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Sunuş

Türkiyenin tarihi ve kültürel gelişimi sonucu kütüphanelerde 
yazma , eski harfli basma ve yeni harfli koleksiyonlar وا içe durum- 
dadir. Kültür mirasımız olan bu ونتا ana unsuru çoğu kütüphanede 
bir arada görmek mümkündür. Istanbul Büyükşehir Belediyesi Ata- 
türk Kitaplığı da yazma ve eski harfli nadir eserlerle yeni harfli ki- 
taplara birlikte sahip olan , onlan muhafaza eden ve okuyucuların 
istifadesine sunan kütüphanelerden biridir. Tabii bu üç çeşit kültür 
ürününün okuyucuları ayrıdır; fakat, her وتا grup ayni anda kütüp- 
hanede görülebilir. Bir grup özel araştırma salonunda çalışırken, 
yeni yayınlardan faydalanan diğer grup,kütüphanenin müracaat ki- 
taplan bölümü , Atatürk kitapları bölümü ve halk kitapları bölümü- 
nü İçeren 144 kişilik okuma salonlarım kullanmaktadır. Eski harfli 
basma kitapları ve gazeteleri incelemek isteyenler İçin de geniş 
ve aydınlık ayn bir salon tahsis edilmiştir.

Kütüphanenin toplam sayılan 174.419الل bulan kitap, dergi ve 
gazeteleri madeni raflarla döşenmiş geniş bir depoda muhafaza 
edilmektedir. Her kata kitap asansörü ile bağlı olan depo 500.000 
eser alabilecek kapasitededir. Ozel havalandırma tertibatı ile ısıtıl- 
makta, nem emici cihazlarla rutubet oram sabit tutulmaktadır.

Kitapların okuyucuya sunulması kadar korunmalarının da önem 
taşıdığı bilinmektedir. Bu sebeple kütüphanede bulunan yazma ve 
nadir basma eserlerin mikroform ortamına aktarılmasına başlan- 
mış, ilk etapta 100.000 poz mikrofilm çekilmiştir. Projenin üş yılda 
tamamlanması planlanmıştır. Kütüphaneye mikrofilm okuma ve is- 
tenen sayfaların fotokopisini çekme cihazı (reader -printer) da alin- 
mış, araştırıcılar bunu kullanmağa başladığından yazma ve nadir 
eserler yıpranmaktan kurtarılmıştır. Okuyucuların gazetelerden is- 
tedikleri sütunların fokokopisini üstten çekebilen el fotokopi aleti de 
özellikle eski harfli gazetelerin korunmasına büyük katkı sağlamış-

Kütüphanenin cilt atelyesinde yeni harfli kitap , dergi ve gazete- 
ler ciltlenirken, yazma ve nadir basma eserlerin cilt onarimi İçin 
ayn bir restorasyon bölümü kurulmuştur. Burada çeşitli sebeplerle 
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onanma muhtaç duruma gelen nadir kitapların ve eski harfli gaze- 
telerin uzman bir kadro tarafından yapraklan onarılmakta ve ciltleri 
yapılmaktadır.

Diğer taraftan , bu yi! kurulan kitap koruma sistemi, kitapların 
izinsiz olarak kütüphane dışına çıkmasını önlemiştir. Buna bir de 
kapalı devre televizyon sistemi ve özel güvenlik sistemi eklene- 
cektir. Kütüphanede ve Müdürlüğümüze bağlı müzelerde mevcut 
yaklaşık 200.000 dokümandan (kitap, yazma kitap, dergi, gazete, 
kartpostal, harita, fotoğraf, müze malzemesi) daha iyi yararlamla- 
bilmesi İçin bir bilgisayar sistemi ve yazılım alınması çalışlamalan 
da sürdürülmektedir.

Kütüphanelerin önemli bir görevi de sahip oldukları koleksiyo- 
nun araştırıcılara tanıtılmasını sağlamaktır. Basılı kataloglar bunun 
en iyi aracıdır. Beş yıldır kütüphanemizde mevcut yazma eserlerin 
kayıt, katalog ve sınıflandırma işlemini yürüten Sn. Nail Bayrak- 
tar'ın hazırladığı "Atatürk Kitaplığına Yeni Bağışlanan Yazma Ki- 
taplarm indeks Kataloğu 1991 " ا yılında basılmıştır. Halen hazır- 
lamakta olduğu "Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Yazma Kitapları Al- 
fabetik Kataloğu" nu bu yıl sonuna kadar bastıracağımızı ümit edi- 
yorum. Kütüphanemizdeki çalışmaları sırasında bir çok konferans 
da veren Sn. Bayraktar, bu konferanslarının bir kısmının kendi ola- 
naklan ile basılmasını da sağlamıştır. Her an çevresine bilgi biriki- 
mini cömertçe sunan, kütüphane personelinin bir çok sorununa 
hissettirmeden çare arayan meslektaşımızın kendi olanakları ile 
bastırdığı bu konferans metninin de yararlı olacağına emin olarak 
kendine teşekkür ediyorum.

