›,

sonra yine ben devrald›m. 

1934 y›l›nda bir derleme kanunu ç›k›yor. O zamana

kadar da tekke ve zaviyelerden ya da çeflitli ba¤›fl-

lardan epey kitap topland›¤› için art›k bu yer dar ge-

liyor. Biraz geniflletmek ihtiyac› duyuluyor ve külli-

yenin tamam› kütüphaneye veriliyor. 1948’de Bakanlar Kurulu karar›yla bu

devir gerçeklefliyor. Külliyenin di¤er k›s›mlar› onar›ma aç›l›yor ve 1950’ler-

de bitiyor. Derleme kanunuyla Türkiye’de ç›kan bütün yay›nlar; kitap, dergi,

gazete, harita, afifl, hatta kâ¤›t para ve pullar bile kütüphaneye geldi¤i için

art›k yer iyice daral›yor. Bu sebeple 400 metrekarelik kütüphane önce oku-

ma salonu yap›lm›flken sonra ikiye bölünerek yar›s› kitap deposu haline ge-

tiriliyor. 

1950’den sonra bu imaretin yan›ndaki yeri bakanl›k belediyeye veriyor. Bu-

ras› 1850-1870 aras› önce jandarma misafirhanesi olarak yap›lm›fl; daha

sonra diflçilik mektebi ve ard›ndan eczac›l›k mektebi olmufl. Eczac›l›k ora-

dan ayr›l›nca bina harap olmufl. Belediye binay› y›k›p yerine park yapmay›

düflünüyor. Kütüphane müdürü ise kütüphane yap›lmas›n› teklif ediyor.

Uzun bir tart›flmadan sonra 1974 y›l›nda kütüphane olmas›na karar verili-

yor. 1974’den sonra tamirine bafllan›yor ve tamir 1987’de bitiyor. 1988’den

itibaren de kütüphane olarak hizmete aç›l›yor. 

Kütüphane binas›n›n fizikî yap›s› nas›ld›r? ‹ki kattan m› ibaret?

Topra¤›n alt›nda kalan bir kat bodrum var, bir kat da yeni bina. Tarihî bina

1999 depreminden sonra kullan›lm›yor. Onar›ma ihtiyac› var ve bunun için
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afla¤› yukar› 2-3 milyon YTL gerekli. Onu flimdi ‹stanbul Özel ‹dare Müdür-

lü¤ü karfl›l›yor. Fakat geçen sene ya da ondan önceki sene bir ihale kanunu

ç›kt›. Bu ihale kanununa göre eski eserlerin yap›lmas› çok zor. fiimdi eski

eserlerin yap›lmas› için yönetmelik ç›kar›l›yor. Yönetmelik bakanlar kurulu

taraf›ndan haz›rlanarak ihale kuruluna gönderiliyor. Ancak ihale kurulu

onaylad›ktan sonra yürürlü¤e girecek. Bu yüzden bekliyoruz. Millet Kütüp-

hanesi de bizim gibi bekliyor. Paralar›m›z ve projelerimiz haz›r; ç›karsa in-

flallah yapt›raca¤›z ve buras› yap›l›rsa çok rahatlayaca¤›z. Beyaz›t Devlet

Kütüphanesi’nde yaklafl›k olarak 500 bin civar›nda kitap var. fiimdi biz Hak-

k› Tar›k Us Kütüphanesi’ni de bizim kütüphaneye ald›k.

Millet Kütüphanesi dâhil de¤il mi buna? 

Hay›r, de¤il. Millet Kütüphanesi ayr› bir birim. Bizimle hiçbir alakas› yok. Bi-

nalar› depremden zarar gördü¤ü için biz kütüphanede onlara yer verdik. Per-

soneli için bir oda temin ettik. Okuyucular›n istifadesi için de salon verdik.

fiimdi kütüphanemizde 26 bin çeflit dergimiz var. Bu dergiler Osmanl› zama-

n›ndan bugüne kadar devam ediyor. Bunun d›fl›nda 50 bin adet yabanc› dilde

kitab›m›z var. Di¤erleri ise Türkçe kitaplar. 300-400 bin civar›nda Türkçe ki-

tab›m›z var. Bunlar yeni kitaplar. Bunun d›fl›nda biraz önce söyledi¤im derle-

me kanununa tâbi oldu¤u için haritalar, afifller, kartpostallar, paralar, pullar

bizim kütüphaneye gelmifl. Onlar› da okuyucu hizmetine sunabiliyoruz. 
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Kütüphanede gazete, dergi, kitap, nadir eserler ve bir de görme engelliler

bölümümüz var. Görme engelliler bölümünü 1992 y›l›nda kurduk. Önce bir-

kaç tane makine ald›k. Bir de kitaplar› kasete okuma odas› yapt›k. Yard›m

eden çok oldu. Dernek vas›tas›yla konserler yapt›k. 1992’de ald›¤›m›z maki-

neyi de¤ifltirdik. Yeni bilgisayarlar ba¤›flland›. Bu bölümde flu an afla¤› yu-

kar› 2000 civar›nda kitab›m›z var. Kitaplar› kasetlere de okuduk. 400 tanesi-

ni de CD’ye ald›k. Kasete ald›¤›m›z kitaplar› CD’lere aktarmak suretiyle on-

lar› daha uzun ömürlü olabilecek ya da daha az yer tutabilecek hale getir-

meye çal›fl›yoruz. Art›k görme engelliler için bilgisayar programlar› var. Ki-

tab› elektronik taray›c›larda taray›p bilgisayara aktar›yoruz. Bilgisayar da bir

program vas›tas›yla bütün kitab› ses program›na aktar›yor. Ses program›n›

sonra CD’ye al›yoruz ve seslendirilmifl kitap haline geliyor. Bizim bir de Bra-

il alfabesiyle ç›k›fl yapan bir makinemiz var. 

Beyaz›t Devlet Kütüphanesi’yle ilgili genel anlatacaklar›m bunlar. fiimdi bi-

raz da ‹smail Saib Sencer’den bahsetmek istiyorum. ‹smail Saib Sencer

gerçekten büyük bir âlim. Millet Kütüphanesi’ni kuran Ali Emirî Efendi de

kitaba çok düflkünmüfl ama ‹smail Saib Sencer flarkiyat ilmi yapan bütün

Bat›l›lar›n tan›d›¤› ve ‹stanbul’a gelen bütün araflt›rmac›lar›n kendisinden

yard›m istedi¤i bir flah›s. Ayakl› bir kütüphane imifl. ‹smail Saib Sencer bir

gün Beyaz›t Camii’nde yerli yabanc› bir grup insana ders anlat›rken Refler

diye bir Alman da dinliyor. Hocan›n konuflmas›nda Arapça bir kelime geçi-

yor. Refler de hocam bunu yanl›fl söylediniz diyor. ‹smail Saib Sencer son

derece mütevaz› ve konuflmas›n› bilen bir kifli, fakat bu duruma çok hiddet-

leniyor ve Refler’i susturuyor. Konuflma bitip herkes da¤›l›rken Refler’e sen

otur diyor. Kelimenin 14 tane manas› oldu¤unu ve buradaki kelimenin de

kulland›¤› manada oldu¤unu izah ediyor. Ondan sonra Refler onun dizinin

dibinden hiç ayr›lm›yor. ‹smail Saib Sencer’in çok muazzam bir haf›zas› var-

m›fl. Beyaz›t Devlet Kütüphanesi’ndeki bütün kitaplar› ezberden bildi¤i söy-

lenir. Mesela bir tarihçi flu konuda bir bilgiye ihtiyac›m var deyince, flu nu-

maral› kitab›n flu sayfas›nda bulabilirsin diyebiliyor. 

‹smail Saib Efendi hakk›nda bir de size Abdülbaki Gölp›narl›’n›n bir tespitini

aktaray›m. Abdülbaki Gölp›narl› gerek çeflitli alanlardaki ilimleri ve gerekse

ahlak ve faziletleriyle toplum ve insanl›¤›n temsilcileri olmufl Nasruddin-i Tu-

si, Fahrettin Razi, Buhari, ‹bn-i Sina, Mevlana, Hac› Bayram Veli gibi de¤erle-

ri sayd›ktan sonra, adlar› say›lan ve say›lamayan bu büyük zatlar gibi nice ki-

flilerin zaman›nda yaflayamad›¤›na katiyyen üzülmedi¤ini belirtiyor. Çünkü
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flahsiyetiyle bütün bunlar› temsil eden büyük bir insanla karfl›laflt›¤›n›, fani

gözleriyle onu gördü¤ünü ve sohbetlerinden istifade etti¤ini; onun da ‹smail

Saib Sencer oldu¤unu büyük bir hayranl›kla anlat›yor. ‹smail Saib Sencer’i bi-

len maalesef çok az. Herkesin çok iyi tan›mas› gereken kiflilerden birisi.

Kedileri varm›fl galiba? 

Evet, 80 civar›nda ve çeflit çeflit kedisi varm›fl. ‹smail Saib Sencer asl›nda ke-

dileri de kitaplar› korumak için kullan›yormufl. Belirli bir maafl› varm›fl. Bir

k›sm›yla kedilere yiyecek al›r, bir k›sm›n› da fakirlere verirmifl. Öyle bitermifl

maafl›. O zaman kitaplar› farelerden koruman›n tek yolu kedileri kütüphane-

de bar›nd›rmak. Onun için kedileri varm›fl. Hani bir rivayet vard›r: Peygam-

ber efendimiz otururken kedi gelmifl de h›rkas›n›n üzerinde uyumufl. Efen-

dimiz kediyi uyurken görünce h›rkas›n›n oras›n› kesmifl öyle kalkm›fl derler,

rahats›z etmemek için. ‹smail Saib Sencer de sohbet ederken kedileri om-

zuna, saç›na bafl›na t›rman›rm›fl. O da onlara hiç kar›flmazm›fl. 

Onunla ilgili bir anekdot daha anlatay›m size. fiimdi ismini hat›rlam›yorum,

Amerikal› bir ilim adam› ‹bn-i Heysem’in optik teorisi üzerine çal›fl›yormufl.

‹stanbul’a gelince ‹smail Saib Hoca’ya göndermifller. ‹smail Saib Hoca optik

teorisiyle ilgili baz› yanl›fllar›n› düzeltmifl ve demifl ki “maalesef baz› yerle-

ri anlayamam›fls›n›z, bunlar böyle olacak.” Bundan sonra o flah›s Türkiye’ye

gelmifl ve hocan›n yan›nda iki y›l klasik optik ve geometri tahsil etmifl. 

Bir anekdot daha. ‹smail Saib Hoca dört y›l hukuka devam etmifl. Sonras›n-

da da Beyaz›t Devlet Kütüphanesi’ne girmifl. Hocalar› demifller ki, “niye son

imtihana girmiyorsun, gir de icazet verelim.” “Ben icazet almak için okuma-

d›m, ayd›nlanmak için okudum” diye cevap vermifl. 

Zorunlu kitap gönderim uygulamas› hâlâ devam ediyor mu?

