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FATIH DEVRI KOTü PHANELERI VE ~IOLLA LüTF!
HAKKINDA BIRKAÇ NOT

Is lOOil E. Erüns a!

İstanbul 'un feth iyle Osmanlı De'vletl bir imparatorluğa dönüş

meye başlar. ll. Mehm ed, kurmak istediği cihan-şümül bir impara
torl~'Un idari merkezi olacak olan İstanbul'u aynı zamanda bır kül
tü r merkezi haline getirmek isted iğinden , fet ihdcn kısa bir süre son
ra şehri yeniden inşa faaliyetine girişir. Türkçe Vakıfllimede bu
imar faaliyeti . bUyük cihad » olarak nitel endirilmekte, İstanbul'un

fethi ise ekü çük eihô.d. olarak adlandırılmaktadır'. Daha fetibden
önce . ölü bir Imparatorluğun ölü merkezi. haline gelmiş olan ıstan

bul, fe tih sırasında da belli bir ölçüde tahrlbe uğramışdı'. Bu yüzden
ilk iş olarak surlarm tamirinin ve şehrin yen iden iskanının ele alın

dığı ve şehirde mevcut mabetierin baaı değişikliklerle cô.mi ve med
reseye , çevrildiği görülmclctedir'. Devri n kaynaklan şehrin lman ve
özellikle iskanı konusunda tatsifatiı bilgi verirler ',

1 ... ve sekız )'t1.z altrn~ )' edl senesınôe ... eUıid·ı ~rd&n eihld·ı e kbere
mÜrlu'at ve bu kltAb-ı müs teubda ba.sC ve t&1$:" olunan hAyr5ıta. ' a.ıımet o - o Va ·
kıflar Genel MüdürUlgU.. Jr"a.tih M~h7Mı LI Vak/lyeleri, Ankara. 1SS8. K. 31.

2 Halil !nalcık. e'I'he Policy of Mehmed. n towards the Greeic P op ulation
of İJı ta::ıbul ıand the Byıanttne BuiIdings of the CUP . Dıımoorton Oa~ Pa pers
23·24 (1968--69), s. 231. 233. F ltlh, üç günlük yatma. sQrute l, şehri:ı zara ra ug.
ramasUla mi ni olmak Için b1 rıncl günfuı akşa..nı sona er rJ.lrml4tir a .g.m. , s . 233.

3 ş. Tcktıd&t. l A V-2. s . 12o:i. (btanbal maddest, !ehrin Imlr ve Isk1nO.
RumUI ve Auaıo1t taraflarından tstanbul'da Iıarl.ra ragobet iden ra.1yyet men '
olutımayup ~ıkl her \a raf aW1baı ~lyı' ve ~f. ~hl V~ "ıyill LLe piy1tabta tr
s!l oluna <Uyü a,ttk!rn-ı mu~1 gö n<1erUüb !;ı.a&:be 'l .me'mur şehr-I meebür k em l -kln
ma'mür olınıfdut. Beyt :

Hün~r bir şchr bfiny1d e:r lcmckdUr
Re'lya ~in ibıd eylemekdür

M ehmet 11 VakflY8ler i, tae" s. 36,

1. Pad1şah ha2:retlerl vücuda getirtıee~k me-banı·ı neüse ve eeetme Ue şehre



ma'l11uri )'ct-i sabıkumı ia de etmek ve Uhtı ve fe-nn erbabuıı ve se rv et ve .s.1rdı:ı.

ashabuıı cem' ede rex bu~ı::ıı gıbta-fermA.-yı cUıAn olaca k bir hale gettrme k is .
terdl , Krttovulcs, Tari1ı-i Sultan Mehme4 Hdrıat .sdıd. mUterclml KaroHı:1t. 1ı.t&zı .

bul 1328. e. 123 (TOEM eıvul l . Ayrıca bkz. A..ş-ıkpa.§cz...z:4,u TarU" . AU Bey :eeş

rı. taeeeeuı 1332. s. 142a1{3 ; Tunnm Bey, Tarth-llı.'bu!l-Petlt, hanrla.ya.a ~!ertol

TUlum. Uta:ı.bul 1917, Il . 70·ış.: KU4t.ı.ı Cihannümd, N8fri Tarih'- II, ncşredealer

Faik Rt-f lt Uua.t-Mdur.ct Altay Köym en. A:ıkara 1951. s . 1og .713; İb!ı Kemal.
Tev4 rfh.·i ..iı-i O..,man, vn. Defte r. h.azırl.ayan şereretrıe Turan, Ankara 1~';,
s . 77-78 ; 96--103.

:s Tql«Spli-z1de, Ef-Şaka'lkii'ft·1'o~N'mo" iyy«, Beyrut 197:;, s. n .
6 a .g.e., s . 71.

7 ŞahabettI.D T ek.inda g , ô{edreu Dönemb , s . 12 ( CMmh uriv et"' SO. Y ll tn
da lat<nıJ'JvJ lJ"it)M'6it~3~ teeaaeuı 1973 ),

8 bmaU Ba)'l<a1. C'FaUh &:L~ ı1f"..tunec1· t:ı. H U4UIt Kütüphanesi ve Ki tap
ıan~, VGk~flar ~rgl.8i IV, A:t.ka.ra. 1958, s. 77.

9 S. Unver, ..1st.a:ıbul'un nk KütÜpha.:ııei 1 Haklund&> A.kfa:m puteSi 31
AItU. tos 1912, Il . 5. .

10 SoN, Gerçoek, EyO.b kUtaphanestnb lstaDbuı"uc n k vakıf kntUphaııesı

oldutu gOr1lfO.oU fÖyle ispatlamaya ÇalLlU': «K ita plar. baaıla.n mühQ.rcie Vokj-,
~bf ElIJ/tdWI,.EMG r l yazılıdır. Tarih yoktur. Fakat bu kitaplar a.ruuı<b me\'cut

Fetihten sonra ku rulan ilk kültür müesseseleri hakkında da
kaynaklarda bazı bilgi lere rastlanılmaktadır : Pantokrator manas
Unnın Ust katındaki papaz odalarındaZeyrek medresesi kurulur ve
mUderrisliğine elli akçe yevmiyeyle ~ıolla Zeyrek getirilir'. Daha son
ra. Ayasofya'da da tedris başlar". Seminiye medreseleri kurulana. ka
dar öğretimin kiliselerden çevrilnılş eami ve medreselerde sürdürür
düğü görUlınektedir'.

Fethi müteakip ilk yapılan binalardan biri Bayezit'teki Eski Sa
ra.y'dır. II . Mehmed 'in ~ıanisa. 'dan Edirne sarayına götürdüğü ki
tapların Eski Saray'ın tamamlanmasından sonra. bura.ya. nakl edi l
diği de bilinmektedir'. Fetihden sonra !Stanbul'da Ilk kurulan kü
tüphane olan bu saray kütüphanesi daha sonra Yeni Saray'a taşın

mıştır. Bunun yanında !Stanbul'da ilk kurulan vakıf kUtüphanesi
konusuada ise araştırıcılar değişik görl":şlere sahiptirler. Sühe,rl C.::·
ver, lık kütüphaneııin ~ıahmud P~ medresesinde kurulduğunu ile
ri sürerken, Selim ~Uzhet Gerçek, E )'Üb külllyesinde kurulan kütüp
hanenin daha. eski olduğu görüşünü savunur", ~lahmud Paşa külli
yesinin kuruluş tarihini göz önüne alırsak, Süheyl ü nver'in f ikrini
kabul etmeye imkin olmadığını görürüz. selim Nüzhet Gerçek 'in gö
rüqUnü ispat için ileri sürdüğü delil ise çok zayıttır". Fakat başka

bir ya:mıa $t.rh-i Me ka.$fd'de c ta r th 86710 kaşd: vardır ki bu na ~re ve ye:ıl bir
ilayıt b~uDma<lıkça İstanbul kütüphanelerinin birincisi olduğu anl.a.§:lın . Akfam
Gautuı.. 27 Hazıran 1942,

11 Ş.S. Evkaf· ı HUmayun MWettllltg! DO. 46, s, 83. 8" .
12 S. tl'cver, Fatih K iilliYfJ,fl i L"$ kma,,' nim Hayatı, 1ıta.Dbul 194.6. a. tM.
13 O.L. Barıcan. cAyaso fya Camu ve E)""6b Türbtsi' ni.:ı 1489-H91 Y:llar-.na

Ait !d.uh.Uebe BilAnçola ra ltcusaı Fakülteş. JfecmwlUı (/rJıI) >=anı DO. 1· 2
(1962-3), So 375.

U A.,.vnea eJlm fzdc bu lun an vakfiye de bir &sır SOnra. c1Uı.ec.ı~meın1ş. kop
ye edUm1ftir. O halde te's.!1'iin, kuruıu,undald du rumunu a1uetti nnesi gerekır.

15 Sühe)'l tre ver. bu .şartı dlı; a ylard&, Receb·Şab.ı.n.R.arnau.u'da., ödii:ıç

verUm~me5b teklinde anlama.kta.dır ( !). c8aaazam Karamanh Mehmet Pa..şa'.

nızı Eyüp Sultan medresest kütÜphane. ine \-ak1'e ttt tt iki k ita'ba. da.1.r», KOJtJ/O
DO. H-n (Kon)"2. 1945 ), a. 3 . :Mehmed Pap'n.uı \'akteıugı dJger k1tab Için koy·
c:h.ıtu prUar blrincl k~t&p fç1Iı koydutu ,artla rd.an pek: u farklıdır. Bkz. L g.m..
8. 3-4.

bir vakıf kaydı dolayısıyla Eyüb kUlliyesi kütü pbanesinin !stanbul'·
un ilk vakıf kütüphanesi olduğunu anlamaktayız; bu kUlliye'ye ait
990/1582 tarihinde kopye edilmiş Arapça vak!iye'de önce «medrese '
ye konulan kitapları muhafaza edecek bir şahsın ta'yin edildiği. son
ra da .hAfız-ı kütüb'e günlük bir dirhem ücret verileceği. ü"de edil
mekıedir". Süheyl ünver, ebu vakfiye'nin, kUlliye'nin kuruluşundan

bir asır sonrasına ait olduğunu. söyleyerek deW olarak kullanılama

yacağını ileri sürerse de", külliye'nin te'sislndcn otuz sene sonra ha 
zırlanan 893-895/1489-1491 yıllarına ait Eyüb vakfı mulıisebe bi
linçosunda da Fakih adIı birinin eaınide hıltız·ı kütüb olup günlük
bir ak çe ücret aldığı" bildirildiği dikkate alınacak olursa, bu itirazın

geçersiz olduğu görülecektir " .