Aysel POLATOGtU 
Istanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kütüphane ve Müzeler Müdürü
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ATATURK KITAPLIGI
YAZMA ESER KOLEKSİYONLARI(*)

Atatürk Kitaplığının ( eski adi ile Belediye Kütüphanesinin ) tarih- 
çesini anlatan pek çok yazı " 1929 yılında İstanbul Belediyesi bir 
İnkılâp Müzesi ve Kütüphanesi kurmağı kararlaştırır" cümlesi ile 
başlar.

Aslında ilk Belediye Kütüphanesi, 1924 yılında Belediye binasın- 
da kurulmuştur. Bunu, Halid Bayrı'ın, Istanbul Şehremaneti Mec- 
muasmda (1) yayımlanan "Şehir Kütüphaneleri" adil makalesinden 
anlıyoruz. Makalede şöyle deniliyor:

"İstanbul'da umumi bir şehir kütüphanesi tesis edilmemekle be- 
raber, bunun bir nüvesi olmak üzere 1924 senesinde Şehremaneti 
Dairesinde bir Belediye Kütüphanesinin temeli atılmış, 0 sene büt- 
peye konulan tahsisat ile küçük mikyasta bir kütüphane vücuda ge- 
tirilmiştir. Bu kütüphane elyevm istifade edilebilir bir halde ise de;
şüphesiz ki nâkıs, faydası mahdut ve Şehremanetine münhasır
dır."

Istanbul Belediye Kütüphanesi Alfabetik Kataloğu'nun (2) önsö- 
zünde ayni kütüphane hakkında şu tamamlayıcı bilgiye rastlıyoruz:

"Bu suretle ihdas olunan kütüphane, memurluğuna okuma yaz- 
ması kıt olan kimselerin tayin olması ve Belediye binasında kütüp- 
haneye tahsis olunan odanm zaman zaman başka hizmetlere ve 
maksatlara tahsis edilmesi sebebi ile uzun ömürlü olamamış ve so- 
nunda lağvedilmiştir."

Bu durumda 1929 yılı, kütüphanenin kuruluşunun ikinci safhası- 

(*) İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) nin Cumartesi kon- 
feranslan programı İçinde yer alan 16 Mayıs 1992 tarihli konferansın metni.
(1) Mehmed Halid (Ban): Istanbul Şehremaneti Mecmuası, 22 (1926) s. 401
(2) Durusoy, Orhan: Istanbul Belediye Kütüphanesi Alfabetik Katalogu I. Osman 
Ergin Kitapları. Istanbul 1953. S.VII
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nin başlangıç؛ olmaktadır. Yukarıda adi geçen kataloğun önsözün- 
de 0 yıl yapılan çalışmalar hakkında geniş bilgi vardır. Buna göre,

ة2ه1:ها

Bir müze ve kütüphane kurulması amacı ile Vali ve Belediye 
Başkanı'nın başkanlığında bir komisyon kurulur e Atatürk'ün Şişli- 
deki evi inkilab Müzesi ve Kütüphanesi İçin mekân olarak seçilir.

Burası, Mustata Kemal Paşanın Anadoluya gitmeden önce Kur- 
tuluş Savaşı planlarım hazırladığı evdir.

Kurulan komisyonda Prof. Fuat Köprülü, Halil Ethem Bey, Dr. 
Süheyl ünver ve Osman Ergin gibi şahıslar bulunur.

Komisyon, önce Atatürk inkılapları ile Atatürk hakkmdaki eser- 
leri ve eşyaları toplamayı kararlaştırır. Sonra buna, Lâle Devrinden 
beri yapılan yenilikleri aksettirecek gazete, dergi gibi belgeler ve 0 
devirlere ait eşya da ilave olunur. Bunun İçin belli başlı şahıslara 
şöyle biryazi gönderilir:

İstanbul Şehremaneti
İnkılâp Müzesi

Istanbul//929
Efendim,
Şehrimizde kurulacak olan İnkılâp Müzesi programı takdim kılın- 

d Milli gaye uğrunda hizmet ve fedakarlıkları görülmüş olan büyük 

vatanseverlerin müzede teşhire lâyık eşya ve âsarını bir araya ge- 
tirerek herkesin nazari takdir ve intibahına arzeylemek başlıca 
emelimizdir.