1934’te ç›km›fl derleme yasas›na göre Türkiye’de yay›mlanan her fleyin Be-

yaz›t Devlet Kütüphanesi’ne gelmesi laz›m. Bunlar birkaç yerde toplan›yor;

‹stanbul Basma Yaz› ve Resim Derleme Müdürlü¤ü’nde, Meclis Kütüphane-

si’nde, Milli Kütüphane’de, Ankara’da Adnan Ötüken ‹l Halk Kütüphane-

si’nde, Beyaz›t Devlet Kütüphanesi’nde, ‹stanbul Üniversitesi Kütüphane-

si’nde ve ‹zmir’de Milli Kütüphane ad›nda bir vak›f kütüphanesinde. Fakat

bunlardan tam olarak yararlanan yaln›zca Milli Kütüphane ile biziz. Üniver-

site kitaplar›n büyük bir k›sm›n› seçiyor; çocuk kitaplar›n› ve gazeteleri al-

m›yor. Tabii bir derleme kanunu oldu¤u için de mecburen oraya veriliyor.
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Derleme kanununun acilen de¤iflmesi ve daha ifllevsel olacak yerlere gön-

derilmesi laz›m. Eserler gönderilmedi¤inde bir cezas› var; ancak ceza çok

düflük oldu¤u için hiç kimse düzenli göndermiyor. Geçen sene telif eserleri

kanunu ç›kart›ld› ve orada 5 milyardan bafllayan çok a¤›r cezalar getirildi.

Fakat hâlâ yönetmelik ç›kmad›¤› için bir yapt›r›m uygulanam›yor. 

Gelen kitaplar›n okuyucuya veya rafa geçmesi çok uzun zaman al›-

yor mu?

Biz flu anda 2001 y›l› kitaplar›n›n tasnifini yap›yoruz. Personelimiz 24 kifli ve

bu 24 kiflinin içinde kütüphane ifllerinden iyi anlayanlar›n say›s› befli geç-

mez. ‹yi bir rehber kütüphaneci, bir araflt›rmac› geldi¤i zaman ona yol gös-

terebilecek bir bilgi donan›m›na sahip olmal› ki okuyucu istifade etsin. 

Kataloglar› bilgisayara geçmek zor oluyor mu?

Bütün gazeteleri dijital kameraya çekiyoruz; çünkü gazetenin fotokopisinin

çekilmesi oldukça zor. Matbu kitaplar ve yazma kitaplar da zaten dijital ka-

merayla çekiliyor. Bizim dergi bölümümüzde 26 bin çeflit dergi var. Bunun

10 bini bilgisayar ortam›na aktar›ld›. Kitap bölümünde ise 1988’den 2000 y›-

l›na kadar olan kitaplar bilgisayar ortam›na aktar›ld›. Bundan sonra 2005’e

kadar olanlar aktar›lacak. Bir de 1988’den öncekilerin aktar›lmas› gereki-

yor. Dergi, gazete ve kitaplar› bilgisayar ortam›na bu flekilde geçmek afla¤›

yukar› 2 milyon YTL civar›nda bir paraya mal oluyor. Onun için bakanl›¤›m›-

za müracaat ettik ve dedik ki “ya ihaleye ç›kal›m ve bunu yapt›ral›m, ya bir

sponsor bulal›m ya da bize bu iflten anlayan personel verin.” Fakat hiçbir

fley yap›lmad› tabii. 

Do¤an H›zlan’›n gayretleriyle Ayd›n Do¤an Vakf› devreye girdi. Do¤an H›zlan

1950’den beri devaml› Beyaz›t Devlet Kütüphanesi’ne gelip araflt›rma yapar;

çocukken bafllam›fl daha. Candan Fetvac› diye bir han›m var bu vakf›n bafl›n-

da. Onlar bir rapor ç›kard›lar ve hesap ettiler; flimdi bakanl›¤a gittiler, onu

bekliyorlar zannediyorum. Diyorlar ki, biz bunu yapal›m. Böylece kütüphane-

deki bütün materyalin bilgisayar ortam›na aktar›lmas› söz konusu olacak. 

Yazmalar›n ne kadar› dijital ortama aktar›ld›?

‹ki yüz, üç yüz tane kadar›. Asl›nda daha fazla çekilebilir ama kontrol etmek

çok zor. Bunu içine sindirmesi laz›m kiflinin; ben bu ifli mutlaka yapmal›y›m,

bu çok önemli, faydal›, hay›rl› bir ifltir demesi laz›m. 
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Müneccimbafl›n›n baz› nadir nüshalar› var. Yar›m kalm›fl bir müzik

kitab› var mesela, o da tek nüsha. Bir sürü nadir eser mevcut. Bu

kitaplar›n güvenli¤i nas›l sa¤lan›yor?

Yazma kitaplar›n korunmas›yla alakal› çok ciddi bir çal›flmam›z yok maale-

sef. Binan›n sistemi ise flöyle: Depo taraf›na hiç kat atmad›klar› için bombofl

bir üç katl› bina. Kapand›ktan sonra hiç kimsenin oraya girmesi mümkün

de¤il. Gece bekçi bekliyor. Baflka da bir güvenlik sistemimiz yok.

Sizin de yapabilece¤iniz pek bir fley yok tabii. Mesela Ahmet Mithat

Efendi özel bir say› yapm›fl ve dokuz-on sayfa kadar çok özel foto¤-

raflar koymufl. Fakat flu anda bu resimlerin hiç biri yerinde yok. Bi-

rileri jiletle çok itinayla kesip alm›fl.

20 kifliyle çal›fl›yoruz; tabii 20 kifliyle bunu kontrol etmek çok zor. Bu konu-

larda bize yard›m edebilirsiniz. Kültür müdürlü¤üne, genel müdürlü¤e hat-

ta ilgili bakanl›¤a veya müsteflarl›¤a yaz›lar yaz›p Beyaz›t Devlet Kütüphane-

si’nin durumunu anlat›n ve personel ihtiyac›m›z› siz de bildirin. Bu ihtiyaç-

lar› farkl› yollardan ulaflt›rabilirsek daha çabuk harekete geçilebilir.

Belediyenin, kütüphane binalar›n›n sa¤lamlaflt›r›lmas›, ahflap bina-

lar›n restore edilip lojman olarak personele sunulmas› gibi bir pro-

jesi vard›. Bence Süleymaniye ve Beyaz›t Kütüphanesi de bu kapsa-

ma al›nabilir.

Hüseyin Çelik bakan oldu¤u zaman ‹stanbul’da bir gazete kütüphanesi kur-

mak istedi. Onun d›fl›nda hiçbir bakan kütüphaneyle ilgili bir beyanatta bu-

lunmad›. Hakk› Tar›k Us Kütüphanesi’ni de Beyaz›t Devlet Kütüphanesi’ne

Hüseyin Çelik ald›rd›. Hakk› Tar›k Us Kütüphanesi’nin bize al›nmas› hikâye-

sini biliyorsunuzdur. 1995’te vak›f kapat›lm›fl ve bölge müdürlü¤ü, genel mü-

dürlü¤e yaz› yazm›fl. Böylece Hakk› Tar›k Us’un kitaplar› kütüphaneler genel

müdürlü¤üne devredildi. 1997’de bu devir gerçekleflti ama iflleme konulma-

s› 2000’i buldu. 2000 y›l›nda bana geldiler ve Hakk› Tar›k Us Kütüphanesi’nin

bize devredildi¤ini bildirdiler. Baflka da bir geliflme olmad› maalesef. Hükü-

metin kütüphanelerin gelifltirilmesi konusunda ad›m atmas› gerekiyor.

Çok teflekkür ederiz.

Rica ederim.
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Bir Osmanl› Miras›: Müze-i Hümayun 

Osmanl›ca Arkeolojik Belgeler Arflivi  

(‹stanbul Arkeoloji Müzeleri ve Kütüphanesi) 

Adnan ALPAY*

Arfliv konusu farkl› oldu¤u için haf›zada bir fleyler olmas› laz›m. Da-

ha çok size yaz›l› bilgi verece¤im ve ‹stanbul Arkeoloji Müzesi’nin arflivinin

yeniden organizasyonuyla ilgili çal›flmalar› sunaca¤›m. 

1881 tarihinde Müze-i Hümayun ismi alt›nda hizmete giren ve günümüzde

ülkemizin müzecilik ve arkeoloji biliminin kurulmas›na öncülük eden ilk ve

tek kurumu ‹stanbul Arkeoloji Müzesi’dir. Bu müze, Osmanl› Devleti’nin Av-

rupa, Asya ve Afrika k›talar›nda bulunan ve idarî taksimat›na göre siyasî s›-

n›rlar›n›n tümünde de¤iflik uygarl›klara ait “Asar-› Atika” olarak tan›mlan-

m›fl çok zengin eserleri içerir. 

Tophane-i Amire Müfliri Fethi Ahmet Pafla taraf›ndan Müze-i Hümayun bün-

yesinde oluflturulmaya çal›fl›lan Asar-› Atika Koleksiyonlar›, h. 1266/m. 1850

tarihinde Harbiye ambar› olarak kullan›lan eski cebehane -Esliha Müzesi

(Aya ‹rini Kilisesi)’n- de bir araya getirilmifl. Ancak devlet arflivinde yapt›¤›-

m›z belge çal›flmas› sonucunda Sisam Beyi Kige ad›nda, muhtemelen Rum

olan bir kiflinin Fethi Ahmet Pafla’dan önce Avrupa müzeleri normunda ilk

müzecilik fikrini ortaya att›¤›n› gördük. Hatta son tespitimize göre bütçeden
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100 bin kurufl kadar bir tahsilât da bu ifl için ayr›lm›fl. Âli Pafla’n›n sadra-

zaml›¤› döneminde Mecmua-i Asar-› Atika’ya Müze-i Hümayun ismi verile-

rek özel bir dairede teflhirleri düflünülür. Bu plan 1291-1875 tarihinde Sup-

hi Pafla’n›n maarif nezareti döneminde gerçekleflir. Yabanc› devletlerin özel

konuklar›n›n Aya ‹rini’de bulunan eski eserleri görme istekleri yüzünden,

Harbiye nezaretinin müteaddit iste¤i üzerine eserler önce S›rça Saray isim-

li mekâna, daha sonra da Topkap› Saray› müfltemilat›ndan olan Çinili Köflk’e

naklettirilir. Çünkü Aya ‹rini’de devletin cephanesindeki silahlar ve bu silah-

larla ilgili özel bilgiler vard›r. Yabanc›lar›n bu eserleri incelerken bu konuda

da bilgi toplama ihtimalleri harbiye nezaretini harekete geçirir. Öte taraftan,

1868 y›l›nda Fransa Encümen-i Danifl üyesi Dümont’un eski eserler ile ilgili

yay›nlad›¤› katalogdan sonra 1893 tarihinde Fransa Asar-› Atika uzman› Sa-

lomon Reynak taraf›ndan yeni bir katalog tanzim edilir. Maarif Nezareti ta-

raf›ndan 1874 y›l›nda yay›nlanan, eski eserleri teminat alt›na alan Asar-› Ati-

ka Nizamnamesi zaman içerisinde ifllevini yitirince 1882 tarihinde Osman

Hamdi Bey taraf›ndan günün flartlar›na uygun yeni bir nizamname haz›rla-

n›r. 1886 ve 1887 tarihlerinde Osman Hamdi Bey taraf›ndan Sayda’da ortaya

ç›kar›lan çok önemli eski eserler Çinili Köflk’ün karfl›s›nda 930 metrelik bir

alan üzerinde önce bir kat olarak bir bina edilen yerde sergilenir. Toplan›lan

‹slamî eserlerin teflhiri için bu binan›n üzerine bir kat daha ilave edilerek h.