Eyilb vakfiyesinde, kütüphane'nın işleyişiyle ilgili şartlar bu
lunmadığı gibi, kütüphaneye konulan kitapların adları ve sayısı ve
rilmediğinden , kolleksiyonunun hacmi ve niteliği bilinmemektedir.
Süleymaniye Kütüphanesi Hz. Halid 17 no. da kayıtlı Kimya·yı

SaMet adlı kitabın başındaki arapça bir nota göre bu eseri 884 yılı

zilhlccesl ortalarında (Şubat 1480), devrin veeir-i a'zamı ~ıehmed

Paşa, EyUb medresesinde bulunanlara vakfetmiştir. llehmed Paşa,

vak!ettiği bu eserle ilgili olarak şu şartları koymuştur : değiştirilme

mesl, başka bir yere götUrülmemesl, bır kimsede üç aydan f azla kal
maması" ve aynı kişiye ikinci defa. olarak ödünç verilmemes i. Eyüb
kütUphanesi, sonralan yapılan vakıflarla daha da zenginleşmiştlr.

~9FATIR DE VR I KÜT ÜPHA N E LERI
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FATIH DEVRI KtlTtlPHA..'<ELER! 6ı

1071 yı lında yapılan bir kayıttan, küttlphanenln hu tarihte faaliyet
te olduğu anlaşılmaktadır".

Fetihden sonra bir bölUmU medrese haline getiri len Ayasofya'
da da II. ~ıelın:ed tarafından bir kütüphane kurulduğu konusunda
araştırmacıların görü.ş birliğinde oldukları görülmektedir" . Bu hu
susta ileri sü rülen tek delil, Süheyl Uaver'In Ayasofya medresesine
n. ~ıehmed tarafından vakfedildlğini tesbit ettiği bir kitabın üse
rindeki şu arapça nottur : Bu nUshayı Sultan, A~"aSOfya dlye meş

hur olan medresesine 869 yılının Zilka 'desi başlarında vakfet ti. Ka
zasker Mahmud b. Seydi Ahmed de bu vakfm salıih olduğuna hükm
ettP'.

Ayasofya medresesinde, Seminiye medreseleri kurulana kadar
yani geçici bir sUre eğitim yapıldığı bilinmektedir" . F atih vakfi ve
leri nde, Ayasofya medresesi m üderris, mui d ve öğrencilerine maaş

tayin edilmemiş olması da bunu göstermektedtr«, Ayrıca yapılan

tedrisaun düzenli olmadığını düşündürecek bazı noktalar da bulun .
maktadır. Bu medreseye ilk tayin edilen milderris, Molla Hilsrev,
bu görevi İstanbul kadılığı ve Galata ve üskUdar kadılıklarına ek
olarak almıştır". İkinci milderris Ali Kuşçu 200 ak çe yevmiyeyle
tayin edilmiştir". Altmış akçeılk bir medreseye 200 akçeyle tayin,

16 BA,.. M. ).{Qd . 4792, s. 31 .
17 trcve r, Fatih Kimilim, lS. 11; Müjgaıı Cunbur, "Fat ih Devri R ütü pha

uel er t ve KOtUphan~cnll1" , Tii. rk K üUiphttn.ecikr DenıeIJl Bült eni, ( TKDB )Vr.
no. t (An kara 1957), s. 6; Şemlın Emfiem,. ..Osmanlı !mparatorıugu Devı1ıı<!e

'rerktye Küt üphanelerinin Thrlhçe.s b , TKDB OC. D. 1-2 (ADkara. 1960), s. 16:
C&b1d Balt acı. xv-xvt, Anrlarda O.nna nlı Medre.seu,rl t !.statıbul 1916 , s . n f;
Mübahat KQtÜkogıu, 1869 '00 faa l t .sta" bvl Medre.sef.eri, İJtt.anbul 1977', s . 29 ( Ta
Tfh. EuUUi.aü D ergf.s f nden ayrı basım} ,

18 Süleymaniye Ktb. Fat ih bölümÜ no. 3221.
19 F:kr~m Hakkı AyverdL. 0 4tl14r&l& ıt'imari.ıtincU Fo.tfh D"ri 855-$86

(1" ' 1·1"81) . Istanbul 1913. a ..318.
20 T1lrk-!slam F...serleri ı(üusı no. 2202 ; Ta.hIln Öz, 2iıoel SUftvJt.gftrk1l.n

de1ı tl« SaU:tt1l\ Meh med 11., Fatih. İstaııbul 1935. s . 130-132: Fatih JtehmıM 11
Vakf;yel.ftn . faC51mUe 3O{-31".

21 ş"kaik• •. 11; Baltacı'nın ( .Ved rue.Zt r. nu ebo§a1tı1aD. papa.ı oc1ala.n .
ımı ~7 tarihinde medrese halIne gttlrlldltb~dekl g6rU~ ya.:ı.lış olmalıdır.

ÇQnkü },{olla HQsrev, l6ta.ı:ı.bul kadıaı Hwr Bey"lD öUlm tarihi olan 863'd.tn 3On
ra bu göreve ge UrUmlftlr.

22 Şakalk. s. 98.

bu görevin bir paye olduğımu düşUndilrmcktcdir. Şekaik'teki bir
anektoda göre de, bu medresede okunıakta olan :'Ianisa-zadc Muh
yiddln'e, 877/1472-3'de yapımı tamamlanan Malımud Paşa medrese
si mUderrisliği verilmişti...,. Öğrenimini yeni bitiren bır kimseye
elll akçelik bir medrese verilemeyeceğine göre, Yanisa-zô.de bizim
anladığımız manada Öl,'rcni.m gören bir öğrenci değildi .

863/ 1459-875/ 1470-1 yılları arasında fa a liyette bulunduğunu an
cak Şekaik'deki bazı biyografilerden çıkardığımız Ayasofya medre
sesinin, tek bir kitap üzerlndeki nota dayanarak kütUphanes i oldu
ğunu kabul edebilir miyiz ? Bu tek kitap da , muhtemelen Ayasofya
medresesinin 875/ 1470-l'de faaliyetini tatil etmesinden sonra Fa
tih KülJiyesi kütüphanesine nak!edllmiştir. Bunu sayım kayıtları

açıkca gOsterme ktedir". Eğer Ayasofya 'da bir kütüphane vardıysa

bu kütüphaneden sadece bır eser mi Fatih KülJiyes! ı...ütuphanesine
götUril1mUştUr? Ayrıca 1152/ 1740 tarihinde Ayasofya'da bir kUttlp
hane kuran i. ~ıahmud'un, bu kUtUphaneye verd iği kitapların kata
loğunun önsözUndeki eecdad-ı 'izmı ve es laf-; kirarnlarırıdan bIrinln
Mllnna 1ıulür etmeyen 1ıayr.ı '3.+im ve birr-i cestm sünüh etmekle
C1mI'-i şerif-i mezkürdas sözleri de bu konudaki şüpbelerl kuvvetIen
dlren bir delil olarak alınabilir".

Zeyrek medreses i k litliphanes! için de durum aynıdır'". E lImiz
de bu medreseye vakfedildiğini bildlğImiz birkaç kitap vardır". Bun
lardan biri Fatih, dlğeri Mahbub Çeleb!, ik!si de adları belirtilmeyen

23 A ,g .e . s . 116·117.
2-l Eser1:ı Üzemde, U . Bayezld devrind~ li'a U..'1 ca.mU kitapltıının sayımı.

D~ yapmış olan :Muhammed b. AU el-Feıı:ı.ri"nlc kıtabm sa yfa sayısını betırıee

notu ve lm:ıaaı bulunma,ktacb'. S. ttnver (FeU Ut KWJlillu t. s, 10.11 ) bu nota de 
yanara.k ebu bize gösteriyor ki FAtih'ın emr iyle hUAwı:1 kütupha.ıı.eiladen çıkan

1&.0 kitaplardan bir kısmı da Aya.wfya'da kt rne4reseıı:l:ıe konmU$.ı:. dem ek tedir.
Dahi!; mevzau oLan not, eser Ayasofya'dan geld.1kten ,IO:ınl koudu~ göre bu
rada. bir yaıı1ı.t değerleudtrme &öz konusudur .

25 SWeymcılye ittb . Ayasofya, kat .log 1. v.ıb. ÇqlU1 anlılerde yapılml.!l

muhasebe kayı::1an da bu au do~Ia.rna.k.tacb' : BA. M. Jı,{üd. 5103. s . 111; M. ),{Q (1.

ssos. •. 2, 29 ; M. .ıHid. 1351. s. U , 84. 161; }L . "(Qd. 5064. i . 10.39.
26 S . Ccver (Fd t tA KGlliyeıf. s . 1~16 ) . Bed.ll K . Şehsuvarog1u (/.sttlPlb1d'e1G

soo Yıllık 84fJhk Hayatımu, İ!tanbul 1953, s . 29) , M. Cu::ıbur (a..g'.m. s. 6-7) .
ş. F..ııuem ( &.gm . 5. 16 ) Zeyrek ml!'dre&eaindt! bir kfitüphaııe buluDdugu gOril
fÜ:tdf!d irlef.