Nezdi âlilerinde müzeyi alâkadar edecek eşya veya âsardan va- 
rise tensip duyurulacakların İthafı suretiyle müzemizin tekâmülü 
hususunda lütfü muaveneti kerimanelerine müracaat ve cevabi âli- 

lerine intizar ederim efendim.
Şehremini 

Müze idare Hey'eti Reisi
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Kışa zamanda pek çok eşya ile kitap, gazete ve mecmua topla- 
mr. Oyle ki, bina bunları alamaz duruma gelir. Onun üzerine Ata- 
türk'ün evi dediğimiz binada, yalmz onun devrine ait eşya bırakılır 
ve diğerleri Beyazitta Belediyenin onardığı medreseye taşınır. Yıl 
1931.

Medresenin bir bölümündeki odalar ve önlerinde camekanla ka- 
patilan revak altlan müze eşyasına, diğer bölümü kütüphanenin ki- 
tap, gazete ve mecmualarına tahsis olunur. Bu arada teberrular 
devam eder. Bir tarafdan da geniş salahiyeti olan komisyon ge- 
rek müze, gerek kütüphane İçin eser satm alarak her iki müesse- 
seyi zenginleştirir.

Ancak bunların tanzimi, kaydı ve fişlerin hazırlanması uzun bir 
zaman alır. Bu arada bazı gazetelerde kütüphanenin ve müzenin 
niçin hâlâ açılmadığına dair yazılar çıkar. Nihayet 1939 yılında in- 
kilap Müzesi ve Kütüphanesinin resmi açılış؛ yapılır. 11 Temmuz 
1939 tarihli Akşam gazetesinde bununla ilgili olarak şu haber baş- 
lığını görüyoruz:

inkılap Müze ve Kütüphanesi merasimle açıldı. Bir kaç ay sonra 
da Atatürk inkılaplarım gösteren ikinci bir müze açılacak.

Açılıştan 6 yıl sonra, eşyanın çokluğu üçüncü bir taşınmayı icap 
ettirir ve Müze, 1945 yılında Gazanfer Ağa medresesine nakl edi- 
lir. Beyazitta sadece kütüphane kalır.

Çok zengin bir koleksiyona sahip olan kütüphane, uzun yıllar 
Beyazıt medresesinde hizmetini sürdürür. Hatta Divanyolunda 
Köprülü Kütüphanesi karşısında bir de şubesi açılır. Burada Fah- 
rettin Kerim Gokay kitapları bulunur. Çünkü 7500 kitap tutan bu 
koleksiyonu Beyazittaki binada koyacak yer yoktur. Yani, yer darlı- 
ğı yine kendini göstermiştir.

Bu defa 19730٥ Cumhuriyetin kuruluşunun 50. yılında geniş bir 
bina İçin bir imkan doğar, o yıl münasebeti ile bir çok müessese 
kalıcı bir eser yapmayı üstlenmiştir. Koç Holding Grubu da Beledi- 
yeye Taksimde bir kütüphane binası İnşa etmeği teklif eder. Yapı- 
lan protokolla bugünkü binanın temeli atılır.
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1982 yilmda kütüphane Beyazittaki medreseden bu modern bi- 
naya taşınır ve Atatürk Kitaplığı adi ile faaliyete geçer. On yıldan- 
beri kütüphane bu mekândadır.

Kütüphanenin ön cephesi
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Bu kısa tarihçeden sonra; kütüphaneye kimler kitap hediye et- 
miştir, onu görelim: ilk yıllarda alman bir kararla, 500'den fazla 
eser bağışlayanların koleksiyonlar0 ؛ kişilerin adlarıyla anılmakta- 
dır. Buna Vakıf Kütüphane geleneğinin devamıdır, diyebiliriz.