1309/m. 1892 tarihinde hizmete sokulur. Çinili Köflk’ün içinde zaruretten

kalm›fl olan heykelt›rafll›k eserleri 1898 tarihinde Çinili Köflk’ün karfl›s›nda

bulunan 1746 metrekarelik bofl alana bir bina daha infla edilerek oraya tafl›-
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n›r. Bu binan›n üst kat›nda kütüphane için daha büyük bir k›s›m yer ayr›lm›fl

ve mimarî yap›s›na uygun olarak ‹slamî eserler müzesi olarak da kullan›l-

m›flt›r. Müze-i Hümayun’da 1902 tarihine kadar ek binalar infla edilerek hal-

k›n ve akademik araflt›r›c›lar›n hizmetine aç›lm›flt›r. Osmanl› co¤rafyas›ndan

gelen eski eserler yüzlerce sand›k içinde Müze-i Hümayun bahçesinde biri-

kir. Bunun üzerine 1903 tarihinde ayn› üslup ve mimarî tarzda ortadaki ilk

müze binas›n›n di¤er taraf›na 2037 metrekarelik ikinci bir cenah ilave edile-

rek mevcut eski eserler buraya nakledilir. Böylece bir dereceye kadar tefrik

ve tasnif edilir. Maarif Nezaretinin 16 Haziran 1908 tarihli kanun ve yasas›n-

da Müze-i Hümayun flöyle ifade edilmektedir: 

24. madde: Müze-i Hümayunlar Maarif Nezaretine ba¤l›d›r. ‹daresi tüm Os-

manl› memleketlerinin eski eserler hakk›ndaki ifllemlerini müze-i hüma-

yunlar genel müdürü ismiyle, Maarif Nezaretinin inhas›yla ba-irade-i seniy-

ye bir genel müdür ve maiyetinde bir muavin, bir muhasebe memuru, bir

genel kâtip, bir baflkâtip, yeteri kadar flube muhaf›zlar›, bir veznedar, bir

nakliyat memuru ve tamirciler istihdam olunacakt›r. 

25. madde: müzelerde devre ait tüm eski eserlerin tasnif ve teflhirleri, ni-

zamname gere¤ince icra olunacak hafriyat, hem araflt›rma hem de incele-

me kataloglar›n›n tanzim ve yay›n›, müzelerin bütçesinin tanzimi gibi ifllem-

ler genel müdürlük görevlerinin bafll›cas›d›r. 

26. madde: Müze-i Hümayunlar alt› flubeye ayr›lm›flt›r: Birincisi Asur, Babil,

M›s›r, Finike, ‹brani, ‹ran ve Hitit gibi do¤u kavimlerinin eserleri; ikincisi Yu-

nanl›lar, Romal›lar ve H›ristiyanl›k eserleri; üçüncüsü ‹slamî eserler; dör-

düncüsü meskûkât dedi¤imiz sikkeler; beflincisi sanayi tertibi ve alt›nc›s›

kütüphane. Her flubede o flubenin içeri¤i hakk›nda, uzman birer muhaf›z ve

gere¤i kadar muhaf›z yard›mc›s› çal›flt›r›lacakt›r. Fakat gere¤i halinde iki

flube  birlefltirilerek bir muhaf›z  tevdi olunabilecektir. 

27. madde: Osmanl› memleketlerinde ‹slamî ve gayri ‹slamî tüm eski eser-

ler, harabe ile mebanî ve güzel sanatlar eserleri, sanayi ve tarihî olanlar›n›n

güzel flekilde muhafazas› için; Müze-i Hümayun ‹daresi içinde, Muhafaza-i

Abidat ‹daresi ismiyle uzmanlardan oluflacak bir komisyon kurulmas› ve

gere¤i kadar mimar, mühendis, müfettifl ve katip istihdam› ve bütçesinin

oluflturulmas›. 
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1998 y›l›nda, eski ismiyle Müze-i Hümayun, bugünkü ismiyle ‹stanbul Arke-

oloji Müzeleri Müdürlü¤ü bünyesinde, muhtemelen 150 bin adet civar›nda

olan Osmanl›ca ve Frans›zca bafl kitabet resmî yaz›flmalar›n› içeren -Sultan

Abdülmecid Han döneminden itibaren, 1840’tan 1922’ye kadarki süreç için-

de Müze-i Hümayun ve Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi’nin tüm yaz›flmalar›n›

da kapsayan- özgün evrak üzerinde tasnif, katalog, envanter ve araflt›rma

hizmetleri için Osmanl›ca Arkeolojik Belgeler Arflivi, Müze-i Hümayun ve

Sanayi- Nefise Mekteb-i Alisi arflivi kuruldu. Arfliv tasnif sistemi de büyük

emek harcanarak müdürlük makam›na sunuldu. Evrak istek fifli, fotokopi

çekim formu gibi araflt›rma ve tasnif ifllemlerine yönelik alt yap› çal›flmala-

r›n› ifade eden dokümanlar da ‹stanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlü¤üne arz

edilip uygulama için onay al›nd›. 

Arflivde ne tür belgeler var? 

Osmanl›ca ve Frans›zca belgeler ço¤unlukta olmak üzere di¤er yabanc› dil-

leri de kapsayan yaklafl›k 150 bin civar›nda belge var; bunun yan›nda Os-

manl› paflalar›na ait çok say›da el yazmas› kitap da var. Ayr›ca, Avrupa’da

bas›lan, ço¤u âsâr-› atika olarak tan›mlanm›fl akademik araflt›rmalar› konu

edinen kitaplar ve süreli yay›nlar mevcut.

Arflivde araflt›rma yapacak birisinden ne tür belgeler isteniyor?

Araflt›rmac›lar, araflt›rma yapam›yor flu anda. 1998’den 4 Ocak 2005 tarihi-

ne kadar aç›kt› arfliv bölümü, ama art›k kapal›. 15 Kas›m 2004’te Alanya Mü-

ze Müdürü ‹stanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlü¤ü’ne atand›. 28 Aral›k’ta, ‹s-

tanbul Arkeoloji Müzeleri Osmanl›ca Arkeolojik Belgeler Arflivini kapatt›,

araflt›rmay› durdurdu. ‹ptal oldu sistem. Asl›nda ‹stanbul Arkeoloji Müzele-

ri Osmanl›ca Arkeolojik Belgeler Arflivi’nin yeniden yap›land›r›lmas›, arafl-

t›rma hizmetlerinin norm fleklinde sunumu ve kay›t alt›na al›nmas› için afla-

¤›daki arfliv formlar› haz›rlanm›flt›. Bu formlar flunlard›r:    

Osmanl›ca Arkeolojik Belgeler Arflivi klifleli, D›fl Dosya Gömle¤i [2 vrk.] 1

aded]. Osmanl›ca Arkeolojik Belgeler Arflivi Müracaat Formu [1 aded]. 

Osmanl›ca Arkeolojik Belgeler Arflivi Mürücaat Bilgi Formu [1 aded]. 

Osmanl›ca Arkeolojik Belgeler Arflivi Taahhütname Formu [1 aded]. 

Osmanl›ca Arkeolojik Belgeler Arflivi Evrak ‹stek Fifli [1 aded]. 

Osmanl›ca Arkeolojik Belgeler Arflivi Fotokopi Çekim Formu [1 aded]. 

Sebep nedir?

Somut bir sebep yok. 
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Acaba bir inatlaflma m› var, sürülmüfl gelmifl olabilir mi?

Hay›r, sanm›yorum. Bir ayl›k bir süreç zarf›nda devletin arflivi kapat›ld›, Ba-

kanl›ktaki üst makamlar›n gerekli onay› al›nmadan personelin tayini ç›kar-

t›ld› ve hiçbir fley olmam›fl gibi müze müdürü yoluna devam etti. 

Arflivde kaç personel vard›?

Osmanl› terminolojisini, literatürünü ve özgün belge okumay› bilen, konuyu

uygulama ba¤lam›nda anlayan benden baflka kimse yoktu. Benim arflivde

geçirdi¤im bu yedi y›l boyunca neler yapt›¤›ma dair müze müdürlü¤üne de-

tayl› raporlar sunmama ra¤men bir geliflme olmad›. Mesela Sultanahmet’te

büyük Bizans Saray› vard›r, Sultanahmet Çeflmesi’yle Ayasofya’n›n Cankur-

taran taraf›na düflen k›s›mda. Bir de daha sonra ‹talyan mimar Fossati tara-

f›ndan infla edilen Darü’l-fünun binas› ve ‹stanbul Cinayet Tevkifhanesi olan

mahkeme binas› var. Mahkeme yanm›fl; evraklar› yan›k bir halde bana getir-

diler. Yanm›fl oldu¤u için çok zor okunuyor. Alt› ay bir zaman harcayarak bu

yanm›fl belgeleri büyük bir zahmet ve özveriyle güncelleyerek, mahkemeler-

den gelen evraklar neler içeriyor, hangi mahkemelerden gelmifl, metin

transkripsiyonlar›yla birlikte uzun bir raporla müze müdürlü¤üne sunduk.

150 bin belgeyi tasnif ettiniz mi? 

Hay›r, ama o süreç içerisinde rapor haz›rlad›k, araflt›rmac›lara yard›mc› ol-

duk ve bu bilinmeyen arflivde çal›flma yap›lmas›n› sa¤lad›k. Bu özgün bel-

gelerin kay›t alt›na al›nmas›, envanter ve kataloglar›n yap›lmas› ifllemlerini

sürdürdük. Müzenin arfliv çal›flmas›na 1998 y›l›nda bafllad›¤›m zaman Dev-
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let Arflivleri Genel Müdürü Necati Aktafl Bey idi. Ona gittim. Müzedeki bel-

geler hakk›nda sunum yapt›m. O da bana tasnif talimatnamesi verdi ve ben-

den tasnif iflini yapmadan önce kurum tarihçesini haz›rlamam› istedi. Böy-

lece tarihçe ifline girdim ve gördüm ki Arkeoloji Müzesi’nin bir tarihçesi yok.

Esere göre mi, binaya göre mi, çal›flan personele göre mi bir tarihçe yap›-

lacak. Bu problem oldu¤u için genel kabul gören bir tarihçe haz›rlanmam›fl.

Sadece Osman Hamdi Bey’in kuruculu¤u üzerine k›sa bir tarihçe mevcut.

Oysa müze kütüphanesinin her bölümünü kapsayacak flekilde bir tarihçe

yap›lmas› gerekiyor; müzenin özgün arfliv evrak›na dikkat ancak bu flekilde

çekilebilir. Böyle bir çal›flmaya girifltik; bu da hemen hemen yedi y›la ulafl-

t›. ‹stek ve irademizin d›fl›nda müzeden, arfliv tasnif çal›flmalar›ndan uzak-

laflt›r›lmam›z ve devletin arflivinin kapat›lmas› flanss›zl›k oldu tabii. 

Tasnif yap›ld› ama içeriklerini bilmiyoruz de¤il mi? 

Maalesef hay›r. 

Belgelerin damgalanmas› ifli bitti mi? 

Hay›r, bitmedi. 

fiimdi belgelerin kaybolmamas› biraz da müzenin güvenli¤ine kal-

m›fl bir fley de¤il mi? 

Güvenli¤ine de¤il de, kiflilerin inisiyatifine kalm›fl. 

Belgelerin içinde haritalar da var m›?

Evet, var. Hafriyat yap›lacak yerlerin haritas›yla birlikte sunulmas› asar-› ati-

ka nizamnamesinin amir hükümlerindendir. Ama s›ra haritalara gelince...

Haritalar genelde eyalet eyalet fleklinde mi?

Hay›r, flöyle bir durum var. Osmanl› döneminde mesela hafir (eski eser

araflt›r›c›s›) geliyor ve istidas›n› vererek kazmak istedi¤i yeri bildiriyor. Mü-

ze yetkilileri de cevaben “buran›n haritas›n› bize getir”, flu kadar harç yat›r

vs. diyorlar. Haritalar o flekilde ilgili özgün evrak eki olarak birikmifl. 