%7 S. C"nver, F6 tii1. K iin iy u " s . 15-1S.
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kimseler tarafından vakfedilmişlerdir. Üzerle rindeki kayıtlardan da
M sonra bu dört kitabın da Fatih Külliyes i kütüphanesine nakledil
diğini anlıyoruz".

Semaniye medreseleri açıldığında Zeyrek 'deki tedris faaliyeti
tatil edtlmiş ve medrese camiye çevrilmiştir". Oyle anlaşılıyor ki
geçici bir siire için öğrenim yeri olarak kullanılan Zeyrek medresesi
ne müderris ve öğrencilerin ihtiyaçlarına karşılamak düşüncesi~'le

bazı kitaplar verilmişse de bir vakıf kütüphanesi kurma teşebbUsün

de bulunulmamışur. Eğer Zeyrek'de Fatih tarafından bir k ütüpha
ne kurulmuş olsaydı, o devrin standartlanna göre, medresede 100
200 kitaplık bir kelleksiyenun bulunması gerekirdi. Böyle bir kol·
leks lyondan sadece bir eserin arda kalması ve böyle bir küt üphane
He Hgili hiç bir kayıt b~!U:::r.~ası , Zej-Tek medresesinde bir ıc:jti.:p

hane kurulmadığı kanaatini kuwetlendirmektedir" .

Ayasofya ve Zeyrek örnekleri bize FAtih'in hemen İstanbul'un

fethinden sonra, İstanbul'da büyük bir külliye kurmayı planladığını

ve bu külliye kuruluncaya kadar da tcdris işini geçici bazı tedbir
lerle halletmeye çalıştığmı düşündürüyor. Ayaso fya ve Zeyrek'e iit
mUstakii vakfiyelerin bulunmaması ve FAtih 'in günümüze ulaşan en
eski tarihli vakfiyesini n Semaniye'nin kuruluşundan sonra düzenlen
miş olması da bu dlişilneeyi kuwetlendirmektedi r.

yonlardan oluşan mahalle kütüphanelerinin de ortaya çıktığı miişi·

hede edilmektedir.

Çandarlı.zade İbrahim Paşa'nın Edirne'deki imireti için 859/
1455·869/ 1465 tarihleri arasında dil2enlediği vakfiyelerden birinde,
imirette kurulan kütüphanede bulu nan eserlerin isimleri verilmekte
ve hilflZ'l kütilbe de gün lük bir akçe ücret tayin edildiği bildirilmek
tedir". Arapça eserlerden meydana gelen bu 99 eserlik kollekslyon
da Tefsir, Hadis ve Fıkıh dalında eserlerin yanında birkaç tasavvu
ii eser, bir Up kitabı ve bir de listeyi düzenleyenin ismini tespit ede
mediği bir kitap bulunmaktadır". II. Selim devrinde dilzenlenen Edir
ne Tahrir defterindeki bir kayda göre, yazımın yapıldığı tarihde bu
kitaplar hilfız·ı kütüb Süleyınan'ın elinde bulunuyordu" .

Edirne'de Cami -i Cedld müezrini Ali Fakih b: İbrahim'in, kitap
larını 875/1470-1471 tarihinde dÜ2enlediği vakfiyesiyle, kendisine,
ailesine ve azadlı kölelerine vakfettiğini , Edirne Tahrir defterindeki
bır kayıttan öğreniyoruz'''. Vakfiye 'ye konulan bir şartla bu kitap
ların kendinin ve azadlı kölelerinin nesll kesildikten sonra esuleha-i
ehl-I ilimden kütüb-i mezküre 'nin muta1ıı'asına muhtac olanla ra> ve.
rilmesi istenm ektedir. Kitapların nezaretl ise, sağlığında kendisine,
ölümünden sonra da . Ci mi'· i ccdid'de glce ile imiret eyleyen kimes
neye ' bırakılmıştır. Kitapların ihtiyaç sahiplerinden esirgenmemesi
de vakf iyeye konulan şartlardandır. Vakfiyeden anlaşıldığına göre
kitaplar, Ali Fakih tarafından vakfedllen evde muhafaza edilecek.
t ir.
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FAtih devrinde, İstanbul'un yanında, başta imparatorluğun es
ki merkezi olan Edirne olmak üzere diğer bazı şehirlerde de kü tü p
han e kurma çalışmalarının devam ettiği görülür. İstanbul'un fethi
ni takib eden yıllarda um! sahada bir müddet Ustünltiğünü koruyan
Edirne'de" belli bir ki tap birikimi olduğundan, bu şehirde, yeni ku
rulan medreselerde kütüphanelere yer verildiği gibi, küçük ke lleksi-

2s A.g .e.. .. 16.
29 Med1rls· i retrata1 ·bünylD tamlm oimafla kentıe-l m~a~ c1m t' cl

mak blb~4a. terrni ZH Pü-eeryln ıudCr ll mf.td!ir, Fd tih Mehme4 11 Va.k/ f!/ekri.
faeairnUe oH.

30 ZelTek medre.ıesir.cSeklkitaplar da. Ayuotys'da oldugu gtbl, FAtih Kül ·
llyell kütQ.pha.D.eslııe ta.;wm~tır.

31 Ş. Te ki::.da.t . cMed:ue OOD~mb, s. 12..

Tahrir defterinin düzenlendiği tarihde (II . Selim devri) , sayı

m. yapanın bildirdiğine göre kitapların çoğu kaybolmuştur. Geriye
ancak onbeş ki ta p kalmıştır".

Fatih devri müderris ve şeyhlerinden Mes'lld Halife'nin 885/
1480-1 tarihinde Edirne'de kurduğu kü tü phane, bir tekke kütü pha
nesi olması ve vakfiyesindeki bazı şartları dolayısıyle dikkati çek.

32 BA. Tapu. Ds / ts ri, no . 1010, s . 0430, 0434:-435 : T. aakb ngm, Edint~ t,"S Pa.-
fCI UVU !, 1.staııbu! ı9~2. 8. 417-428.

33 DA. Tapu Deftltn DO. 1010, tl. 434-4~.

3t A .g .e .. a. 4.35.
3.5 BA. Tapu Iklb:ri. DO. 1010, i. 220.
36 cVl$ll.ı mezbıJ rt:.: vatlf.yestIıde mezkıır olan idUp1aruı e~rl %iyi' 01·

mU1, me vcü4 o1a.c. bunla.rdl:.r ki :ı1kr olunch• . a.g ,t'., s . 220.
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mektedir" . Mes 'üd Halife, kitaplarını önce çocuklanna , sonra da
kendi tarikatlnden olup da za viyesinde oturanlara vakfetmektedir.
Fakat zaVıye dışındaki kimselerden de istifade etmek isteyenlere k i
tap verilecektlr. Sayım kaydına göre Mes'Ud Halife'nln kitapları da
ij; korunmamiş ve geriye ancak ondokuz kitap kalmıştır. Bu onda
kuz kitabın üçünün tasavvııft, diğerlerinln ise lsIirni ilim Ierle ilgili
eser ler olması, ıles'üd Hal ife 'nln hem müderris hem de şeyh olma
sıyle izah edilebilir".

Fatih devri ulemasından, Molla Yegiin diye tanınan Mevlana
Y ehmed b. Armağan'ın Bursa'da yaptırdığı mescidine 865/1460-1461
tarihinde tıısdik edilen vakfiyesiyle bazı kitaplar vakfederek bir kü ·
tüphane kurduğu Bursa Şer'lyye sicillerlndeki bir kayıttan anlaşıl

maktadır". E.H. Ayverdi 'n in naklettiğine gö re , vak!ec!i1e:: cıUte·
lif ilimiere dair 2900 kitabın adları bir KeŞ§(!f tefairi nUshasının ar
kasına yazılmıştı".

Ama.sya Tarihi mUellifi , Osmanlı ümerasından Hızır Paşa'nın,

870/ 1465-1466 tarihlnde, Amasya'da medresesi yanında bir kütüp
hane kurduğunu bildlrir". Bir taj;" yazısından bu kütüphan enln bii
fız-ı kütübUnUn günlük bir akçe ücret almakta olduğunu öğreniya

rur z•

Sultan II . ılurad devri ümerasından İshak Bey'ln oğlu İsa Beyin
üskü p'teki medresesinde 874 Saferinde (Ağustos 1469) kurduğu kü
tüphane zengin kolleksiyonu ile dik kati çeker " . Tefsir, Hadis ve Fı

kıh gib i dini ilimierin yanında bazı edebiyat ve tıb kitaplarını da ih
tiva eden 300'den fazla ese rden meydana gelen bu kolleksiyonun mu-

37 A.~.e~ So 19.
ıs Osman Nuri Peremecı, Ed..frrı.e Tarihi, 1sta:ı!3u1 ısso, s. 124,.
39 KamU Kepect, Bursa Ş«",iyys Bicflleri KtUüphanekr D efteri. K. Kepe

cl 'nin Bun & kUtllph.aaelert ne UgW :ot1an.:ı kult.anmama rr.Qaaade buyura:ı Dr.
!!:kum Hakkı .Ayverd.1 b@yefendlye te~kkür ederim .

+o A~r<11. F<LWı. D~ lll, 6. 1Q2·103 .
U Husey lD. HiıSameddin . A tn4&JI4 TGn1l1 I. %stanbul 1327. s . 261.
U HA. Cevdet·Ma&rlf 340 .
43 lsa Bey , .a.kt1ye.sl Gltsa :e:lezov1c'1ı:ı ~&C ,.ki $poI'M'rl Jc' II2, Belgra-d 1952,

s . 13·29, a<llı eserinde !&kJl.m.ile olarak vu'.l m1ft1r.

hafazası için de, günlük iki akçe ücret alacak bir hafız·ı kütüb ta
yın edilmiştir".