Bağış sahiplerinin bir kısmı şunlardır:

Muallim M. Cevdet 
Ziya Emiroğlu 
Yahya Recai Yok 
Talat Bayrakçı 
Osman Nuri Ergin 
izzettin Derbent 
Ali اال٧ا  Ermiş 
Hakki Nezihi Erkson 
İsmail Habib Sevük 
Halid Bayn

Halid Fahri Ozansoy 
F. Kerim Gokay 
Ahmet Kudsi
Behçet Kemal Çağlar 
Tank Zafer Tunaya 
Cihat Irem
Feridun Metin Nigar
Cafer Ergin 
Kemal SalihSel 
Muhsin Ertuğrul

Son koleksiyon Koç Holding tarafından satm alınarak kütüp- 
haneye bağışlanmıştır.

Bağışlar bugün de devam etmektedir. Son iki yıl İçinde Atilla öz- 
kırımlı, Şükran Kurdakul, Süreyya Baydargil’in kitapları kütüphane 
kolleksiyonuna dahil olmuş ve okurların istifadesine sunulmuştur. 
Alti ay önce de Laika Karabey'in (1909-1989) kızı Filiz Ofluoglu, 
annesinin eserlerini kütüphaneye bağışlamıştır.

Kütüphanede kitapların yanında çok değerli ve zengin Gazete 
Koleksiyonları (Türkçe ve Yabancı Dil ) Mecmua Koleksiyonları 
(Türkçe ve Yabancı Dil), Atlaslar, Haritalar, Salnameler, Albümler, 
Takvimler ve Kartpostallar bulunmaktadır. Bunların hepsinin kata- 
log fişleri vardır ve araştırıcılar kolayca yararlanmaktadır.

Dillere göre bir ayırım yaparsak; kütüphanede Türkçe, Arapça, 
Farsça, İngilizce, Fransızca, Almanca, Latince, Ermenice, Rumca, 
İtalyanca ve Rusça eserler olduğunu görürüz.
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Kütüphane'nin fiş kataloğu yanında matbu kataloglan da vardır. 
Uzun yıllar (1952 -1976) kutüphane'nin müdürlüğünü yapmış olan 
merhum Orhan Durusoy, Osman Ergin koleksiyonunun matbu 
Arapça ٧٥ Farsça kitapları ile Türkçe ve Yabananci Dil kitapları- 
nin, bir de Belediye koleksiyonundaki Arapça ve Farsça kitapların 
kataloğunu hazırlamış ve bunlar 1953 -1954 yıllarında 3 cilt olarak 
basılmıştır.

Kütüphanedeki Arap Harfli Süreli yayınlar ile Salnameler IRCI- 
CA'nın 1982 ve 1986 da yayımladığı ve 0 yıllarda Beyazıt Devlet 
Kütüphanesinin Müdürü olan Hasan Duman tarafından hazırlanan 
toplu kataloglarda yer almaktadır. Bu arada yine IRCICA'nm ya- 
yımladığı ٦IP YAZMALARI kataloğunda Atatürk Kitaplığından 12 
yazma eserin adi geçmektedir.

Prof. Dr. Ramazan Şeşen'in, İ.ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Ensti- 
tüsü Dergisindeki (Sayı:9 Yıl: 1978 sayfa: 372-404) "Türkiye Kü- 
tophanelerinde Bulunan Bazı Türkçe Yazmalar", İslâm Tetkikleri 
Dergisindeki (sayı: 1984 : ,ااال 1-4 ٧اا  sayfa: -," ا نا <[٧٥  Kütüpha- 
nelerindeki Tanıtılmamış Bazı Farsça Yazmalar" makaleleri ile, 
Beyrufda 1975-1982 yıllarında 3 cilt olarak basılan ve kısaca "Ne- 
vadirüTMahtutat" dediğimiz, Türkiye Kütüphaneleri Nadir Arapça 
Yazmalar Kataloğunda da Belediye ve Muallim Cevdet yazmala- 
rmdan nüshalar bulunmaktadır.

Bir de basılmamış iki fakülte bitirme tezi vardır. Bunlardan Hayri- 
ye Akoğulları tarafından 1946 yılında hazırlanan " Muallim Cevdet 
Kütüphanesindeki Türkçe Yazmalar", Cemal Erdem tarafından 
1976' da hazırlanan , "Istanbul Belediye Kütüphanesi Türkçe Mes- 
nevi Yazmaları Kataloğu" adim taşımaktadır.