‹çindeki eski eserlerin kataloglar› var herhalde de¤il mi? 

Var ama tam, sa¤l›kl› bir bilgiye hemen hemen kimse sahip de¤il. Gelen

eser foto¤raf› ve bütün evrak›yla birlikte gelmifl ama günümüzdeki perso-

nel bunun nereden geldi¤i hakk›nda bilgi sahibi de¤il. Osmanl›ca arfliv bel-
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gelerine dair bilgileri yok ve Osmanl›ca bilgi ve

belge kaynaklar›n›n iflaret etti¤i referans kaynak-

lar›na da ulaflam›yorlar.

Size göre, bir araflt›rmac› bu müzenin ar-

flivine geldi¤i zaman ne görebilir?

Arkeolojik bilgi sundu¤undan bahsetmifltim; arke-

olojinin d›fl›nda da evraklar var. Arkeoloji a¤›rl›kl›

olmakla birlikte, Silivri Rumlar›n›n tehcir edilmesi

meselesinden de bahsediyor mesela. Yabanc›larla

ilgili birçok evrak var. Eski eser kapsam›nda bir

çok yabanc› Avrupa devletlerinin araflt›rmac›lar›-

n›n bilgi ve belgeleri ve icra ettikleri tüm faaliyet-

leri Müze-i Hümayun özgün arflivinde bulunmak-

tad›r. Ayr›ca, bunun içerisinde foto¤raflar var me-

sela; Abdülhamit foto¤rafa çok merakl›. Nerede

bir eski eser ç›k›yorsa foto¤raf›n› devlet arflivine kazand›r›yor ama maalesef

hepsi korunamam›fl. 

Mesela tramvay projeleri var; arkeolojik eserlere rastland›¤› için

onlar için de izin al›nmas› laz›m. O yaz›flmalar›n da bu arflivde bu-

lunmas› gerekiyor.

Mesela ilginç bir belge var. Osman Hamdi Bey Kabatafl’la Taksim aras›nda

buharl› tren imtiyaz› almak istiyor. 

Teminat olarak ne gösteriyor?

Teminat olarak pafla olan babas›n› gösteriyor. 

Bu Arkeoloji Müzesi’nin içinde bir de okul var. Okul hakk›nda da biraz bilgi

verelim. Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi. Avrupa’daki uygulamalar›na benzer

flekilde müzenin bir okulu. Daha sonra bugünkü Mimar Sinan Üniversitesi

oluyor. Onun yan›nda bilahare Elvah-› Nakfliye Müzesi kuruluyor: Resim ve

Heykel Müzesi. Elvah-› Nakfliye Müzesi’nin önce Alay Köflkü’nde kurulma-

s›na karar veriliyor; orada bir müddet faaliyet gösteriyor. Mimar Sinan Üni-

versitesi’ne devredilirken kapat›l›yor. Bir de hattatl›k okulu var. Medrese-

tü’l-hattatin, Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi’ne ba¤l›. 1928’de bu hat okulu

kald›r›l›yor; yerine fiark Tezyini Sanatlar› bölümü kuruluyor. Bugün de ha-

len Mimar Sinan’da mevcut. 
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Fihriste arkeolojik konu d›fl›nda ne var diye bakt›¤›m›zda yüzde doksan ka-

z› yapan yabanc›lar hakk›nda belgeler oldu¤unu görüyoruz. Mesela Avus-

turyal›lar Efes’te faaliyet gösteriyor; o bölgenin imtiyaz› onlara verilmifl.

Frans›zlar, Danimarkal›lar var mesela onlar›n d›fl›nda.

Gelelim müzenin ve devletin bu yabanc›lara bak›fl aç›s› ve alg›lamas›na.

Belgelerden görebildi¤im kadar›yla Osmanl› devleti Almanya’ya so¤uk yak-

lafl›yor; Avusturya’ya ise çok toleransl›. Hatta bir belgede flu ifadeye rast

geldim: Avusturya-Macaristan ‹mparatoru Joseph’e hofl görünmek için flu

asar-› atikan›n ‹zmir gümrü¤ünden imrar›na dair... Avusturya-Macaristan

Osmanl› ‹mparatorlu¤u gibi çok milletli bir imparatorluk. Bu yüzden Os-

manl› devleti ve özellikle padiflah Abdülhamit Rusya ve Avusturya-Macaris-

tan’›n da¤›lmas›n› istemiyor. Milliyetçili¤e karfl› durmaya çal›fl›yor bu dev-

letler. Devlet Avusturya’ya çok toleransl›, Almanya’ya karfl› so¤uk bir tutum

sergiliyor. Müze yönetimi ise Almanya’ya daha yak›n ve Avusturya’ya karfl›.

Belgelerde böyle bir realite göze çarp›yor. 

Hiç flikâyet gördünüz mü, mesela yerel halk›n flikayetleri olabilir.

Burada arkeolojik kaz› yap›l›yor ve eserler götürülüyor gibi.

Halk›n de¤il de yöneticilerin var. Mesela Süleyman Nazif’in bir raporu var.

Kendisi Musul Vilayet Valisi. Bu belgede diyor ki: “Asurlulara ait asar-› ati-

kan›n muhafazas› hakk›nda: ‹ngilizlerle Frans›zlar 50-60 y›l evvel Ninova

medayin-i kadimesini ya¤ma ettikleri gibi son on y›l içinde de Almanlar

Asur belde-i tarihiyesinin h›fz edip saklad›¤› bu k›ymetli hazineleri tarac et-

tiklerinden ve baz› menazir resimlerini almak bahanesiyle vilayet dahilinde

mütevelliyen dolaflarak asar-› atikay› sirkat veya bulundu¤u yerleri iflaret

etmekte olduklar›ndan bahisle vatan›m›zdaki yadigar asar-› vikaye edilecek

bir tedbirinin lüzumunun ittihaz› hakk›nda Musul vilayetinde ba-tahrir ifl’ar

k›l›nm›fl ve Müze-i Hümayun müdürlü¤üne yaz›lan der-kenarda asar-› ati-

ka’n›n hüsn-i muhafazas› ve bila-ruhsat hafriyata vezayiften bulundu¤u bil-

dirilmifl olmakla dahiliye nezareti idare-i umumiye taraf›ndan bu cevab›n il-

gili yerlere gönderilmesi hakk›nda, Musul Vilayet Valisi Süleyman Nazif im-

zas›yla 30 A¤ustos 1914 Pazar tarihli dahiliye nezaretine yaz›s›. 

Kütüphaneyle ilgili de biraz bilgi verebilir misiniz?

Halka aç›k, ama normal halk kütüphanesi gibi de¤il de bir ihtisas kütüpha-

nesi gibi çal›fl›yor.
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‹çerik olarak neler ihtiva ediyor?

Müzenin kuruldu¤undan itibaren Avrupa’da arkeoloji konusunda ne kadar

kitap ç›km›flsa bunlar müzeye kazand›r›lm›fl. O eserler var, onun d›fl›nda

Osmanl› paflalar›na ait el yazmas› kitaplar var. Ayr›ca süreli yay›nlar da var

ve günümüzde ç›kan yay›nlar da kütüphaneye kazand›r›l›yor. Ama en

önemli koleksiyonlar, paflalara ait. ‹talyan Mimar Fossati’nin renkli olarak

çizdi¤i ve görsel a¤›rl›kl› büyük ebattaki Ayasofya’n›n iç ve d›fl tüm mekan-

lar›n›n albümü, Müze-i Hümayun Kütüphanesi için Osmanl› Devletinin res-

mi yay›n organ› olan Takvim-i Vekayi Gazetesinin tüm say›lar›, Müze–i Hü-

mayun’un yeni binas›n›n aç›l›fl›n› konu alan Tercüman-› Hakikat Gazete-

si’nin, 12.6.1891 tarihli matbu metni, bu metnin transkripsiyonu ve sadelefl-

tirilmifl bölümü ile bu metinlerin ferman fleklinde tasarlanm›fl görsel, renk-

li belgesi de burada mevcut. 

‹stanbul Arkeoloji Müzeleri Osmanl›ca arkeolojik belgeler arflivi Müze-i

Hümayun evrak› (‹AMA.OA.Mz.H. EVRAKI) ise flunlar› ihtiva etmektedir:

‹AMA.OA. Mz.H.Evrak› [‹stanbul Arkeoloji Müzeleri, Osmanl› Arflivi, Müze-i

Hümayun Evrak›] K.78, D.5726: 

Karesi Mutasarr›fl›¤› Tahrirat Kalemi antetli ve Karesi Mutasarr›f› Murad

Fuad imzas›yla Müze-i Hümayun Müdürlü¤ü’ne yaz›lan 1331.B.9

(1329.6.1) 1913.6.14-ct. tarih ve 112 nolu yaz› hk.  

Karesi Livas› hakk›nda mufassal bir Salname ve bilhassa Za¤nos Mehmet

Pafla’n›n Müze-i Hümayun’da mahfuz bulunan kitaplar› ve bunlara mü-

tekaddim malumat hakk›nda 1331.B.9 (1329.6.1) 1913.6.14-ct. tarih ve

112 nolu yaz›, Karesi Mutasarr›f› Murad Fuad imzas›yla Müze-i Hüma-

yun Müdürlü¤üne gönderilen yaz› hk.  

“Müze-i Hümayun Müdürlü¤ü’nün evrak arkas› not paraf› gere¤i hk. (Müze-

i Hümayun Muhaf›z› Makridi Bey bunlara dair serian baz› malumat top-

layarak bir küçük makale yazabilir.)”

Karesi Mutasarr›fl›¤›’ndan Müze-i Hümayun Müdürlü¤ü’ne yaz›lan 1331.B.9

(1329.6.1) 1913.6.14-ct. tarih ve 112 nolu yaz› hk.

Müze-i Hümayun’un Karesi Sanca¤› Mutasarr›fl›¤›na yazd›¤› 1331.N.10

(1329.7.31) 1913.8.13-ç. tarih ve 249 nolu/nezaret no. 257 say›l› cevabî

yaz›s›. 

Karesi O¤ullar›’yla Osmanl›lar Devri hakk›nda Müze-i Hümayun Muhaf›zla-

r›ndan Makridi ve Haf›z-› Kütüb Muavini Ali Beyler taraf›ndan tertip edi-

len makale.
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Müze-i Hümayun Müdürlü¤ü’nün müsvedde evrak› (2 vrk. halinde) d›fl dos-

ya gömlek yaz›s›. Dosya no: 5726, 1329.8.1 (1331.N.11) 1913.8.14-pr. ta-

rih ve karton 78. 

Arfliv evrak›na* yans›m›fl kitap ve kütüphaneyle ilgili özgün bilgiler ise kro-

nolojik tarih itibariyle flöyledir:

1 (1873.3.19-ç.-1290.M.19) Müzenin kitap envanter kayd›n› ihtiva eden bilgiler.

2 (1875.2.19-c.1292.M.13) Müze Mektebine; Miftahu’l-Hurûf kitab›n›n ücreti

hk.; Müze Müdürlü¤ü Detiye isimli kiflinin müzekkeresi hk.

3 (1876.1.19-ç.-1292.Z.22) Tüm yabanc› devletlerle kitap mübadelesi hk.

4 (1878.7.26-c.-1295.B.26) Müze Müdürlü¤ü’nün meskûkat-› atika’ya dair

Pisfe (?) flehrinde bulunan cemiyeti taraf›ndan ayda bir neflrolunan

meskûkat-› atika lugat›ndan ve âsâr-› atikaya dair 3 franka bir kitap mü-

bayaa iste¤i hk. yaz›s›n›n cevab›.