•••
Fatih Sultan Y chmed'in İstanbul'da kurmak istediği kii1liye,

Inşasına başlanıldıktan ancak sekiz yı l sonra, 875 Recebinde tamam
lana bildi. Kü lllyede cami, medreseler ve imaretln yanında birkaç da
kütüphane bulunduğu konusunda araştırıcılar görüş birliğindedlr·

ler". Süheyl Ünver , Fatih.in bu külllyede Uç kü tüphane kurduğunu

ve bunların cami içindeki kütüphane, ayrı bir binada Saha-ı SemJ.n
kütüphanesi ve medreselerin husus! kü tüphaneleri olduğu kana.atln·
dedlr".ılüjgan Cunbur ve diğer bazı araştırıcılar. S. ünver 'in bu
görüşünü ufak değişikliklerle tekr arlarlar-",

Fatih kütüphanesinden bahseden tarihi kaynaklardan Tacü't-Te'
"arih ve Hammer sadece camI'de bulunan kütüphaneden kısaca bah·
sederler..·.

Şimdiye kadar araştı rıcıların münakaşasız kabul et ti kler i «kUl·
liye içinde birkaç kütüphane bulunduğu. görüşünün, bazı arşiv bel
geleri ve FAtih vakfiyeler i incelendiğinde pek de sağlam temellere
dayanmadığı görülmektedir . Bu yüzden önce «birkaç kütüphane bu
lunduğu. fik rinin çıkış noktasını tesbit ettikten sonra «gerçekten
klilliye içinde aynı anda birkaç kütüphane mevcut mu idi? Yoksa

"" VaktedHen kita plann llstest ....e hAtız·ı kütü b ta)"i.nl l çl:ı b"- E lt'zovfe.
e .g.e., s. 1S.22 ve 27. Hasa.c. Kaleşi, bu koUekstyonda bulunarı kttap~an.r:ı. konu
bf..Iltklarml t.e.B:p~ etmb,ı ve he r konudaki ese r saylSlDI vermıştır . Bkz. c.Yugo.s 
lavyada ük TOrk Kütüphanelerb , Türk KiUtür1J, IV, no. 380, Ankara 196:5, li ,

41-42 .
4." S . trever. FGti1l K illlyM'f. s. S1; B~. Şeha;,ıvarotlu. 500 Yıllık SG§ hk

HauuhrnLt, lo 29 ; ıl. Cunbı.or, «Fatih De n1 KütUpha.nel<trb. Li. j ·9 ; Ş. Eınum,

. .,.m.. .i . 16·11; C. BaUacı. 06mdnlı M~d.ruel~n. s. ~ı. '
U S. 'Vnver, &-g.e., s. ısı ..a7 .

f.7 D lpn~t (l)'de ~It<trilen yerler .
~S T4<:ı1't ·TI!!1>4riJL I, tstanbul 1219 , 3 . $$O; J . von tbmme.r, Hbtolre dt

l'Emplre Otto mal1 (J.J. Heli ert t~rdl.me'a:I ) III. .i . 296 Paris 1836. S. U:ıver ve
M. Cunbur"uD (bkz:. dipnot. rdeki y erler ) bu konuda ka,y:ı:Jc: ola.rak :tullandık·

tar: Ci.ty~ddr Tarihi. Ahmed Ba.Mıedln E:t'endl'tı l:ı, 1187 tari hlnde raci't-Teı;d.

M'! )'en iden kaleme almaaıyla ortaya Çıkmlf bir eeeeeıe, Bkz . GOW. s. 322 : Ah·
med Rit"'&t, Rat'Zati~ye, !s tan bul t , sl%. .I . 179.

Tarilt Detrisi F: S
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külliyedeki kütüphane'nin çeşitli tckılınül devreleri, araştıncılar ta
rafından farkına vanlmayarak ayrı ayn kütüphaneler olarak mı ka
bu l edilmek tedir. so rusuna cevap aramak gerekecektir.

FAtih vakfıyelerini, Osman Ergin'ln sıralamasını takip ederek
incelediğimizde, bu prcblemin, S. Ünver'in vakfiycler i bir sistem
içinde incelememesinden doğduğunu görürüz" . S. ünver , önce Fa·
tih'in türkçe vakfiyes ine dayanarak cAmideki kütüphaneyle Saha-ı

se rnan kü tüphanes i kitap maJızen.ini( !) ve sonra da arapça vakfiye·
ye (Türk·İslam Eserleri no. 2202 ) göre medreselerin hususi kütüpha·
nelerini incel emektedir. Vakfiyele rdeki gelişme dikkate alınmadığın

dan ortaya birden f321a kütüphane çıkmaktadır. S. ünveri kaynak
olarak kullanan araştırıcılar da aynı yanlışı tekrarlamaktadırlar.

Fati h SULtan :Mehmed'in elimizde bulunan en eski tarihli vakfi
yesi, muhtemelen 877-878/ 1472-1473 yılları arasında dUzenlenmiş·

ti r"'. Bu vakfiyede . Sultan dört medreseye vakfedilen kitaplan mu
hafaza için gUnlük beş akçe ücretle dört hUız-ı kütüb tayin etti » de
nilmektedir" _ Dört medreseye vakfedi lerı kltaplann lis tesi, aynı vak
fi yenin Başbakanlık Arşlvi'nde bulunan diğer bir nUshasının arka
sında bulunmaktadır". Bu vakfiyeden anlaşıldığına göre Fatih kül
Iiyes inln açı lışında ilk olarak dört medresede dört küt üphane ku
rulmuştur. Fatih 'In II. Bayezid devrinde düzenlenen arapça vakfi
yes inde ise medrese küt üphanelerinden söz edilmemekte, sadece
emescid'in batısında, medreselerdek i müderris ve ta lebeler için vak
fedilen kitapları muhafaza için bir yer (buk'a ) yaptı> denilmekte Ve
sonra da gUııJük altı akçe üeretle tayin edilen bir hUız'l kü tüb ve
dört akçe ücret alacak bir ka tib-I küt übden sözedilmekte ve bunlar
da aranacak nitelikle r beli rtilmektedir" .

...9 O. ErPn. Fatih'1.ıı vakt1)"elerlnt bazı lpuçlarmdan yararlanarak tarüııe

m lf ve tarih SLrnSUl& gö re ir.celemlıttr. Bkz.. Io°a.tih l m4reti V4k/iyui, htanbul
19<5. .. 13-31.

50 A.g .e.,. s . 13_ Til rk-ts1am Eserleri DO. 2202.
:il A.g.e.. ! &Cl1mlle, s. 63.
52 RA. All Emlrt Tıun1!1. Fatıh Devri ec. 70. Ek.stk bir nUsha oldugundan

Osma.n Etgm vak! lye pa.rçuı d.iy~ a.dla.ııdırm&kt&d.1r. Kitap llStelermlIı !QtokG
pUert için bkz.. S. ü aver, paıOt, Kıuıtye.s i, resimler mmı a. 23·27.

53 T. Öz. kıri StiJrIlJtprkıc","" d« SultOJt M~lame4 JI , F aHA, 1staııbu1

1935, s. 14-15: 119- 120. TUrk·Is1.&m Eserleri no. 2182.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce bastırılan tü rkçe vakflye ise, n.
Bayezid devr inde düzenlenen arapça vakfiyenin XVI. asır sonların

da yapılan bır te rcümesidir". Küt üphaneyle i1glli hususlarda her
hangi bir değişiklik yoktur .

Vakfiyeler tarih sırasına göre guruplandınlıp incelendiğinde gö
rülmektedir ki, Semaniye medreselerinin dördUnde kurulan dört kü
tüphane ya FAtih devrinde tesb it edemediğimlz bir tarihde" , ya da
U. Barezid dev rinde, eAmide kunılan kütüphaneye nakledilmiş, ayrı

ca Ayasofya ve Zeyrek medreselerinde bulunan kitaplar da getirtı

lerek burada merkezi bir kütüphane kurulmuştur. Dört hılfız·\ kütüb
lük görevi de bir bMız-ı kütüb ve bir kıltib·i kütüblük görevine dö
nüşıürülınUştür. Fa tih küll lyesi' nin 894-895/1489-1490 yıl larına ait
muhasebe bilançolarındabu husus açıkça görülmektedir"; medrese
lerde lıerhangi Dir k ütüphane personeline rastlanılmamakta, eılmi va
zitellieri arasında ise Wız·ı kütüb ve Htib-I kütüb'e yer veritmek
tedlr.

Bu görüşü des tekleyecek başka dell ller de "ardır. Seminiye med
reseleri ne vakfedllen -kitaplarm listesiyle Fatih cAmii kü tüphanes i
kataloğunu" karşılaştırdığımızda, medrese kütüph anelerin de bulu
nan birçok kitabın cAmi kütüphanesinde de bulunduğunu gö rürüz.
Bu bize, med reselerdeki ki ta plann cami kütüphanesine nakledildiği

ni gösteren bir delli olabili r . Ancak denebilir ki Osmanlı medresel e
ri nde her ilim dalında belli kita plar okutulmaktaydı". Fatıh devri

~" vcsı, Fatıh .ve~mt't 11 Vak!iyc~ri, An kara 1938.
:55 U " .Bayeı: ld devrinde düze nJenen arapça 'Valdiyenin sODunda, ~~ ~

« ""~"':ll ~ de:ıU el1.g1.:le göre, F Atih' l.D. bırinct ,,·aktly ed.en ecnra eaeeaıettır-

dJti, elımıae ~çmeyen bq:ka bir vakt iyes i daha olma.hdı r. T. ÖZ, a .g.e. f . i49.
56 OL. Ba rkan. cF"i.tih Ca.:n ll ve İmaretl Tı!!~WerJn I:ı. HB9 -U90 Y',Uarıııa

a lt Mu!ıuebe Bl1aDçoları» l FJf. ;ıoan, no. 1.2. 1stanbul 1963 , .~ . 312 . '
:t7 T$A . D. 9.559 no. da kayıtlı oLım bu ka ta log. Ilk .saytwıın<!a belirtll

dlg1.ne &iSre. Ka.::ıunl Sultan SQleyman za.rnanmda. 21 Reb. n . 96s tarihl.nde. Se
mintye müderristertııden MevtAııl Hacı nUıt.D-zA.de tardmdan tumria.:unlftır.