Kataloglar dolayisi ile konu, yazma eserlere intikal etmiş oldu. 
Atatürk Kitaplığında 3 ana yazma eser koleksiyonu bulunmaktadır. 
Bunlar; Muallim Cevdet Yazmaları, Osman Ergin Yazmaları ve Be- 
lediye Yazmalan'dır. Adlarından anlaşılacağı üzere birinci ve ikinci 
koleksiyonlar, kurucularının adlan ile anılmaktadır. Şimdi, bu yaz- 
ma eser kütüphanelerini ve onlar؛ vakfeden şahısları tanıyalım:
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Muallim M. Cevdet, هلم Bolu'da doğmuştur. Yüksek Muallim 
mezunudur. 32 yl öğretmenlik yapmıştır. Son görevi Başbakanlık 
Arşivi Tasnif Heyeti Başkanlığı idi. Oradan ayrildikdan kısa bir sü- 
re sonra 19350٥ Istanbulda vefat etmiştir.

Ali Emiri Efendi (1867-1924) gibi, hayati boyunca kitap toplayan 
bu muhterem insan, yakm dostlan Osman Ergin, Dr. Süheyl ünver 
ve Raif Yelkenci'nin teşvikleri ile bütün eserlerini ölümünden ونا ay 
önce Belediye Kütüphanesine vermiştir. M. Cevdet'in Belediye K- 
tophanesine verdiği kitapların 4723 cildi yabancı dil, 2969 cildi eski 
harfli basma ve 756 cildi yazmadır.

Osman Ergin büyük bir kadirşinaslık göstererek, onun hakkında 
19370٥ "M. Cevdet. Hayati, Eserleri ve Kütüphanesi" adil 748 
sayfalık bir kitap neşretmiştir.

M. Cevdet yazmalarının katalog fişleri yazılmıştır ve kütüphane- 
de bunlardan faydalanılmaktadır. Koleksiyonda; tahrir defterleri, 
vakıf defterleri, masraf defterleri yanında çok kıymetli tarih ve ede- 
biyat kitapları bulunmaktadır. Bunlardan önemli bir kısmını tanıtan 
aşağıdaki liste, bize Muallim Cevdet'in bilerek ve seçerek kitap 
topladığını göstermektedir:

No: Adi Özelliği

K.47 Divan-I Cami
K.171 Müşkilat-ı Şehname(Farsça)
K.327 Mevaizü’1- Firdevs(Farsça)
K.399 Mevlana'nm Nesayihü’l- 

veled adil eseri
K.5O5 Divan-؛ Hayali (Farsça)
K.519 Divan-I Ibrahim Bey
K.575 Mizanü'1-hat

0/54 Açık Paşa'nın Maarifname 
(Garibname) adil eseri

0/111 Nuri tarihi (330 yaprak)

K.17 Divan-I Mevlana Celaleddin Rumi

istinsah tarihi: 898 H.
istinsah tarihi: 949H.
istinsah tarihi: 750 H.

istinsah tarihi: 876 H.
istinsah tarihi: 891 H. 
istinsah tarihi: 953 H.
Millet Kütüphanesi nus- 
hası yayımlandı

istinsah tarihi: 838 H. 
Diğer nushasi Aşır Efen- 
Çİİ Kütüphanesinde 
istinsah tarihi: 723 H.
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No: Adi: Ozelliqi

K.253 Şeyhı’nin Husrev ü Şirınadlı eseri (235.yk.)istinsah tarihi: 887 H.

K.212 Kaside-i Bürde’nin Rumca tercümesi 
Mevlidin Rumca tercümesi

K.64 Divan-I Muciruddin (79 yaprak) Farsça

0/50 Matrakçı Nasuh'un Tuhfetü’l-guzatadlı 
eseri (183 yaprak) Musavver

0/3 Raşid Paşa'nın ibretnüma adil eseri (26 
yaprak)

Arap harfleriyle yazılmıştır. 
Arap harfleriyle yazılmıştır, 
istanbulda sadece Hekimoğ lu 
Ali Paşa Kütüphanesinde tam 
birnusha var.
İstanbul'da Esat Efendi Kütüp- 
hanesinde bulunan nusha (42 
yaprak) 939 H. yihnda istinsah 
edilmiştir.

Vak'a-İ Hayretnüma'nm zeylidir.