5 (1882.12.6-ç.-1300.M.25) Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi (SNF) Kütüphane-

si’ne al›nacak Frans›zca ve Almanca kitaplar›n isim ve fiyatlar› Listesi.

6. (1882.12.11-pt.-1300.M.30) Vidin Kütüphanesi’nin Demirbafl defteri (5

mai 1882 Saltanat-› Seniyye Vidin Ticaret Vekaleti’nin Osmanl›ca ve La-

tince mührüyle).

7 (1893.7.25-s-11.M.1311) Müze-i Hümayun kütüphanesi için al›nacak tarih

ve fen kitaplar›n›n ismi, fiyatlar› ve al›m› hk.

8 (1893.7.25-s.-11.M.1311) Müze-i Hümayun kütüphanesi için al›nacak ta-

rih ve fen kitaplar›n›n ismi, fiyatlar› ve al›m› hk.

9 (1893.7.27-pr.-1311.M.13) Müze-i Hümayun Müdürlü¤ü kütüphanesine

al›nan fen ve tarih kitaplar›n›n 400 kurufl olan ücretinin; Maarif Nezare-

tinin bütçesinden ödenmesi hakk›nda Maarif Nezaretine yaz›lan yaz› hk.  

10 (1893.4.12-ç.-1310.N.25) tarihinden itibaren Jüpin isimli kiflinin istifas› ve

yerine Detliz (Vesliz ?) isimli kiflinin tayini hk.

11 (1893.6.6-s.-1310.Za.21) Müze-i Hümayun Müdürlü¤ü hademelerinin ma-

afl›n›n tahsisi ile Müze-i Hümayun Müdürlü¤ünün âsâr-› atika katalog-

lar›n›n düzenlenip neflrine memur olan Jüpin isimli kiflinin ve Müze-i

Hümayun’un yeni müze dairesinin üst kat›nda tanzim olunan kütüpha-

ne ile tarih-i tabi-i numunelerinin konu edildi¤i flubeye; kadim M›sriler,

Asuriler ve Keldaniler zaman›ndan kalma Asur ittihaz olunan salonlara
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lisan bilen Kostantin isimli kiflinin istihdam› hakk›nda Maarif Nezaretine

yaz›lan yaz› hk. 

12 (1895.2.15-c.-19.fi.1312 ) Müze-i Hümayun Müdürlü¤ünün kataloglar›n›n

tanzimi için Mösyö Jüpin isimli kiflinin istifas› nedeniyle yerine Alman

uyruklu Detliz (Vesliz ?) isimli kiflinin tayini hk.

13 (1895.2.19-s.-1312.fi.23) Müze-i Hümayun’un kataloglar›n›n düzenlen-

mesi hk., Sadaret makam›ndan Maarif Nezareti’ne yaz›lan yaz› hk.,

Mz.H.’un âsâr-› atika kataloglar›n›n düzenlenmesi ve yay›n› hk. 

14 (1895.5.30-pr.-5.Z.1312) tarihli Müze-i Hümayun Müdürlü¤ü’nün dahiliye

nizamnamesi gere¤ince Meskûkat-› Türkmaniye, Âsâr-› Heykel-T›rafli-

ye hakk›nda geçen y›l tabettirilen risalelerin masraflar› hk.

15 (1895.6.3-pt.-1312.Z.9) Müze-i Hümayun’da bulunan âsâr-› atikan›n tab

ettirilen risaleler hakk›nda Sadaret makam›n›n Maarif Nezaretine yazd›-

¤› yaz› hk.    

16 (1895.12.4-ç.-1313.C.16) Sadaret Mektubiden (S.MKT) Maarif Nezaretine

buyuruldu hakk›nda Müze-i Hümayun’da mevcut âsâr-› atika, meskû-

kat-› atika ve Bizantin meskûkat› ile Hamidi ve (…) âsâr›n›n Türkçe ve

Frans›zca kataloglar›n› ve ayr›ca tunç, gümüfl, alt›n âsâr-› atika ve vesa-

irenin kataloglar›n›n masraflar› hk.

17 (1899.3.1-ç.-1316.L.18) S.MKT.den Maarif Nezaretine yaz›lan buyuruldu

hakk›nda âsâr-› atika nakliyat ve vs. için Müze-i Hümayun’da mevcut al-

t›n, gümüfl, tunç âsâr-› atika kataloglar›n›n tanziminde çal›flt›r›lan Jüpin

isimli kifliye ödenecek ücret hk.

18 (1904.6.1-ç-1322.Ra.17) S.MKT.den Maarif Nezaretine yaz›lan buyuruldu

hakk›nda, Müze-i Hümayun’da bulunan âsâr-› atikadan olan  Meskukat-

› ‹slamiyenin kataloglar›n›n bas›m, cilt masraflar› hk.

19 (1904.1.16-ct.-1321.L.27) S.MKT.den Maarif Nezaretine yaz›lan buyuruldu

hk. Müze-i Hümayun Müdürlü¤ü ad›na tabedilen âsâr-› atika katalogla-

r›ndan Meskukat-› ‹slamiye k›sm›n›n dördüncüsünü teflkil eden Selçuki-

ye Kataloglar›n›n ve bunlar›n ciltlerinin masraflar›n›n tesviyesi hk.

20 (1907.7.2-ct.-1324.Z.18) Müze-i Hümayun Müdürlü¤ünün kitap, cilt, kâ¤›t

masraflar› hakk›nda Müze-i Hümayun mührüyle sunulan yaz› hk.

21 (1907.7.2-s.-1324.Z.18-ct.)  Müze-i Hümayun Müdürlü¤ünün kitap, cilt,

kâ¤›t masraflar› hakk›nda Müze-i Hümayun mührüyle sunulan yaz› hk.

22 (1910.12.10-ct.1328.Z.7) Kütüphaneler hakk›nda istatistik 
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23 (1912.10.6-p.-1330.L.24) Hariciye Nezareti Umur-› Siyasiye Genel Müdür-

lü¤ün’den Dahiliye Nezareti Muhabere-i Umumiye Dairesi 4. flubeye ya-

z›lan yaz› hk. Alman uyruklu Martin Godkiyencet ile âsâr-› atika uzman›

ve Prof. Dr. Rihart De Luving ve Felemenk Sefareti 2. tercüman› Van Op

Hüvid isimli kiflilerin âsâr-› atika olan ve ‹stanbul, Bursa isimli yerlerde

bulunan camii ve türbelerin iç ve d›fl mekanlar›n›n renkli resimlerini al-

mak iste¤i hk.

Renkli foto¤raf almak usulü memleketimizde henüz lay›k›yla tatbik ve ic-

ra olunamad›¤›ndan yukar› da isimleri geçen kiflilerin çektikleri ve tabet-

tikleri her renkli foto¤raf ve vb. ifllemlerden oluflacak koleksiyonlardan

birer tanesinin Evkaf müzesine ve bir tanesi Müze-i Hümayun Müdürlü-

¤üne ve bir tanesi de mühendis mektebi ve kütüphanesine hediye edil-

mesi Evkaf-› Hümayun Nezareti inflaat ve tamirat müdürlü¤ünce ifade

k›l›nd›¤›. Prof. Dr. Rihart de Luving ile 2 arkadafl› taraf›ndan Yerebatan ve

Binbirdirek isimli emâkin-i kadîme ve ‹mrahor cami ve Selanik vilayetin-

de Ortac› Cuma, Kas›miye ve Ayasofya, eski Cuma Cami isimli yerlerde.

24 (1916.11.1-ç.-1335.M.5) Haleb Vilayetinde bulunan Sühreverdi Kütüpha-

nesinde bulunan kitaplar›n listesi ve zayi olunan kitaplar›n yerlerine

konmas› bu kitaplar›n nakli hk.

25 (1916.11.2-pr.-1335.M.6)  Müze-i Hümayun Kütüphanesine hediye edilen

kitaplar hk.    

26.(1916.12.25-pt.-1335.S.29) Mamûretü’l-aziz vilayetine ba¤l› olan Har-

put’da Çötelizade Hac› Kamil Pafla ve Hac› ‹brahim Pafla Kütüphanele-

rinde bulunan kitaplar›n zayi hk.

27 (1917.11.20-s.-1336.S.5) Bitlis Sab›k Müftüsü’nün harap olan hanesinde

Süryani Lisan›yla yazma incilin bulundu¤u Müze-i Hümayun Kütüpha-

nesine gereklili¤i ve bu eserin kütüphaneye konuldu¤u hakk›nda 2. Ko-

lordu-y› Hümayun Kumandanl›¤› Erkan-› Harbiyesi’ne Müze-i Hümayun

Müdürü Halil imzas›yla yaz›lan cevab-› derkenar.

28 (1918.1.21-pt.-1336.R.8) Müze-i Hümayun Kütüphanesine ek ilave inflas› hk.   

29 (1918.4.29-pt.-1336.B.18) Edebiyat Fakültesi Rusça Müderrisi (Prof.) Ah-

med Saib Beyin Emniyet-i Umumiye Müdürlü¤ü Kütüphanesi’nde bulu-

nan kitaplar› incelemesinde Kafkasya Vukuât-› Harbiyesi’ne aid olup

Rus Hükümetinin evrak-› resmiyesini havi mufassal ve muntazam 14

cild tarih kitab›n› gördü¤ünü ve bu kitaplar›n Darülfunun Kütüphane-

si’nde h›fzedilmesinin daha uygun olaca¤› ve bu kitaplar›n nakli hk.

(Bu kitaplar Dersaadet Rus Asâr-› Atika Enstitüsüne ait ve 1930 y›l›na
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kadar Müze-i Hümayun’da ‹stanbul Arkeoloji Müdürlü¤ü Kütüphane-

si’nde muhafaza edilip 1930 tarihinde Rusya’ya iade edilen 30.000 cilt ki-

tab›n aidiyeti içinde olabilir)

30 2. evrak: (1922.2.28-s.-1340.B.1) tarihli ve Müze-i Hümayun Müdürlü-

¤ü’nün mali y›l flehriye ve taahhüdat cetveli’nin Müze-i Hümayun Mü-

dürlü¤ü muhasebe memuru Tahsin imzas›yla Maarif Nezaretine hitaben

yaz›lan yaz› hk.

31 (1922.7.31-pt.-1340.Z.6) Müze-i Hümayun Müdür Vekili Fahri Bey, Müze-

i Hümayun Müdürlü¤ü Muhasebe memuru Tahsin Bey, Dahiliye müdü-

rü Süleyman Hikmet Bey, Hafriyat memuru Haydar ve Bedri Beylerin

kat›l›m›yla kurulan ve Müze-i Hümayun Müdürlü¤ü’nün emrinin gere¤i

oluflturulan komisyonda; Müze-i Hümayun’un tüm mekanlar›nda ve bi-

rimlerinde bulunan bütün demirbafl eflyan›n yedi bin iki yüz elli dokuz

alt›n k›ymetinin takdir edilmekle ve bunlar›n Müze-i Hümayun’daki öz-

gün mekanlar›nda bulunan yerlerini gösteren dokuz sayfal›k defter. 

Burada son olarak, Zarif ORGUN taraf›ndan 1983 y›l›nda haz›rlanan ‹s-

tanbul Arkeoloji Müzeleri Osmanl› Arflivi’nin fihristinden de bahsedebi-

liriz. Söz konusu Müze-i Hümayun Evrak› fihristinin içinde flu bilgiler gö-

ze çarpar:

Karton 95 (k.95) evrak› içinde 1918 (Rumi 1334) tarihinde Müze-i Hüma-

yun’un geniflletilmesi, ilave inflaat hakk›ndaki bilgiler. 