S. ünver. bu katalog üzertne yapttg,. bır Incelemede (cb t&.nbul'u.n Fethlııc!E!D

Sonra. Türklude Tıbbı Tekimtile Btr Bakı(, Vakıflar · DergW 1. A:ıka.ra. 1938
s . Sl ) ve daha SODra da F4 UA KwlUYM (s. 5~1 adlı eeeeıaee. kata10tun n. SA.
yez id de\-rinde Metımed. b. .Aliyyiil!e:ı3l1 t:lraf1nda.ı:ı hazırla!ıditı:ıı bell rtml1ti.r.
Bazı ara.etıneıla.nn da aynı yanıııı tekrarlac1ıklan ı:örülmektedlr : CWıbur, a.g.m..
s . 13; *,hsuvarotlu. a..g.e.., 3 . 29. .

M ı.H. Uzunçaltıl ı. onrı.aııı. De'1,;k'thtbl Jlmfıle Tefkilatt. A.ıık. 1965, A: . 2Q.31.
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kü tüphanelerinin çoğunda bir K~Ş(if veya Beyza,,; tefsiri veya bir
saıılh-i BuMri görmek mümkündür. Bu yüzden medrese kütüpbane
ler indeki kitapların cami kütüphanes i kataloğunda bulunması, bu
kitapların cami kü tüphanesine, medrese kü tUphanelerinden geldiği

ni göstermez.
Yapılması muh te mel böyle bir itiraz göz önünde bulunduruldu

ğundan her iki kelleksiyon arasındaki karşı laştırma, medrese kü·
tüph anelerindeki bazı özelliğe sahip kitaplar seçilere k yapılmıştır,

Mese la medrese kütüphanelerinin bir inde beş cildlik Kitabu'l-Etrdf
ın sadece üç cildi bulunmaktadır (Unve r , Fatilı Külliyesi, resimler
bölümü s. 25 ) . Aynı eser cimi kü tüphanesi kataloğunun ll' sayfa
sında kayıtlıdır ve yalnızca III·IV·V'incl cilUerinin bulunduğu be
ıırtilmiştir. Sinobiye medresesinde bulunan üç cildlik KeşŞ(if tefsiri'
nin nakıs olduğu belirtflrmştfr (Unver , a.q.e., s. 24 ) . Aynı eser eksik
hal iyle cimi kütüphanesi kataloğunun 4' sayfasında yer alır. Ca·
mi/l'/·U$ul adlı ese ri n Şeyhiyye medresesinde sadece birinci eildi var
dır (Unver, a.g.e., so 23) . camı k üt üphanesi kataloğunun 9' sayfa
sında aynı ese r gözükmektedir. ~ledrese kütüphaneler i koııeksiyon

larında yer alması pek mu'tad olmayan TariIı·i Cengiz Han'ın bir
nUshası )1l1Slihiddin medresesl kütüphanesinde bulunmaktadır (ün
ver, a.g.e., s. 27). Aynı ese ri eami kütüphan es i kataloğunda (39') gö
rüyoruz. Bunl arda n başka, daha önce .de belirtildiği gibi Ayasofya
ve Zeyrek medre selerine vakfedilen birkaç kItap da cami kütüphane
si kataloğunda kayıtlıdır.

Hoca Sadeddin, Fatih Camii kütüphanesinden bahsederken, oku
yu culann kitapları nöbetleşe okumak zahmetlnden kurtulmalan Için
vakfed ilen kitaplardan çoğunun bırden fazla nüshası bulunduğunu

belirtir" . Gerçekten de kü tüpbane kataloğunu incelediğimizde bazen
bir eserin birkaç nUshası olduğunu görürüz. Bu durum, öyle gözü
küyor ki, dört medreseden gelen kitapların bir yerde to planmalan
sonucunda ortaya çıkmıştır.

Aynca Fatih kü lliyesinin çeşitli devirlere ait bilançolarında

medreselerde görevli hiç bir hiıfız·ı kUtUbden söz edilmemesi de, bu
medreseIerde bulunan kütüpbanelerin camiye nakl edildiğini göste-

a9 cTeD!vüb ne 1stl'mll meı.a.\.4&tlDden tabii, !çan kUttlb· i me vkMenün ek·
)Crt mükerre r Ye atcesı mOeliif1eri bı.:.tı1t1 LLe muJ)a.rrerdü rıı> , T4c1i't·Te-tıdrlh ı. u
tanbul 1279, s. 580.

ri .Aks i halde medrese kUt üphanelerinde bulunan 300 'ü aşkın ki.
tabın on-onbeş sene gibi kısa bir süre içinde ortadan kaybolduğunu
kabul etmemiz ge reke cekti r .

•••

Kritovulos, Fatih'in yaptığı birçok hayır eserinin yanında, ma
Iyetinde bulunan devlet adamlanoı "e zenginleri de şehrin iman için
faal iyette bu lunmaya teşvik ettiğini söyler :

... ve erkarı-ı devleti ve zat·ı şalıJineleri nezdinde haiz-! nü
fılz ve i'tibaT olan ve se rvet-i ceslmeye mllik bulunan ze
v!tı nezdine celb iderek şehr d1lıl.linde çarşular Ve h anlar
ve dükkanla r ve hamamlar ve muhteşem haneler. cami ler
ve ma'bedJer inşa etmelerine rnüsa'ade ... ve şehri tezyin
idecek me banr-I cesime vü cüda getirmelerini irade etti".

Devrin sadrazamı Ma hmud Paşa'nın, Fatih'in emrine uyarak
İstanbul'da, bir cami etrafında toplanan medrese, imaret, s ibyan rnek
tebi, mahkeme, tUrbe, hamam gibi ünitelerden meydana gelen bir
külliye kurduğu gibi", Imparatorluğun diğer şehirlerinde de bazı

hayır ese rleri vücuda getirdiği görUlmektedir'. Mahmud Paşa İs

tanbul'daki ve Hasköy'deki medreselerinde birer de kütüphane kur.
muştur. 878/ 1473-1474 tarihli vakfiyesinin Istanbul Vakıflan Tah
rir Defteri'ne kayded ilen özetinde İstanbul'daki medreseye verilen
195 kitapla Hasköy'deki medreseye konulan 84 kitap, adları belirtl l
meden sadece her konudaki kitap adedi belirtilerek zikredilmiştir.

60 S A. '-L Müd. 5103. s . 108-109: Y. Mad. 33~. s. 79. 131; ~. Müd. 5019,
a. 49. Fa tih AıhaDell'D1n 9~2 ydma alt teV%l-tı!.meJ!fıı~e de cam ! ka~wıd&k.1

hMız·ı küt Ob'e bir a.ı verilecql yazılıdır. S :tz. S. nnYer, Fatıh AfMnui Tm;zı.
lWlme.si~ " tanbul 19.53. l o 10.

61 Krıtovuıt:.e, Lg.e., so 128.
62 H. 1ııalcık , a,g.m.... 237. F'atth devrtcdek1 1m&r hare ketl~rt ıçın bkz..

ş. TekLndat. !A. V12. 5. 120$- 1213 (h U nbul madde.sl. feb.r1::l imAJ' ve Isklnı);
I::krem Hakkı AyvercU. O.ımaJlh M hn.arl.!incU Fal iA D~ illaN . ı,tanbul 1913.
1974..

63 Mahmud P~'nın )'a,ptı!l ha)"ır ese rleri lçLn bkz. S. üever, C").lahmud;
Paşa Vakı f1an ve Eklerb. Vakıfltır ~rgi.ri IV, Ankara 19ss,. l o ~-16: Omeı
Lfitf1 Barkarı·E:krem Hakkı Ayverdi. / .stortbvl Valujlan Tahrir Dej tm , 951
(JS.J6) Tarihli. üt.a.nbuJ 1970 , s . U"""ş .
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Vakfiye'ye göre İstanbul medreses ine gUnlük beş akçe ücretle bir
hMı?·1 kütUb tayin edilmiştir". Diğer medresedeki kitapların korun
ması için herhangi bir görevlinin tayin edilmediği gö rü lmektedir.

~'atih'in vezir-i a'zamlarından Gedik Ahmed Paşa da, İstanbul'·

da kendi adıyla anılan senıtte yaptırdığı hayır eserlerinin yanında,

Afyon'da cami, imaret, ham am, medrese ve kütüpbanede n meydana
gelen' bir külliye yapnrmışnrv, Kütüphanenin Fiitih devrindeki du 
rumu hakkında bir bilgimiz yoktur. Sadece bazı vaz ife defterlerinde
medrese kadrosunda bul unan bMız-ı kütübee günlük bir akçe ücre t
verildiğini görüyoru....

Fatib devri meşayihlnden Şeyh Vcfa diye tanınan Muslihiddln
Mustafa için inşa edilen killllyede bir de kütüphane bulunduğu İstan

l>ul Vak'flan TaMir Defteri'ndeki bir vakıf kaydı dolayısıyle bllinl 
yordu" , 919 Receb/1513 Eyıuı tarihinde düzen lenen bu vakıf kay
dına gö re zaviyede cildli ve cildsiz kitaplar bulunmakta ve bu kitap
ların muhafazasryle görevli hafızoı kütübe günlük bir akçe ücret ve·
rilmekt eydi. Fakat bu kayda esas olan vakfiyenin Il. Bayezid dev
rinde düzenlenmiş olması, kütüpbanenin kurulduğu devri tesbi tte
gUçlük çıkarmaktaydı . İstanbul §er'i sicilleri nde bulunan bır vesika
bu kon udaki tereddütleri giderdiği gibi, kü tüphane hakkındaki bil
gimi?i de zenginleştırmektedlr-s. LL Bayezid devrind e, vakıflan tef
tişe me'mur edilen Mevlan a Aliieddin'in bazırladığı bu arapça h üc
cete göre Şeyh Vefa'nın vakıflarının tasdikli bir vakfiyesi bulunma
dığından, devrin padişahı vakfın durumunun tesbi t edili p işler hale
getirilmesini emretmiştır. Bunun üzerine Mevlana Alaedilin vakfın. .
mahalline gidip adı anılan şahiller Ve vakfın görevlilerinden vakıf

mütevelllsl Musa b. Ah med ve katib Mehmed b. İsa huzurunda, vak-

Ei, A.g.e.. s . 43. 999· 1052 yıllarını içine alan bir muhase be dı!!!fterinde Mab·
mud Itap medresesr hAftz-l kütübüne eilnde bır de tumiye verlldıltt görülrnek
ted!r. Bkz:. :r,ı . Müd. ~102. s . 79. 1'0. 4.63. Zt O.