Vak’a-İ Hayretnüma hakkında İstanbul Kütüphaneleri Tarih ve 
Coğrafya Yazmaları Kataloğunda şu bilgi vardır:

Belgrad zenginlerinden Âkıl ve Nâkıl adlarında iki kardeşten 
Âkıl, Sırpların müslümanlar aleyhindeki düşüncelerine bakarak 
Belgrad’m âtisini tehlikeli gördüğünden (H. 1241-M.1825) de Mi- 
sır’a göç etmiş, Nâkıl Belgrad'da kalmıştır. Çok geçmeden Sirpla- 
rm Müslümanlara taarruza başlamaları üzerine Nâkıl de şâir müs- 
lümanlar gibi, malını mülkünü bırakarak Belgrad’dan kaçmış, peri- 
şan bir halde Mısır’a gidip kardeşi Âkıl’i bulmuştur. Âkıl kardeşin- 
den Belgrad’da geçirdiği sıkıntılı günleri ve müslümanlann 
Sırp’lardan gördükleri zulümleri anlatmasını istemiş, bu sorulara 
Nâkıl’in verdiği cevaplan, 0 vakit Mısır’da bulunmakta olan Belg- 
rad’lı Raşid وم. admda biri sualli, cevaplı bir şekilde tesbit ederek 
٧ak’a-i hayretnüma ismi ile ونا ciltli bir kitap halinde kaleme almış- 
tir. Bu eserin birinci cildi basılmıştır. Istanbul 1291 Divitciyan Mat- 
baasi, sf:251. ikinci cildi Millet Kütüphanesi Ali Emiri Efendi yazma- 
lan arasında 603 numaradadır. Bu ciltte, Kıbrıs’lı Mehmet Ps.'nm 
(H. 1262-1264=M.1845-1847) arasındaki Belgrad Muhafızlığından, 
Osman Şerif Pş.nın (H.1277- M.1860) tarihindeki Muhafızlığına ve
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Sırp Beyi Müoş’un ölmesi ile oğlu Mihal’in Sırp Beyliğine tayinine 
kadar geçen vakalar ile bir iki ferman sureti yazılıdır.

ikinci vâkıfın Osman Ergin olduğunu yukarıda söylemiştik. Os- 

man أاالال Ergin SSS'de Malatya'da doğmuştur. Da u şafaka'dan 
sonra Edebiyat Fakültesinde okumuş ve oradan birincilikle mezun 
olmuştur.

Vilayet Mektupçusu olarak bilinen Osman Ergin, ayni zamanda 
 -eşitli okullarda öğretmenlik yapmıştır. 46 yıl süren başarılı memu؟
riyetinden çok daha önemli olam, yazmış olduğu eserlerdir. Beledi- 
e Kütüphanesinin kuruluşunda da rolu büyüktür. Osman Ergin 
1961 yılında vefat etmiştir.

Yazdığı eserlerin bir kısmını şöyle siraliyabiliriz.
Mecelle-I Umur-İ Belediye (5) cilt. İstanbul 1330 -1338 (1922) 

Osmaniye Matbaası. 1776,768,876,658,1165+40 s.
Tbrkiye Maarif tarihi (5 )cilt. İstanbul 1939-1943 Osman Bey 

Matbaası. 1832 s.
Darüşşafaka. İstanbul 1927 Evkafı islamiye Matbaası. 211 s.
T rk şehirlerinde imaret sistemi. İstanbul 1939 Cumhuriyet Mat- 

baası.64s.
 Tarihinde Vakıflar. Belediyeler, Patrikhaneler. İstanbul اتا

1937 Türkiye Basımevi 115*1 s.
Istanbul Şehri Rehberi. İstanbul 1934 İstanbul Belediyesi 240 s 

64plan.
Fatihimareti Vakfiyesi. İstanbul 1945 Belediye Matbaası. 70 s.
Rallim M Cevdet. Hayati, eserleri ve kütüphanesi. İstanbul 

1937 Bozkurt Basımevi. 748496 s.
Abdülaziz Mecdi Tolun’un hayati ve şahsiyeti. İstanbul 1942 Ke- 

nan Basımevi. 340 s.
8+' ألا3ح ج  Bibliyografyası. İstanbul 1956 O.Yalçın Matbaası.

1805 birbirinden kıymetli bu eserlerin sahibi olan Osman Ergin 
Belediye Kütüphanesine 6869 basma kitap, 2025 yazma kitap ba- 
ğışlamıştır.



Basma kitaplarının Arapça ve Farsça olanlar bir ciltte, Türkçe ve 
yabancı diller bir ciltte olmak üzere kataloglarının yayımlandığı yu- 
kanda belirtilmişti. Yazma Kitaplarının kataloğu da hazirlanmakta- 
dır. Bunların bir bölümünün listesi teksir edilerek, üniversite kütüp- 
hanelerine ve diğer araştırma kurumlarma gönderilmiştir.