Karton 76 (k.76) evrak› içinde 1914 y›l›nda Leipzi¤ flehrinde düzenlenen

kitap sergisine dair önemli bilgiler. 

Karton 78 (k.78) evrak› içinde Balkan Harbinde istilaya u¤rayan Rume-

li’den al›nan kitap (muhtemelen Vidin’den gelen özgün ve elyazmas› ki-

tap vb. evrak) vb. hakk›nda bilgiler.

Bu kütüphanenin yeniden aç›lmas›yla ilgili neler yap›labilir? 

Arkeoloji Müzesi’nin 1983 y›l› Müdürü ‹smail Köse Bey aram›zda. Bu soru-

ya bir büyü¤ümüz ve konuyla çok ilgili bir kifli olarak ‹smail Bey lütfeder, ce-

vap verirse çok memnun oluruz. 

[‹smail Köse] Meseleyi ben k›saca flöyle ifade edeyim. Olay›n üst boyutta al-

g›lanmas› gerekiyor. Kimsenin kötü niyeti yok; fakat üst boyuttaki yönetici-

lerin olay› alg›lamas›ndan kaynaklanan bir durum söz konusu. 
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Kültür Bakanl›¤›na m› ba¤l› buras›?

[‹smail Köse] Tabii. fiimdi flunu söylemek istiyorum; mesela müzeler hiz-

metler yönetmeli¤i var. Topkap› Saray› özel yönetmeli¤i; Anadolu Medeni-

yetleri Müzesi’nin özel yönetmeli¤i var. fiimdi Müze-i Hümayun için bu sis-

tem yoksa asar-› atika koruma kanunlar›n›n olufltu¤u mekânda, siz bu sis-

temi kurmak mecburiyetindesiniz. Ama maalesef yok. Asl›nda ço¤u zaman

olay› kavrayamad›¤›, ciddiyetini alg›layamad›¤› için müdahale etmiyor; oysa

yetkisi, imkân› var. Olay›n çok rasyonel bir flekilde rapor edilmesi, ciddi bir

organizasyon flemas›n›n yetkililerin önüne konulmas› ve bas›n›n›n da konu-

ya dâhil edilmesi gerekiyor ki bu ifllerde ilerleme kaydedilsin.

Çok teflekkür ederiz.
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Cumhuriyet Devrinin ‹lk Belediye Kütüphanesi: 

Atatürk Kitapl›¤› Tarihi ve ‹çerisinde Bulunan

De¤erli Eserler

Hüseyin TÜRKMEN*

Atatürk Kitapl›¤› asl›nda Kütüphane ve Müzeler Müdürlü¤ü’nün

merkezî kütüphanesidir ve ‹stanbul Büyükflehir belediyesine ba¤l›d›r. Ta-

rihçesini k›sa geçece¤im; çünkü Atatürk Kitapl›¤›’n›n özellikle 1981’e kadar

olan tarihçesi hakk›nda maalesef çok fazla bilgimiz yok. O nedenle de, ta-

rihçesi üzerine bir çal›flma yürütülüyor. Belediye taraf›ndan ‹stanbul’da kü-

tüphane kurulmas› çal›flmalar› asl›nda 1924 y›l›nda bafll›yor ve dönemin ç›-

kan gazeteleriyle 1926 y›l›nda Mehmet Halit Bey’in fiehremaneti Mecmu-

as›’ndaki “fiehir Kütüphanesi” makalesinden ö¤rendi¤imize göre 1924 y›l›n-

da “fiehremaneti Kütüphanesi” ad›yla bir kütüphane aç›l›yor. Bu kütüphane

uzun süre faaliyetlerine devam ediyor. Gazete haberlerinde bu kütüphane-

nin sadece belediye mensuplar›na hizmet edece¤i haber veriliyor. Ancak bi-

zim kütüphaneye devredilen “fiehir Kütüphanesi” damgal› kitaplardan yola

ç›karak flu fikre var›yoruz ki bu kütüphane halk kütüphanesi hizmeti de ver-

mifltir. Çünkü belediye mevzuat› d›fl›nda, halka hitap edecek tarih, edebiyat,

sanat kitaplar›nda dahi bu damgan›n oldu¤u görülüyor. 

Atatürk Kitapl›¤›’n›n as›l nüvesini oluflturan çal›flma ise 1928 y›l›nda bafll›-

yor. ‹lk toplant›s› 28 fiubat 1928’de, flu anda fiiflli’de Atatürk Müzesi olarak

kullan›lan Atatürk’ün Kurtulufl Savafl› öncesinde bir süre misafir oldu¤u ev-

de yap›l›yor. Tabii bu gayri resmi bir toplant› ve bu toplant› dönemin vali ve

belediye baflkan› nezaretinde, devrin ileri gelenlerinden, hepimizin tan›d›¤›

Prof. Dr. Fuat Köprülü, Halil Ethem, Süheyl Ünver ve Osman Ergin’den olu-

‹stanbul Kütüphaneleri Üzerine Söylefliler 63

* Atatürk Kitapl›¤›, Nadir Eserler Bölümü.



flan bir heyet taraf›ndan gerçeklefltiriliyor. Resmî olarak giriflimlere ise

1929 y›l›nda bafllan›yor. 

1929 y›l›ndaki çal›flmalar bir halk kütüphanesi kurulmas›ndan ziyade ink›-

lap müzesi ve flehir vesikalar› müzesi kurulmas› üzerine bina ediliyor. ‹l-

ginçtir sadece Cumhuriyet devri de¤il, Lale devrinden itibaren Türkiye’de

yap›lan ink›lâplar, devrimler veya de¤iflikliklerle ilgili her türlü resim, hey-

kel, silah, k›yafet vs. eflyalar›n toplanmas› gündeme geliyor ve epeyce mal-

zeme toplan›yor. Hatta beklenenden fazla malzeme toplan›nca, bugünkü

Atatürk Müzesi binas›n›n yeterli olmad›¤› görülerek malzemeler 1931 y›l›n-

da flu anda Türk Vak›f Hat Sanatlar› Müzesi olarak kullan›lan Beyaz›t Med-

resesi’ne tafl›n›yor. Toplanan belgeler 10 Temmuz 1939’da “fiehir ve ‹nk›lâp

Vesikalar› Müze ve Kütüphanesi” ad›yla resmen aç›l›yor.

1945 y›l›nda bu bina da yetersiz kal›nca, Müze malzemelerinin tamam› kü-

tüphaneden ç›kar›larak bugünkü Gazanfer A¤a Medresesi’ne tafl›n›yor ve

oras› belediye müzesi olarak hizmete giriyor. fiu anda ise Belediye Müzesi

yani fiehir Müzesi Y›ld›z Saray›’ndad›r. ‹maret Medresesi tamamen kütüp-

haneye tahsis ediliyor ve buradaki hizmetini 1981 y›l›na kadar devam ettiri-

yor. Cumhuriyet’in 50. kurulufl y›ldönümünde Türkiye’de birçok kültürel, sa-

natsal ve s›naî yap›ya imza at›l›yor. Bu çal›flmalardan biri olarak ‹stanbul

Belediyesi’yle Koç Holding aras›nda bir protokol imzalan›yor ve 1973 y›l›nda

Atatürk Kitapl›¤›’n›n flu an bulundu¤u binan›n temeli at›l›yor. 1976 y›l›nda ise

kitapl›¤›n binas› ve dönemin belediye baflkan ‹stanbul Atatürk Kitapl›¤›’n›n

anahtar›n› Koç Holding Grubu ad›na Rahmi Koç’tan teslim al›yor. 

Binan›n projesi Prof. Dr. Sedat Hakk› Eldem taraf›ndan yap›lm›fl. Asl›nda

projede üç bölüm tasarlan›yor. fiu anda bulunan bölüm d›fl›nda iki bölüm

daha olmas› planlan›yor, fakat maalesef o iki bölüm hayata geçirilemiyor. O

günden bugüne kullan›lan ana bölüm, üç ana ve bir ara kattan meydana ge-

liyor. Kütüphaneden ilk girdi¤imizde sa¤da sergi salonumuz, tam karfl›s›n-

da ise konferans salonumuz var. Sergi salonumuz 75 m5, konferans salonu

ise 75 kifli kapasiteli. Giriflte üst okuma salonumuz var. Üst okuma salonu-

muz 7’den 70’e herkese hizmet veriyor. Atatürk Kitapl›¤›’nda ismiyle ba¤-

lant›l› olarak Atatürk Kitaplar› Bölümü bulunuyor. 

Atatürk Kitapl›¤› 1981 y›l›nda binas›na tafl›nd›¤›nda aç›k rafta tek bir kitap da-

hi bulunmuyordu ve bu durum uzun süre devam etti. 1990’l› y›llarda kitaplar

aç›k rafa ç›kar›l›yor. Yine 1990’l› y›llar›n bafl›na kadar kütüphaneye lise ö¤-

rencileri al›nm›yordu. Ancak talepler do¤rultusunda olsa gerek, 90’l› y›llar-
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dan sonra lise ö¤rencileri ve aç›lan yeni bölümlerle çocuk ö¤renciler de al›n-

maya bafll›yor. Girifl bölümünün hemen alt›nda ikinci katta ise süreli yay›n-

lar araflt›rma salonumuz var. Süreli yay›nlarda okuyuculara el yazmas›

eserler veya nadir eserlerin bizzat kendisi de¤il de mikrofilmleri sunuluyor. 

‹stanbul Kitapl›¤› bölümü ise benim flu anda çal›flt›¤›m birim. Bu odada bir-

çok faaliyeti bir arada yap›yoruz. Burada ‹stanbul ile ilgili birincil kaynaklar

aç›k raf sistemiyle hizmete sunuluyor. Aç›k rafta yaklafl›k 2500 kitap var; ‹s-

tanbul’la ilgili bir o kadar kitap da depoda mevcut. Bunun yan›nda yaklafl›k

400 adet albümümüz var ki bunlar da toplamda yaklafl›k 10 bin görüntü içe-

riyor. Bunlar›n tamam› bilgisayar ortam›nda kataloglanm›fl durumda. 

Di¤er bir birimimiz ise araflt›rma salonunda bulunan Bilgi ‹fllem. Bilgi ‹fl-

lem’de Türkiye’de sadece iki ya da üç kurumda bulunan bir makine bulunu-

yor. Makinenin özelli¤i, gazetenin iki sayfas›n› ayn› anda çekebilmesidir. Bu

büyük bir h›z kazand›rd›¤› ve scanner mant›¤›yla çal›flt›¤› için el fotokopisi-

ne nazaran çok daha kaliteli. Bu hizmet de flu an makinenin ar›zalanmas›

sebebiyle maalesef verilemiyor. 