6.:5 . Uzunçarıwog1u 4m&U Hakkı., K lta.bder, Lstaı:bul 1929. B. 2.'5.
. 66 BA. M. Mtld 626, li . 230 i M. MM 5455 , s . 240.
67 ö .ı; Ba.rkan·E .H. Ayverdl, a .g.e .. s . 1:59. Külliye lı=in bkz. Baltacı , Mea.

reuter. 8. !ı36;" E.lt. AyverdL, Fatih Du n M imarb i nı. s . 19&.
68 ş.S. Evkaf-ı HOına.:~;un Muhasiblitt no. 102, e. 150".101". Bu hüccet,

Şeyh vefA'nLD evkafıyla llgilJ baaı lhtila.ttı meseıeıere de açıklık getirmektedjr.
HUe~U ueşre - ~trtadıkUUdarı., burada SÖzkonusu m~8ele1erden genilli olara~

bahs@lj1lrn ıe:nı.~r.

fın durumunu tesbit edip, Receb 890j Temmuz 1485 tarihini taşıyan
bu hücceti hazırlamıştır.

~ev~an.a Alaedilin'in hüccetinde zaviye kü tüphanesi ile ilgili
linernlı bılgıler bu lunmaktadı r. Her şe)'den önce Zaviyedeki mevcut
kltapıaı:n Ş~yh Vefa tarafından vakfedildiğini liğrenmekteyiz". Ay.
rıca çeşıtlı ı lim dallan ndaki kitapların sayısı verilmekte ve bu ki.
tapların .adl~rı?ı~ Rumeli kazasker inin tasdik ettiği bir defterele ya
zılı oldugu bıldırilmektedir~. Ödünç verme ile ilgili olarak da değişik
şartlar konulduğu görülüyor" .

. XVI. Asrın sonlarında yapılan bir vakıf tahririnde, Vefa zavi
~e~~de .bu kita.pl~nn hila m~vcud olduğu ve giinlük bir akçe ücret.
lı 0 11' bMız-ı kü tub bulundugu bildirilmektedir". Sonraki "",,,Larda
Şcy~ Vefa'nın kitaplarının ne olduğunu bilemiyoruz. Abdulkadlr
Erogan: Köprii lü kütüphanesinde Şeyh Vela'nın vakıf mührünü ta
şıyan bır kitabını tesbit etmiştir".

. Konya'da Sadreddin Konevi dergiihında" ve Hoca ''erruh mes
cıdindeki kütüpbaneyl"", Beyşehirele SÜBaşı mereidindeki küt ü ha
ne " . Fatih devrindan önce kurulan kü tüphaneler olmalarına rağ~en
Ko~ya Os~anlı topraklarına bu padişah zamanında katıldığından:
Fatih ~ev~.ı?de meve~t kütüphaneler arasında sayılabilirler. Konya
vakıf ~e nütus defterınde Sadreddin Konevi kütüphanesindeki kitap.
I~n gos~:en 88S/1483 tarihI! hir sayım kaydı vardır". Yüzyetmiş
klta~.ın ısimlerinin veril,diği bu listede, Muhiddin Arabl 'ye ait m üel-
lıf nüshası eserler dikk ati çekmektedir. .

69 A.g.e..,. s. ı5 u,.

70 Yapı1ac. tesbtte göre kütüp hanede 381 ldtap bultl:lntaktadır Bu klbıı .
l.2.nn ilim dalla rona....... ... , i ' . P",,,,re ua..E. tm arı şıtSYledır : ·33 Kur 'an VI!L 30 Kur'an. ı Ker:r-ı

cüzü , 59 Terstr. Usu!. ! Tırls !r n Teevid, 50 Hadis, 12 Usul-ı~ 35 Fıkıh 100
Tasavvu!. 21 Behl.gat ve Gramer, 14 Tıb, 14 1AJp,t. 7 F~lu!e, 5 Kellm ~! a
'-Iantık, 6 Aatronoml, 21 Türkçt! ve Fa~a Dtvau. '

7l A.g.e., 151~.

72 BA. Tapu Detteori 6jO, s . 4-:l0.

73 A . El'Og-an. 1.nıı;:an gözün e benzeyf!o bu mühürdekr yumm '
. .. iılıJ JrA oJ ·

dut\::ıu $(SY!~~ekt~d1r. Bkz, Şeyh- Vetd., Hayatı ve EBe1'kri, İ8ıanbut 1941. s . 8-9.
74 Beiedıye KUtaphaneai Mc. 0.116/1 e. ~.8".

7~ .Ferldu::ı. Kafiz U zIUk. Fatilı Deı..'?'bı4! Kara man EYaı~ti Va1(t/14n FUa
N tI, Anıcaı-a. 1958. s. 20.

76 ,A,g.e.. s. 35.
o 71 Be:leı1i;ye KUtüphanesl Mc. 0.116/1 s. 64".
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Fatıh devri a!i:nlerinden, ~10ııa Lütfi diye tanınan Tokatlı Mev
lana Lutf'ııllah, ilim adamlığının yanında kütüphanecHiğiyle de ta
nınır. Kaynaklarda ve Fati h devri kült ür hayatı ve kütüphaneleri
Uzeri ne yapılan araştırmalarda Molla Lütfi'nin bu hususiyetl hemen
hemen daima belirtilmi ştir".

Molla Lütfi'nin şahsiyeti, fikirleri ve kö tü a kibeti, kendisinden
s ık sık bahsed ilmesine vesile teşkil etmiştir. ~1. Fuad Köprülü, }101
la Lütfi'nin mizahi bir ese r ini tanıtı rken yazarı hakkında da gerekli
bilgileri vermiştir". Şere1eddin Yaltkaya , Molla Lütfi 'nin eser lerin 
den çıkardığı malumatı kaynakla nn verdiği bilgilerl e bi rl eştirerek

ortaya faydalı bir monograli çıkarmıştır"'. A. Adnan Adıvar. Os
manlı Türkkrimk Ilim adlı ese rinde, Türk ilim tarih i içinde Molla
Lütfi'nin yerini, eserlerini inceleyerek belirtmeye çalışır».

Abdulkacllr Karahan, Molla Lütfi 'nin, kaynaklarda bildirilen ve
Osman Rescher tarafından birkaç sayfası daha önce yayınlanan mi
zaht bir eserinin tam bir nüsha.sını Kahire'de bulmuş ve bu nüsha
yı bir tebllğle ilim alemine tamtmıştır-',

Molla Lütfi üzerine son çalışma İsmet Parmaksızoğlu tarafın

dan yapılmıştır. I. Parmaksızo ğhı, «Türkiye Yazmaları Toplu Ka
taloğus komisyonundaki tasnif çalışmalan sırasında. rastladığı bir
risMeyi yayınlayıp gerekli gördüğü bazı açıklamalan da yapmıştır".

ısmet Parmaksızoğlu 'na göre bu risale «Şerhü'l.makasid, eş

Şifa, ve es -Seyfü'l-meslul gibi. kaynaklardaki dellllere dayanılarak

ve «Moııa Lütfi'nin söz ve davranışları bunlara göre değerlendirile-

78 e akaUc. 107, 1.69; T4cı:eı·TecdJ'iA n. s. M 1; OUaa)' Kuı. Hqt B~hift .

the Te:rkire by Sehr Beg, Harvard üniversiwl Basimevt 1918. 8. 150; ü aver. Fa 
tih Külliye.ıJ i. 189 : Cunbur. a .g.m., 5. 14- 16 : Sinan Paşa, Taz.anu·""'nıe, hazırla

yan :Yer'ldl Tu1um.. trta,obul 1911. i. S.
79 Ktiprillüzide .M. Fuad, eDeli LüUi':ı i:ı. Mlza.hI Bir R Lsa!cs b , Hayat IV.

no. 100. İstanbul 1925. s , 2. .
80 ,,1. Şerefeddin Yaltkaya . c1t1011a LUta,.. Tarih Stminı!" ri Derg is i II . Is

tanbul 1938 , e. 3~9. Aynı mOelltf Molla Lü l!1'om blr r1sAJem l de yaymlamı.'Itır.

Bkz. A . Adnan Adıva r. 0 3J7l4 l1h Tarkkrifl.d~ tUm, Ist&nbul 19'3• .s. ..;,6.
81 A. Adnan Adıvar, a .g.e.• LS. 34, 35, 4-{.4:1.
82 A. Karahar.. d toila Lütti':ı1n Har:ıime.sl ve XV. Yüıyıl sade TOrk Nt!·

rb. BUim.ıd BildiriLer 1972. AlıkaIa 1975, s . 173· 179.
83 !smet Parmaksızoğtu, cMoUa LOtfi Ue ttgill Yenı Bır Belge », B('ı~ıe"

XLI V. no. 176. Ankara 1980, s. 675-682 .

reks kaleme alınmıştır-' , Risatenin yazarı belli değildir. t Parmak
sızoğlu. ıbu konuda şu şekilde tahmin yiirütmektecllr : .