Osman Ergin yazmalarının çoğu tasavvufa dairdir. Aralarında 
Muhyiddin-i Arabi’nin eserleriyle, şerhleri büyük yer tutar. A. Avni 
Konuk un eserlerinin önemli bir kısmı da Osman Ergin yazmaları 
içindedir.

Bunlardan başka tesbit edebildiğimiz mühim yazmalar şunlardır:

No: Adi Özelliği

86 Abdulbaki Gölpınarlı'nın Mecdiname 
tercümesi ve Mutalsimat şerhi

Eserlerin asıllan Abdülaziz
Mecdi Tolun (1865-1941) اللمم

134 Ahmed el-Hatib et-Tantavi'nin el- Ce- 
vahirü's-seniye fi husni tarikati'! -Ahme
diye adli eserinin tercümesi. 316 yk. Nadir nüsha

224 Gülşen-i raz tercümesi

470 İbnü'l-Habbal'ın Mesabihü’t-tefridfi

A. Avni Konuk(1868 -1938) un 
az bilinen bir tercümesi

fazlittevhid adil eseri 
496 Aziz Mahmud Hüdaî’nin

Bilinen tek nusha

Mecalis adil eseri Nadir nusha
511 Abdullah Ensari’nin Menazilu’s-sairin 

adli eserinin Mehmet Fakri 
Kirimi tarafından tercümesi

Ab-ı hayat adi verilen nadir 
bir tercüme

598 Abdurrezzak el-Kâşi’nin .
٦"evilatü’l-Kur’an adil eseri 

1136 Divan-! Mehmed Senai

istinsah tarihi: 885 H.
Müellif nüshasından istinsah 
edilmiştir.

18



Atatürk Kitaplığında üçüncü yazma eser koleksiyonu, Belediye Yaz- 
malarıdır. Bu koleksiyon, değişik kişilerin değişik zamanlarda kütüpha- 
neye bağışladığı yazma kitaplardan meydana gelmiştir. Bu arada sa- 
tin alman yazmalar da vardır. Kitap bağışlayanların bazdan:

Hayrettin Alptekin, Sadettin Ferid, Ali Rıza öge ,Feriha Topuz, 
Kemal Sahir Sel ,Feridun Metin Nigar, Halid Bayn ,Ali Ulvi وامج, Ta- 
lat Bayrakçı, Hasan Cafer Ergin ,Hüseyin Pektaş ve Melek özmercan 
gibi hayırsever kişilerdir.

Belediye yazmalarının kaydedildiği defterin sonunda “Fatma Âliye 
Hanim evrakı” adil ayrı bir bölüm vardır. Ayni deftere, Tezakir-i Cev- 
det ve yazma Kuran-؛ Kerimler de kaydedilmiştir. Koleksiyonun kata- 
log fişleri yazılmış bulunmaktadır. Ancak, son zamanlarda teberru edi- 
len kitapların fişleri çıkmamıştı. Onlar da geçen yıl hazırlanarak araştı- 
rıcıların yararlanmasına sunulmuştur. Ayrıca bu yazma kitapların bir 
de matbu kataloğu yayımlanmıştır (3).
٠ Belediye yazmalarında hemen her konuda kitap vardır. Aralarında 
CONKLER önem taşımaktadır. Sadece matbu katalogda 28 cönk zik- 
redilmiştir. Yazarlarının kendi el yazısı ile olan roman asıllan Belediye 
yazmaları içindedir. (Aka Gündüz, Mahmud Yesari, Turhan Han, Refik 
Halid Karay’)ın romanları bunlar arasındadır.

Diger önemli yazmalardan bazıları da aşağıda gösterilmiştir:

No: Adi Özelliği
K.171 Ragib Paşa (1110-1176 H.)nın Divani istinsah tarihi:1179H.
(.478 Di٧an-ı Hafiz Şirazi istinsah tarihi:845 H.
K.534 Nabi’nin Hayrabad adil eseri 

Telif tarihli 117 H istinsah tarihi:1124H.
K.6O4 Ahmet Muhtar Paşa'nın Ahkamül-harb 

ve’s-sulh fiTislam adil eseri. 22 yk. Müellif hattı
0/24 Abdulkadir Meragi’nin Şerh-i 

Kitabü’1- edvar adli eseri. Musiki makamları şerhidir.
0/86 Nota defteri (233 yaprak) Hamparsum notası.