Bugün kütüphanelerin en büyük sorunu asl›nda arflivleme s›k›nt›s›. AKDAS

yani Atatürk Kitapl›¤› Dijital Arflivleme Sistemi ad›yla yeni bir sistem ge-

lifltirildi. Bu çal›flmalar asl›nda 1997 y›l› Nisan ay›nda flu andaki baflbakan›-

m›z, o zaman›n Büyükflehir Belediye Baflkan› Recep Tayyip Erdo¤an taraf›n-

dan bafllat›ld›. Recep Tayyip Erdo¤an dönemi, Kütüphaneler ve Müzeler Mü-

dürlü¤ü için at›l›m dönemiydi. Yine bu dönemde o gün için çok devasa olan

yang›n söndürme sistemi yap›ld›. Ve yine 1997’nin bafl›nda 20 personel al›n-

d›; bu personelin tamam› Kütüphanecilik bölümü mezunuydu. 
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Kütüphane Müzeler Müdürlü¤ü’ne genel anlamda Türkiye’de yat›r›m yap›l-

mas› okuyucular›n talepleriyle birebir ba¤lant›l›d›r. Bunu özellikle bu seçkin

toplulu¤a iletmek istiyorum. Bir örnekle konuyu bitireyim. Bizim flubeleri-

mizden birisi olan Ümraniye Kütüphanesi Türkiye’de pazar günü aç›k olan

tek halk kütüphanesidir. Ümraniye halk›ndan belediyeye gelen talepler ne-

ticesinde kütüphane aç›ld›. 

Hizmet veren birimlerimizden bir tanesi de Görme Engelliler Bölümü. Bu-

rada önemli görülen kitaplar scanner yoluyla veya do¤rudan teybe okuna-

rak bilgisayar veya kaset ortam›na kaydediliyor. 

Bir ara kat›m›z›n oldu¤undan daha önce bahsetmifltim. Bu bölümde ciltha-

ne, restorasyon, yemekhane ve eflya depomuz var. Cilthanede kütüphane-

nin y›pranan kitaplar› veya yeni gelen gazete ve dergiler ciltleniyor. Yine ay-

n› katta cilthaneye ba¤l› restorasyon atölyemiz var. Burada da gerek yeni,

gerekse de eski kitaplardan y›pranan veya herhangi bir flekilde fizikî veya

biyolojik etkenlerle zarar görenler restorasyona tâbi tutuluyor. Bizim -Ja-

ponya’dan geldi¤i için- Japon kâ¤›d› dedi¤imiz asitsiz kâ¤›tlarla bir nevi PVC

kaplama gibi kaplama yap›l›yor. Kitaplar›n en önemli düflman› asittir ve flu

anki bütün kitaplar asitlidir, sonsuz (°) iflareti tafl›yan kitaplar hariç. Sonsuz

iflareti kütüphanecilik biliminde asitsiz kâ¤›t anlam›na gelir. Eski döneme

ait kâ¤›tlarda asit yoktu ama onlar›n da baflka dezavantajlar› vard›. Özellik-

le bizim aharl› kâ¤›t dedi¤imiz kâ¤›tlarda niflasta gibi unsurlar oldu¤u için

bu ka¤›tlar kurtlar›n ifltah›n› kabart›yordu. 
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Yazma eser restorasyonunda çal›flan personelin tamam› uzman say›l›r.

Üniversite mezunu de¤iller ama hepsi ciltçilik meslek lisesi mezunu. Ayr›-

ca Mimar Sinan’da restorasyon dersi veren Saadet Han›mdan bir y›l süre-

since e¤itim ald›lar. Kütüphanede nadir eserler ve di¤er eserlerin sakland›-

¤› kitap depomuz 500 bin kitap alacak kapasitededir.

fiu anda ne kadar kitap mevcut?

Adet –cilt de¤il- olarak takriben 250 bin. Yazma, basma, gazete, dergi, hepsi

buna dâhil. Bizim kütüphanemiz derleme alm›yor. Okuyucular bir kitab›, ga-

zeteyi ya da dergiyi bulamad›¤›nda “buraya gelmiyor mu” diye soruyorlar. Ha-

y›r, bizim kütüphanedeki kitaplar›n tamam› sat›n alma veya ba¤›fl yoluyla top-

lan›yor. Derleme yoluyla kitap elde etme imkân›m›z maalesef yok. Malumu-

nuz, derleme usulü, 1934 y›l›nda ç›kan ve flu anda fikir ve sanat eserleri ka-

nunuyla de¤ifltirilen bir kanunla, afiflinden görsel malzemeye pankartlar›na

kadar bas›lan her türlü malzemenin befl nüshas›n›n derleme müdürlü¤üne

gitmesi anlam›na geliyor. Derleme müdürlü¤ü de ilgili kütüphanelere gönde-

riyor. Ama maalesef bu sistem, Türkiye’de verimli bir flekilde ifllemiyor. 

Kitaplar kütüphane depomuzda çelik raflarda aç›kta bulunduruluyor. Aç›kta

bulundu¤u için iki konuda tedbir al›nm›fl durumda: Nem ve yang›n. Makine

ile nem oran› kontrol ediliyor ve gerekti¤inde otomatik olarak art›r›l›p eksil-

tiliyor. Kütüphanemizin en önemli özelliklerinden birisi gazl› yang›n söndür-

me sistemi. Gazl› Söndürme Sistemi Türkiye’de birkaç kütüphanede var.

Çok daha eski zamanda al›nm›fl sistemler oldu¤u için, bugün pek çok kü-

tüphanede kullan›lmayan bir sistem bu ve ayn› zamanda da çok pahal›. Bu

proje belediye encümenine gitti¤inde, belki Kütüphaneler Müdürlü¤ü’nün

gürültü koparan tek projesi olmufl. Çünkü 1998’de, ekonominin de bu kadar

iyi olmad›¤› bir dönemde, 110 milyar TL’ye mal olmufl. 

Bunun d›fl›nda bir de çocuk bölümümüz var. Bu bölüm flu an kütüphanenin

d›fl›nda. Bahçenin içinde prefabrik bir binaya tafl›nm›fl durumda. 

Koleksiyonlara gelince… Kütüphanemizin derleme nüshas› almad›¤›ndan

bahsetmifltik. Ancak kütüphanemizin özellikle 1939 y›l›na kadar ald›¤› ba-

¤›fllar çok k›ymetli. 1939 y›l›ndan sonra da k›ymetli ba¤›fllar yap›lm›fl ama

1939-1945 aras›ndaki ba¤›fllar›n yerini doldurmak gerçekten mümkün de-

¤il. Bunlar›n bafl›nda da hiç kuflkusuz Muallim Cevdet ve Osman Ergin’in

ba¤›fllar› geliyor. Asl›nda Osman Ergin’i baflta zikretmek daha do¤ru olur.
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Çünkü kütüphanemize Muallim Cevdet yazmalar›n› kazand›ran da Osman

Ergin’dir. Osman Ergin ve Muallim Cevdet yak›n arkadaflt›r. Osman Ergin,

Muallim Cevdet’in hastal›¤› esnas›nda Muallim Cevdet’i ikna ederek kitapla-

r›n›n tamam›n› o zamanki Belediye Kütüphanesi, flimdiki Atatürk Kitapl›-

¤›’na devretmesini temin ediyor. 

Muallim Cevdet’i dile getirmiflken, Muallim Cevdet’in genelde hep yazmala-

r› bilinir ama hiç onlardan afla¤› kalmayacak derecede ferman, berat ve

vakfiyeleri var. Ferman, berat ve vakfiyelerin katalogunu haz›rlamak bize

nasip oldu. 53 tane ferman, berat ve vakfiyesi var. Bunlardan flüphesiz en

önemlisi Orhan Gazi’ye ait olan “Mekece Vakfiyesi”dir. Osmanl› tarihçileri-

nin söyledi¤ine göre, Osmanl›’dan kalan en eski vesikad›r. Bugünkü basit

anlamda kataloglama kurallar› çerçevesinde; kim taraf›ndan, kim için, han-

gi amaçla yap›ld›¤›, kaç sat›r oldu¤u, hangisinin yaz›ld›¤›na dair bütün bilgi-

ler bilgisayar ortam›nda var, bas›l› olarak da yay›nlar›m›z aras›nda ç›kt›. 

Asl›nda koleksiyonu dört ana gruba ay›rabiliriz: Belediye, Muallim Cevdet, Os-

man Ergin ve di¤er ba¤›fllar. Belediyenin sat›n alma yoluyla elde etti¤i kitap-

lar ve irili ufakl› ba¤›fllar genelde hep Belediye bölümündedir. Ba¤›fl olup da

Belediyeye kay›tl› olan çok fazla kitap var. Hepsi Belediye çat›s› alt›nda toplan-

m›fl. Ba¤›fl koleksiyonu da 100’e yak›n flu anda. Belediyenin içindeki ba¤›flla-

r› da hesaba katarsan›z ba¤›fl sahibi kifli say›s› 150’ye yak›nd›r. Bunlar ara-

s›nda çok ciddi eserler verenler de var. Mesela flu anda hâlâ kütüphanemiz-

de çal›flan Nail Bayraktar hocam›z bunlardan birisi. Onun taraf›ndan kütüp-

hanemize çok ciddi eser ba¤›fl› yap›ld›. Biz bir arma¤an kitab› haz›rlayarak

kendisine teflekkür edelim istedik. Hocam›z ise bizden üstün ç›kt›. Biz ona

kendi yaz›lar›n›n ve ad›na yaz›lm›fl makalelerin yer ald›¤› iki ciltlik bir kitap

hediye ettik. O da mukabil olarak 50’nin üzerinde yazma eser ba¤›fllad›. 

Yeri gelmiflken yay›nlardan da bahsedelim. Bizim kütüphanedeki yazma

eserlerin hemen hemen tamam›n›n kataloglar› haz›rland› ve bas›ld›. Önce

yeni ba¤›fllanan yazmalar›n katalogu 1. ve 2. bask› olarak ç›kt›. 1. bask›s›n-

dan sonra yine çok ciddi say›da ba¤›fl geldi ve böylece yeni gelenler de dâ-

hil edilerek 2. bask›s› yap›ld›. Belediyenin as›l ana koleksiyonu olan beledi-

ye yazmalar›n›n katalogu ç›kt›. Fatma Aliye Han›m Evrak› ve Muallim Cevdet

Evrak› ve Laika Karabey Evrak› hariç yazma eser kataloglar›n›n tamam› Na-

il Bayraktar taraf›ndan haz›rlanm›flt›r. 
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Haritalar da bizim kütüphanenin en önemli koleksiyonlar›ndan birisidir. 10

bine yak›n harita var. Belediye harita müdürlü¤ünden bize intikal eden bu

haritalar›n % 75’i el yap›m›d›r ve toplam say›n›n çok büyük ço¤unlu¤u tek

nüshad›r. Bunlar›n 7500’ünün katalogu haz›rland›. Bunlar›n tamam› bilgisa-

yar ortam›nda oldu¤u için tarama yapabiliyorsunuz ve bas›l› katalog olarak

da sat›n alabiliyorsunuz. 

Araflt›rmac›n›n haritan›n orijinalini inceleme imkân› oluyor mu? 

Tabii istendi¤inde veriyoruz. Bizim amac›m›z okuyucuya koleksiyonun asl›-

n› de¤il elektronik ortam›n› vermek. Ama e¤er elektronik ortamda yoksa ne

kadar k›ymetli olursa olsun, denetimimiz alt›nda okuyucunun bunu görme

hakk› mahfuzdur. 

Dijital çekime izin veriliyor mu?

Dijital çekime izin vermiyoruz. Çünkü o hizmeti biz veriyoruz. 

Harita iste¤inde bulunan birisine, e¤er bu harita dijital ortamda

yoksa nas›l sunuyorsunuz?

Belediyenin belirledi¤i bir ücret var. Onun mukabilinde harita müdürlü¤ün-

de scan ediliyor. 

Kütüphanenin di¤er önemli bir koleksiyonu, Laika Karabey evrak› katalogu.

Laika Karabey, klasik bayan tamburilerin en son temsilcilerinden birisi.