«Söz konusu r isale'n ln yazarı bel li olmamak la bir-likte, kanımı

za göre kendini savunm ak üzre Hatl b-zade'nin daha da kuvvet
li bir olasılıkla İ zart Çelebi 'n in kaleminden çıkmış olzrıalıdırx'",

Önce söz konus u risale'n in , İsmet Parmaksızo ğlu'nun vasıfları-

d ırdığı gibi «Yeni Bir Belge. olmadığını SÖylemek gerekir. Çünkü bu
r isaleyi hem Şalro.ik'deki bir kayıt, hem de A. Karahan'ın Molla Lüt
fi hakkındaki tebliği dolayısiyle bilmekteydik". Şakail< müellifi ri 
sa le'nln adının AhMmu'z-Zind.k olduğunu da açıkca bellrtmekIe
di!"" . Risa lenin yazarı da İsmet Parmaksızoğlu'nun t a hmin ettiği gi
bi cHat!b-z9.de, daha da ku vvetl i bir olasılıkla IzarT Çelebi~ değil,

Şakaik'de ve A. Karahan'ın tebliğinde bel i rtildiği gibi Molla Ahaveyn
diy e tanınan Mub yidclln l1 ehm ed 'dir.

Ayrıca bu r isaie günümüz araştırıcıları tarafından da. !stanbul
kütüphanelerindeki bir nllshası dolayısiyle bilinm ekteydl". Süıeyma

niye Kü tüphanesi, İbrahim Efend i 859'da kayıtlı bir mecınua'nın için
de (20a -25&) bu r isale'nin bir nüshası bulunmaktadır. Bu nüshanın

sonunda yazarın adı açıkca belirtilınİJjlir : temmet er-r isaletü'I-Iallfe
li-}1evlanJi Aha veyn.

İsmet Parmaksızoğlu, bu ri sale'nin Molla Lü tfi ile ilgili ·bölümü
nü yayınlamış ve.faydalı açıklamalarda bulunmuştur. Fakat yayın

lanan a ra pça me tin, muhtem elen kullanılan n üshadan dolayı, yan
lışlarla doludur ve birçok yeri anlaşılmamaktadır,

•••

Kaynaklar ve araş tırıcılar Molla Lütfi ile Sinan Paşa arasında.

ki yakınlığın talebe-hoca münasebetinden doğduğunu ve geliştiğini

söylerler. Ayasofya vakıflarının 926/ 1520 tari hinde yapılan tahririn
deki bir kayıt, bu iki .ahsiyet arasında bir de akrabalık münasebeti

8~ Parrnaksızo ğlu, a.g. m .• s . 67~.

85 Pannaksl2ot lu. a..g.m., s. 675.
86 ~ak4jk s . 116; A. Karah.an , a .g. m., 5. 17:5.
87 ~aJca ik s. 116.
88 A . Ka.rahaıı. e.g.m., , . 175.
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olduğunu düşündürmektedir. Hoca Hayreddin mahallesinde sayılan

evlerde n birinde yazım tarihinde Hızır Beyoğlu Yakub Paşa'nın kı.

zı, merhum Mevlana L:itfi'nin karısı .;- 'nın oturduğu bildirili
yor· . Bu kayda göre Molla Lütfi, Sinan Paşa'nın kardeşinin kızı ile
evli ola bilir.

•••

Topkapı Sarayı Arşh'İ'nde ~[oııa Müf tI hakkında yazılmı.ş it
hamlarla dolu iki mektup bulunmaktadır. Sinan Paşa'nın kardeşi Ah
med b. Hızır tarafından yazılan birinci mektup tarihsizdir" . Fakat
muhtevasından, mek tubun 891 tarihinden sonra yazıldığını anlıyo

ruz". Ahmed Paşa, mektubunun padişah tarafından okun maya layık

görüleceğini umduğunu belirten girişten sonra, hemen Molla Lütfi '
den şikayete başlar :

• Ben bak·ı b.a\:lrüil başmı olan müderris Lülf! gayet şertr

ve gaddae·ı bl-dln ve bl-i'tiUd ve müzevvir ve mekkar ol·
dugı içün küstaıııı\: olunup bu 'arz-name'ye irtik, b olındı.

OL bana eyled ügi pılmi ve !;ıayiı başa ki kafie dabi müslü 
mana ide • .

Daha sonra kardeşi Sinan Paşa'nın terekesinin tesbitinde Mol·
la Lütfi 'nin yaptığı haksızlıklardan ve Sinan Paşa'nın kitaplarını ve
eşyasını zap t etm esinden bahs et tikten sonra, Molla Lütfi 'nin kütüp
haneeilik yönüne ışık tutabilecek şu satırıara yer verir :

. Merbüm ve magfür budavendigar ıabe ~er3hunuı1 ki tap
ları I,ıazlnesine ve va\:f 'ki tAbIara LUlf!'nin envavı biyanU
ve eırat.ı 'aıemde itdügi teevtrat ve te lbtsat ve nif:i\:Iarl,
kendü ira'et·i haplasıyla bal \:a şatmalarıa ., ; .

89 Belediye Kütllptuı.n~$l ~c. 0.64, s. 230. Kaynaklarda LÜtfi'den MevlW

LQıtt dl)·. bahudlllr. Bkl:: .jlJ '·)'-".~ı Jıpl lulJ J,ı.ı IJ<tkaik, s . 169:

}.J ~.)' ':._~l J'"ıP ' <ıLlJ I')', . TA<u~·tevlrih rı. s . 541.

90 TSA . E. 63<5. .
91 A~:r.ed Paşa, ka:rde~tti Yakub ve s1na.zı Pa.plarda.n cka.rdefı~rtm mer

humlu . diye bansetmektedır. Her tkisi de 691'de öldQ.tüne gö re, mektup bu ta
rHıuıı &Oııta ya.zU."1l1f olma-hd:r.

ve daha sonra Ahmed Paşa, :!.lolla Lütfi'nin ahlakının da bozuk ol
duğunu bir-iki örnekle açıkladıktan sonra tekrar kitap konusuna d ö
ner :

eve D>.ıii.'I-hadl$ medresesinŞ~.. CevlıerZ'sin tebdII idüp
almış imiş. Hatli·ı kütüb müeidd olup, Molla Abaveyn lıi:ı:•
metIeri ta leb itdUkleri sebebden Qıtiyal idüp gine virmiş

dirler. Saray-ı amire'de ser-vakte girüp \)iyanet-i 'azıme tt
dügi ecilden merbam Sinan Paşa gayet ibfa idüp ol va\:t
anı bi~etden red itdUrmişdi>.

İsmet Parmaksızoğlu'nun yayınladığı metinde de buna benzer bir
ilham bulunmaktadır :

c.O ".:: :.ı kütllphaaesine haftz-; kUtUb tayın etdi. Hi.y~eti za
hir olunca bu görevden azi ve müderrisliğe tayin et ti" .

Ahmet Paşa'nın zikrettiği hadisede Molla Ahaveya'den bahsetmesi,
Parmaksızoğlu'nun yayınladığı metnin de Molla Ahaveyn tarafın

dan yazılmış olması bu benzerliğin tesadüfi olmadığın ı göstermekte
dir.

Mektubun ger i ka lan bölümünde Ahmed Paşa tekrar Sinan Pa 
şa'nın terekesindek i kitaplar meselesine döner ve Sinan Paşa'nın

vakfiyesinin Moııa Lütfi tarafından saklandığı ve böylece yetim
ler inin hakkının yendiğinden şikayet ettikten sonra Molla Lütfi'nin
kendlaine yaptığı diğer köt UlUkleri sayarak ve adalet isteyerek mek
tubunu bitirir.

Topkapı Sarayı Arşfvindeki ikinci mektup ise hem tarıhsiz hem
de inızaaızdır"' . Fakat muhtevasından yi ne Ahmed Paşa tarafından,

kardeşlerinin ölüm tarihi olan 891/1486'dan sonra yazıldığı anlaş ı

lıyor. Birinci mektupda bahsedilen bazı olaylar bu mektupda daha
tafsilatIı olarak anlatılmaktadır, Ahmet Paşa'nın bu mektupda da
üzerinde ısrarla durduğu mesele kardeş! Sinan Paşa'nın vakfiyesinin
gizlenmes] ve tahrifi, terekesindeki bazı eşyanın Moııa Lütfi tarann
dan gasbedilmesl, bazı kitapların da değiştirlUp satılmasıdır:

92 t. Pannaksı,zogiu. a ,g.m.• 8. 671.
93 TM . E. 8101.
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. Bir ?Alim dinsüz Jıarami, bir banedanuı'l evvel Abir nesi
varsa glret idüp ol iki şahld-i zumil birisi, mer!)iim karde
şüınUii hem en mUte"cffa oldutu gihi m ühür yüz'Jgin uğ

rulayup biyinet itmiş. Sonra Lütfi anuüla ittif~ idUp va«
f a anı e!b! idUp muradınca şahid Itdürmış.; Sinan Paşa

mer!)umuil kendünüil bava» ve nakdi nesi varsa a1up es
habUiI dabi kimin butyeten kimin 'alıniyeten dürlü dür
Lu tezvirlerle alup mu(ııı olup bi 'l·fi'i1 tasarruf Ider• .

Bu mektuptan anlaşıldığına göre Sinan Paşa'nın ölüınünden son
ra ~lolIa Lütfi'nin yaptığı bazı gayr-ı meşru işleri teftiş için Molla
Kes telli tayin edilmiş ve o da tahklkatının neticesini bir raporla pa
dişaha araetmiştır.