(3) Atatürk Kitaplığına yeni bağışlanan yazma kitapların indeks kataloğu I. Ha- 
zırlayan: Nail Bayraktar. İstanbul 1991. 8+71+1 s. 4 Resim.
Istanbul Büyük Şehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınlan No:5
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Muhteva bakımından zengin olan Atatürk Kitaplığı yazmaları ara- 
smda sanat değeri bakımından önemli olanlara da rastlanır. Bun- 
lardan bir kaç örnek görelim.

ا***(* ز م

ذ ءيعتهًا

يفطنقة

تغ-ي

سيي سيي
٤٤ ٨

ي
.ل٠.٠ةس

؛ض.
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Yazma eserlerde asil metnin dışında -bazen kitabin baş tarafın- 
da, bazen de son kısmında- fevaid adi verilen notlara rastlanır. 
Bunlara örnek olmak üzere M. Cevdet, Belediye ve o. Ergin kolek- 
siyonlarmdaki bir kaç kitaptan seçilen notlan okuyarak konuşma- 
mason veriyorum.

M. Cevdet yazmalarından K. 136 numaralı “Halep vilayetine dair 
kayıtlan havi defterin ilk yaprağında Muallim Cevdet’in şu notu 
var.

Adaşım Cevdet Paşa merhumun bu defterini Cenabı Hak, M. 
Cevdet kuluna nasib etti. Ne yazık ki, bunu ve daha bir çok hatıra- 
larını saklamayı düşünmeyen ailesi, hepsini otuz yıl 6 ٧٧اه  satmış. 
Müddeiumumilerden müteveffa Zeki Beyin babası Ferik Bahriyeli 
Mehmed Paşa almış. Zeki Beyin 1347 (1931) de vefatında bu ve 
diğer el yazısı hatıralar, bizim Sahhaf Mahmud Efendi tarafından 
safin alınmış. Ben de ondan aidim.

Türkçe’nin hukuk lehçesini yeniden dirilten ve memlekete en 
mevsuk bir tarih yazib hediye bırakan bu yüksek âlimin hususi ha- 
tıralarım saklamayı bilmeyen ve onlan pek ucuza elden çıkaran ai- 
lesine ne kadar gücendim. Yahu, insan müzeye hediye eder de 0 
âlimin adını, sanını yaşatır. Satmakla hem hatıralar mahv olur, 
hem de ele ehemmiyetli para girmez.

Belediye K. 207 numaralı kitaptan bir beyit:

Âkıl oldur ki koya yerine bir eser
Eseri olmayanın yerinde yeller eser

Yine Belediye yazmalarından 0/35 numaralı Nizamat mecmua- 
sı’nda Orman, Evkaf ve Belediye nizamnameleri arasında bir de 
Enfiyecilik nizami göze çarpar. Oradan bir cümle:

Prizren enfiyesi 3 ve Yanya enfiyesi 9 kuruş fiat ile tüccarla mu- 
kavele ve kontrat...........

M. Cevdet yazmalarında K.138 numarada 1-24 yapraklar ara- 
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Sird bulunan “Tuna nehrinin kıyılarındaki köy ve kasabalar hak- 
kmda risale nin 2. yaprağında الو önemli bilgi vardır.

. Sirb eyaletinin baş şehri olan Belgrad şehri Sava ve Tuna nehri-

kati ehli Islâmdan ibarettir.

Osman Ergin yazmalarından 1550 numaralı kitabin 2. risalesin- 
de (3 -4 yk.) şöyle bir not bulunmaktadır:

İşbu tenbihat-! azime mecmu müridana hediyedir.

gelmek murad eden; geldikde, evvela gece ve gündüz 
sakin olacak yerini bulup, badehu ustazi ziyarete gelmeli"

Gümüşhaneü Ahmed Ziyaeddin

Osman Ergin yazmalarının bir diğerinde (No:1515) ise, 75 -76 
yapraklarda çeşitli milletler değişik hayvanlara benzetildikten som 
ra, Sira Türklere geliyor ve şu benzetme yapılıyor:

Türk tâifesi koyun gibi olur, birbirine muvafakati ve ülfeti ve mu- 
habbeti ٧9 şefkati vardır. Görmez misin kim, koyunun mecmusu ام- 
عس٢ ٧٥ 09  dünyada cemi hayvanatta koyundan menfaatlisi yok- 
tur ve koyundan yavaşı dahi yoktur.
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