Tamburi Cemil Bey’den ders alm›fl ve arflivinin tamam› k›z› taraf›ndan kü-

tüphanemize ba¤›fllanm›fl. Bunun katalogu da yine daha önceden arflivci ar-

kadafllar taraf›ndan haz›rlanm›fl, fakat bas›m› bir türlü gerçekleflmemiflti.

Bu sene bölümümüzdeki ‹rfan Da¤delen arkadafl›m›z ile birlikte yeniden ele

alarak yay›na haz›rlad›k. Bu koleksiyonun özelli¤i, bütün güfte ve bestelerin

tek tek kataloglanm›fl olmas›. 

Kütüphanenin en önemli yazma eser koleksiyonu Osman Ergin’e ait. Bu ko-

leksiyonun katalogu da dört cilt olarak haz›rland›. Geçen sene Osman Ergin

yay›nlar›n›n kataloglanmas› bitti. Tabii burada flunu üzülerek belirtmek la-

z›m; biz bugüne kadar Osman Ergin’in yazma eserlerini 2000 adet olarak bi-

liyorduk. Kütüphanemizde ona ait 2000’e yak›n yazma var. Ama son zaman-

larda, bir o kadar daha Osman Ergin yazmas› oldu¤unu ö¤rendik. Fakat

bunlar, vefat›ndan sonra bize intikal etmemifl. 
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Son olarak da kütüphanemizdeki eserlerle ilgili istatistiklere k›saca göz ata-

l›m. Biraz önce belirtti¤im gibi demirbafl olarak 150’nin üzerinde ba¤›fl kolek-

siyonumuz var. fiu anda kütüphanede toplam 228.256 cilt kitap, dergi, gaze-

te var. Bu rakamlar 2002 say›m›na göre. 2002’den sonra say›m yap›lmad›.

Dolay›s›yla gazete ve dergilerde say› epeyce artt›. Bunun d›fl›nda yabanc› dil-

de eserler var. Mesela Latince, ‹talyanca, Farsça hatta Ermenice kitaplar›m›z

var. Önemli bir di¤er koleksiyonumuz da kartpostallar. Burada rakam 6611

olarak görünüyor. fiu anda baflka birimlerdeki kartpostallar›n toplanmas›yla

bu rakam›n 10 bini bulaca¤›n› tahmin ediyoruz. 6611 kartpostal›n tamam›n›n

konu tasnifi; ülke, il, ilçe, semt baz›nda yap›ld›. Yani siz herhangi bir ülkeyle,

flehirle, ilçeyle, bir semtle ilgili arad›¤›n›z bir kartpostal›n var olup olmad›¤›-

n› saniye içerisinde ö¤renebilirsiniz. E¤er kartpostal üzerinde varsa, tarihle-

ri de kay›tl›d›r. Kartpostallarla ilgili olarak iki projemiz var. Birincisi kartpos-

tal›n birebir yay›mlanmas›n› kaps›yor. ‹stanbul’la ilgili olan k›sm›n dört cilt

olmas› düflünülüyor. ‹stanbul d›fl›ndaki iller de ayr› bir cilt olarak yay›mlana-

cak. ‹kinci olarak da kataloglar›n›n yay›mlanmas›n› gündemimize ald›k. 

AKDAS ile birlikte niyetimiz, 2006 y›l›nda elimizdeki bütün katalog fifllerinin

tamam›n› ortadan kald›rmak ve gazete, dergi, el yazmas›, kartpostal, albüm

ve kitaplar›n katalog bilgilerine okuyucular›n intranet ve internet ortam›nda

ulaflmas›n› sa¤lamak. Kütüphanemizin dan›flmanl›¤›nda YORDAM’la birlik-

te haz›rlanan katalogda 20’ye yak›n tarama alternatifi var. Mesela Arap al-

fabesinde arama yapabileceksiniz. Program üzerinden eserin bafl›na ve so-

nuna ulaflabileceksiniz. Kitab›n kaynakças›, müellif ad›, eser ad› vs. hepsi-

nin bilgisi mevcut olacak. 

Kütüphanelerde ortak bir veri taban›n›n oluflturulmas› da çok önemli. Os-

manl›ca eserlerle ilgili benim flahsen yürüttü¤üm bir proje var: Türkiye’de

Bas›lm›fl Arap Harfli Eserler bibliyografyas›. Özege’ninkinden fark›, toplu

katalog olmas›. Siz bir kitab› arad›¤›n›zda var olup olmad›¤›n› ö¤renmekle

kalmayacaks›n›z, hangi kütüphanede oldu¤unu numaras›yla birlikte ö¤re-

nebileceksiniz. Profesyonel bir flekilde yap›ld›ktan sonra bunlar› tek bir ça-

t› alt›nda toplamak çok daha kolay olacak. Bitti¤i zaman da avantaj› flu ola-

cak: Herhangi bir kütüphane ayn› kitab› yeniden kataloglamak zorunda kal-

mayacak. Bir de kütüphaneler aras›nda otomasyon kurulursa sadece de-

mirbafl numaras›n›n de¤iflmesi yeterli olacak. E¤er di¤er kütüphaneler de

bizim kulland›¤›m›z kütüphane program›n› al›rlarsa arada hiçbir problem

olmayacak. Bu sebeple biz ilgili oldu¤umuz kiflilere bunlar› iletiyoruz ama
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kütüphaneler aras›ndaki iflbirli¤i maalesef Türkiye’nin büyük s›k›nt›s›. 

Bu sistemin getirece¤i kolayl›kla ilgili flöyle bir örnek vereyim: Mesela Sü-

leymaniye Kütüphanesi’nin bir dijital çekim stüdyosu var, basma eserleri

çekiyor. Beyaz›t Devlet Kütüphanesi de, Millet Kütüphanesi de, Atatürk Ki-

tapl›¤› da çekiyor. Bunlar yazma eserler de¤il, dolay›s›yla her biri ayn› nüs-

ha. Bir kitab› on tane çekmenin bir anlam› yok. Hem zaman, hem mekân,

hem de imkân israf› söz konusu. Bask› farkl›ysa o ayr› bir olay; ama birebir

ayn› olan kitab› on ayr› kütüphanenin çekmesinin bir anlam› yok. Yazma

eserde bu yap›labilir; çünkü yazma eserler ebru gibidir. ‹kinci bir eser hiç-

bir zaman birincisini birebir tutmaz. ‹stinsah› mutlaka hata yapar. Ancak

bask›da öyle de¤il. Çünkü ayn› anda bas›l›yor. Müteferrika bask›lar hariç.

Müteferrika bask›larda baz› bölümler eksik konmufl olabiliyor. Bask› afla-

mas›ndan sonra eser bir araya getirilirken eksiklikler olabiliyor. 

Çal›flmalar›m›zdan ortaya ç›kan sonuca göre Müteferrika bask›lar›n›n -15

eser hariç- tamam› var. Hemen flu hususu da belirtmem laz›m: Müteferri-

ka bask› deyince biz sadece ‹brahim Müteferrika bask›s›n› de¤il, onun d›fl›n-

da Üsküdar Matbaas› ve Mühendishane Matbaas›n› da kat›yoruz. Tabii Mü-

hendishanenin 2. dönemi var, o dönemi katm›yoruz. Benim genel olarak

kütüphane hakk›nda söyleyeceklerim bunlar. Kütüphane hakk›nda veya ge-

nel anlamda soraca¤›n›z bir fley varsa cevapland›rmaya çal›flay›m. 

Özel kütüphanelerle mübadele yap›yor musunuz? 

Yap›yoruz. Bu iflin belli bir kural› var. Yaz›flmalar yap›l›yor ve ona göre ger-

çeklefltiriliyor.

Süreli yay›n katalogu haz›rl›yor musunuz?

Süreli yay›nlar›n kataloglar› var ama bunun bilgisayar ortam›na aktar›lma-

s› devam ediyor.

‹SAM’daki Atatürk Kitapl›¤› Katalogu ne kadar güvenilir? Neleri

kaps›yor?

‹SAM, bizim yazma eselerimizin eser ad› fifllerinin fotokopilerini alarak on-

lardan girifl yapt›lar. Ancak gerek kütüphane program›ndan kaynaklanan,

gerekse fotokopisi çekilen yazma eser fifllerinin eksikliklerinden kaynakla-

nan ciddi hatalar ve eksiklikler var. O zaman kullan›lan program flu andaki

kadar genifl olmad›¤› için eser adlar› ve yazar adlar›nda kesintiler var. fiu an

gerek ‹SAM’›n gerekse bizim kulland›¤›m›z program alt›nda eser ad› hane-
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sine 1 sayfa dahi yaz› yazabilirsiniz; ama önceden bu imkân hiçbir kütüpha-

ne program›nda yoktu. Onlar›n yazar adlar›n› almalar›, yazar ad› olmayan

kitaplarda büyük bir s›k›nt› meydana getirdi. Tam tasnif yap›lmad›¤› için o

zamanki fifller de çok eksikti. Ancak yap›lan her fley bir emek, bir ad›md›r;

onu da inkâr etmemek laz›m. Bugün ‹SAM’a gitti¤inizde, elinizin alt›nda kü-

tüphanelere ait 500 binin üzerinde künye var. Bu küçük bir rakam de¤il. En

az›ndan size bafllamak için çok ciddi bir ön bilgi ve belge veriyor.

Yazmalar› araflt›rmak için bir izin belgesi gerekiyor mu?

Türkler için gerekmiyor, yabanc›lar için var. Türkler geldi¤i zaman en nadir

esere, kütüphane malzemesine dahi 20-40 dakika aras›nda ulaflabilir. Ya-

banc›lar›n da kanuni olarak idareden izin almas› gerekiyor. 

Kütüphanenizde bulunan haritalar hangi döneme ve co¤rafyaya ait?

Haritalar›n tamam›na yak›n› Osmanl› dönemine veya Cumhuriyet’in ilk döne-

mine yani 1930’lu y›llara aittir. Kütüphanemizde 1950 y›l›ndan sonras›na ait

haritalar çok azd›r. Bölgesel olarak ise haritalar›n yüzde 70’i ‹stanbul’la ilgili… 

Haritalar›n okuyucuya sunulmas› ne kadar zaman al›yor?

E¤er dijital foto¤raf makinesiyle istiyorsan›z 30 dakika içinde olabiliyor.

Ama bask› olarak harita müdürlü¤ünden isterseniz, bu harita müdürlü¤ü-

nün ifli oldu¤u için o noktada müdahil olam›yoruz. 

Kütüphane hangi günler ve kaça kadar aç›k?

Kütüphanemiz yaz döneminde haftan›n alt› günü 09.00’dan 17.00’a kadar

aç›k. K›fl›n ne olaca¤› flu anda belli de¤il. Cumartesi günü yine aç›k olacak.

Ama hafta içi en az›ndan 19.00’a kadar aç›k olur mu? Bu konuda flu anda

kesin bir fley söylemek mümkün de¤il.

Çok teflekkür ederiz.

Son olarak flunu belirtmekte fayda var. Biz okuyucular için var›z. Benim

flahsen tavsiyem flu: Gerek bizim kütüphanemizi, gerekse di¤er kütüphane-

leri kullananlar›n kütüphanecilere karfl› anlay›fll› olmakla birlikte haklar›n›

aramas› gerekiyor. Bir yerlerde bir t›kanma olufluyorsa onu orada b›rakma-

mak, devam ettirmek laz›m. Ortak bir noktada buluflmam›z gerekiyor. Bu

ortak nokta da bence kitap, kütüphane ve kültür sevdam›z. ‹nflallah bu sev-

dam›z hiçbirimizden eksik olmaz. 
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