.~Ievıina Kestelli gibi bl-garaz, müstaktm, Jı""animono
Ianu ü, hükm-i hümayun muclbince teftiş idtip LUtfi'nin
bıyinatı babında ba'zı şuh üd-ı 'udül ile ve ba'zı I~rar ve
ba'zı efvah-ı mevaltden ve gayrdan alıbır istima' Itmek 
le ;ahir olan ~ac,layadan ba'zın ket b Idüp 'an-name ile l'lam
ey ledi . Mesela fevti nden sonra meciisde mcrhumuü va~i.

yesi ~hir olduğuna, hem Ul!fi dizi altına alup ketm itdü
gine ol mecl isde !)azır olan, muttal!' olan şuhüd-ı 'udüluü
şehadetin I' lam ltdi. Me'a haz! vefıt iditıceye dek mer\ı:üm

'ben vakf-ı müseecelüın üzerine mukarrtrim' dlyüp v~i

yesine vevaşlyet-nameslne ve va~ olan kitaplannu fi ve
gaynnuil defterine hlr nice rnu'tem ed müslüman kimsele
r i lşhad itmiş, bi'l-fi ' Il şehadet iderler. Ve dahi evraJs: ma!).
f uz olduğu kutun un mUhri bozılup 'vaşiyet-name ve def
te r -i merhüm vardur' didügin dabi Istima IdUp sonra şahir

olmaduğı dalıi i~ar itdUgin i'lam eyledi. Ve LU!fJ'nM ki 
tablar bibında bıyanetine ha'?J 'alayim ve ~aşşamuil iJ,:r.i
rıyla zahir olan ha'tJ deli Yil i'lam idUp ve ekıer mevaılnllii

ve merJıllmla ibtihiı iden kimselerUiI, LUlfJnüıi teZVirlne ve
biyanetine cezmIerin istirna' idUp i'lam eyledi, Amma ol
'aı-!-nllme mucibince şer'le, örfle Jıaı,:~ından gelinmeyüp,
şimdiye dek henUz eşer şahir olmadı .•

Ah med Paşa, hu 'arz·nameyıe amel olunmasının gerekliliğini sa
vunduktan sonra tekrar Sinan Paşa'nın kitaplan meselesine dön
mektedir :

. 0 1 bişer-altışar binl ik kitapları ki otuzar kırkar ak çelik
kltaplarla istibdaI itmişdür fa«ir hazret-! billlfet·penahdan
-bullidet saltanarubu- 'ari olıınup, ferman-ı ~ai!-Şlln naZiI
olmayınca ol muğeyyeratı şatmağa ipı U rıZa virmeyUp
men' itdUkten sonra ben gA'ib iken bir cum'a giin baylisin
şatmış. ~.c,Iı-yı'asker efendi mecllsinde bi 'f-miişafehe mub.
şama idUp, ~lic,lı-yı'asker da!)i emr eyledi ki cemr-ı k!Ub
lan hezzazlstında fa~lr ma'rifetiyle emanet ola , ğavğ..•
muz, niza'uınuz bir ısrafa olunca diyU. ol kütüb-I muğay
yerenüı'l daqi her biri bir kimsen ün ya va<cfı ya millkidUr.
Bir . ısrıı,:- ı biyınet ile eline girmişdUr. Ba'fısınuil. üzerin
de lazımü 'l'maJı" buıuı vardur . La-cirem ihmal ve te'hlrle
dcf' itmek kaşd idUp el>all yari tedarük itmek içUn emre
!mtisaı itmeyü p emanete ~omadı J:;ara merhüma ve fal<lre
ve LUıflye ta'alluk olmayan her ahad .kayinen men kan·
bu ~ilete ta'accub idUp LU!fJ'nln tezvirine cAzim olup bu
nuı'l gih i ?AhirU't -ten1r ve mUstıı!)l~ü's-siyase l;aZiyYede
bu ~adar t e'bl r olunup ~a~ yerine varmaduğına müte
Jıayyirdürlcr.,

Ahmed Paşa mektubunu bitirirken padişabdan, bu meselenin
hallini isteyen birkaç satırdan sonra, Lütfi hakkında şimdiye kadar
yaptığı ithamlardan farklı bır Ithamda bulun ur :

Hazret-i Hudavendigar-ı rnerhüm -tabe şerahu - zamanında

Ltiıfj blmar~ıneye girüp, ~i!c,lı-yı 'asker meclls inde ba'zı

biyanet i çün ta'ılr uruldığın cemr-I 'aıem bilUr. Anı unı

dup bunun gibi 'azım tezvlr lere mübaşeret ider,

Her iki mek tupdan anlaşıldığına göre, Sinan Paşa'nın ölümün
den sonra ~ıolla LUtfi vakfiyesini ve vas iyetini saklamış, daha son·
ra bir adamı vasıtasıyle Sinan Paşa'nın mUhir yüzUğUnU çaldınp

bir yolunu bularak kendisin i Sinan Paşa'n'n vakfına mütevelli tayin
ettirmiştir. Bu arada da Sinan Paşa'nın terekesindeki kl~'llletJi ki ·
tapları yine başkalarından çaldığı kıymetsiz kitaplarla değiştirınıŞ

tir . Bu değiştirme lş!ni de ört·bas etmek iç in, değiştirdiği kitapların

yerme koyduğu kıymetsiz kitaplan satmaya çallŞmış ye bazılannı

da salmıştır.

Ahmed Paşa ile Molla LUtfi arasında çıkan ihtilafın halli için
müfettiş tayin ed ilen Moila Kestelli, Ahmed Paşa'yı haklı gösteren
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bir arz-name hazırladığı gibi, devrin Alimlerinden bazıları da Abmet
Paşa lehinde fetvalar vermişlerdir. Ahmed Paşa, yazdığt bu iki mek
tupla , padişahdan arz-name ve fetvalara uyularak Molla Lütfi'nin
siyasetle cezalandırılmasını istemektedir.

Her iki mektup da rnes'eleye Ahmed Paşa'nın yönünden yaklaş

makta ve tabii olarak da tarafsız bir belge olma vasfmı taşımamak

tadır. Bu yüzden mektuplardaki ithamlardan hareket ederek ~Ioııa

Llltfinin şııhsiyetiyle ilgili değerlendirmelerde bulunamayaeağız. Bi
zim i~in bu mektupların önemi, Sinan Paşa'nın ölümünden sonra çı

kan ihtilafı, bu konuda yapılan tahkikatı bildir melerinde ve Molla
Llltii'nin, şimdiye kadar söylediği gib i sadece b ür düşüncesinden do
layı değll de, başka sebepler dolayısiyle de öldürüldüğünü göste rme 
lerindedir .

St)LTA:.~ II . MtrRAD'IN YILLIKLARI"

VoL. Menage

Profesör Halil İnalcık'ın «Türkiye kütüphiinelerinde yapılacak

sistematik bir araşurmasnın onbeşinci yüzı.,1 Osmanlı takvimlerini,
diğer bir deyimle 'kronolojik llstelerl ', ori jinal şekilleriyle ortaya ç ı

karabileceğini ifade edlş lnden- bu yan a epeyce zaman geçti. Varlık

ları, mUnderic oldu klan kronik -metinlerint üsl üb ve içerik bakımın

dan analiz edi lmeler iyle anlaşılan bu liste ler meselesi' daba o zaman
lar aklıma takılmıştı. 1958-59'da Türkiye 'de iken böyle bir metni
aramıştım. Araştırmam belki sis tematik değildi ; ama her yakayı ta
ramış, lakin sonuç alanıamı ştım, Söz konusu takvimin onbeşinci yüz
yılın dışında kalan bir derleme olduğunu gösteren 'birçok muahnar
örneklere rastladığtm halde, varlıkları kroniklerden anlaşılan, 20
veya 30 yılın olayları ile ilgili erken devi r lere ait hiç bir tatmin edici
mctin türüne rast gelememiştim, Ancak sonradan , bir meslektaşımın

ltitufkarlığı Londra'da beni böyle bir metnin nüshasınm varlığına

inandırdı.

Bir süre önce Mr. Simon Digby bana, 25 kasım 1968 deki Pbil-

• Bu te rcüme, TM BulJet m 01 tM School of Qrientd and .A/rtoo-n Shwliesı

xxxıx:/3 (Lo:ı.c:o::ı 1976), s. 570~'deJd «Th e Anna.18 ot :Murad ili adlı maka
ıedee yapıJmıltar.

1 19.s8 yılmda. the School ot oneetaı and Afrlean Stud.i~s·d~ d üz enl enen
}tO!lferan.sta sunulan ve senra dan H iBtarian.s of the Mf44le E ast (ed. B . Lew1s
and P.lL Holt ), Lopdon 19E;2'de yayuıhuıaıı cTh~ Rb e of Ottoman Hlııtorlogn.

phy~ adlı bir tebllt, 3. 159.

2 Bunlar, 1<'. Glese taratmdan yaym1a.D.a.n ( Dif: aıtosmanUckn Q.ttO"Sıf1MR

Chroniken. I, Bresıeu, 1922, ve D (tercüme ) : Abh. tü,. d ie K ilitM ik... ~[orgrn·

ıandu, XVII. I , 192:5. 1-170) 4:Anonlm Kron.lk1eD lle Dr. ~ıd1ceanu-Stelııherr'1:Lı

n . Baye:. lc!'1n ealtaaat yılları ortala.rmı:1a Edlme'de yaşamLt olduklarını ıspeüa

dlk1arı ( BSOA S. XXXIII. 2, 1970. 359-63 ) Uruc (Oruç ) b. 'Ad OOlD Tarihi ( F .
aabin~r'in yayınladıg'ı ( Hanover 19~ ) Ox!OM ve Cam bridge yazmalan ; Ma
t:.t.s3.'~ bır -d.!!ter ve ayrıca Paris'te iki ya%.-n&) 'dir.

:3 Bkz. HflJtoriar"" 01 tM ,V id4l6 Eaat (ed. Lewis and Holt ),.I. 151·9 (tnal
cık) , s . 170-2 PMnage) . Bu kronlkler içme akt&rı1a:ı l ist eler, ay n bir kalıp ola 
rak ka1&n, sa rayda~ ·Ha.ce4a.n' takvimleriyl e iliı lfthta benzerlIk,. fakat
muhteva bakımmda!ı. epeyce farklılık göstenn.k.tedir ( bunlar için bkz . V.L. M~

oage, NePJrı'a h"tory of the OttOM.<Uti:, Londo::, 1964., nı .


