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S ultanahmet’ten Divanyolu’nu izleyerek Beyazıt’a 
doğru çıkarken, Osmanlı mimarisinin seçkin ör
nekleri ile karşılaşılır. Mermer kaplamalı Sultan II. 
Mahmud Türbesi’nin tam karşısına gelen bir yer
de, demir parmaklıklarla çevrili bir bahçenin içe

risinde kargir, tek kubbeli, sade, çağının soylu çizgilerini 
taşıyan, vakur bir yapı dikkatleri çeker. Burası kurulduğu 
ve halka açıldığı günden bu yana görevini sürdüren 
Köprülü Kütüphanesi'dir.
Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa, Çemberlitaş’a yakın bir 
alanda mescidi, medresesi, hanı, hamamı ve türbesi ile 
birlikte büyük bir külliye yaptırmıştır. Kütüphane de bu 
külliye içinde tasarlanmış ve planlanmış olmasına karşı
lık, Köprülü Mehmet Paşa düşündüklerinin tümünü ger- 
çekleştiremeden ölmüştür. Babasının eksik bıraktığı işleri 
ele alan Fazıl Ahmet Paşa, kütüphanenin yapımını 1661

N ot fa r  up the main road away from the Blue 
Mosque towards the Grand Bazaar is one of 
the most exquisite examples o f Ottoman 
architecture. Set in a garden surrounded by 
iron railings is a small single domed build

ing in the simple hut imposing architecture of the 
classical period. 'Ibis is the Köprülü Library, built in 
166J.
Grand Vezir Köprülü Mehmet Paşa built a large 
complex here consisting o f a small mosque, theologi
cal college or medrese, han (commercial exchange), 
hamam (hath) and tomb. Although a library was 
planned as pan  o f the complex. Köprülü Mehmet 
Paşa died before construction was completed, and 
the library was built by his son Fazıl Ahmet Paşa. 
Prior to this time libraries had been part of palaces,
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Köprülü Mehmet Paşa tarafından 
yapımına başlanan, ancak 1661 

yılında oğlu Fazıl Ahmet Paşa 
tarafından İnşası tamamlanan 

Köprülü Kütüphanesi, 
içinde yeralan eserlerin 

araştırmacıların ve 
halkın yararına sunulduğu ilk 

Osmanlı kütüphanesidir.

The Köprülü Library was begun 
by Köprülü Mehmet Paşa and 

completed by his son Fazıl Ahmet 
Paşa in 1661. It was the first 

Ottoman public library, open to 
scholars and ordinary readers 

alike.
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yılında bitirmiştir. 
Önceleri büyük veya 
küçük kitaplıklar sa
rayların, köşklerin 
veya camilerin, med
reselerin, tekkelerin 
bir köşesinde yeralır- 
dı. Köprülü Kütüp
hanesi, İstanbul’da 
hizmete girmiş, dö
nemin bilim ve sa
natını yansıtan tüm 
eserlerin, araştırmacı
ların ve halkın yarar
lanmasına sunulduğu

ilk müstakil kütüphanedir.
Kütüphaneden nasıl ve hangi koşullarda yararlanılacağı
nı gösteren ilkeler ise kütüphanenin kurucusu Fazıl Ah
met Paşa’nın kardeşi Fazıl Mustafa Paşa tarafından yaz- 
dırılmıştır. Kütüpha
nede görev yapacak 
olan kimselerin so
rumlulukları, yüküm
lülükleri ve hakları 
ile çalışma biçimleri 
Vakfiye’de ayrıntıla
rıyla gösterilmiştir.
Vakfiye'de öngörülen 
görevliler, üç hafız-ı 
kütüp (kütüphaneci), 
bir bevvap (hizmetli) 
ve bir mücellid (cilt- 
ci)’dir. Batı’da uygu
lanan evlere ödünç 
kitap verme yöntemi 
de Köprülü Kütüpha
nesinin Vakfiyesinde 
yer almıştır.
Kütüphanenin Mimarbaşı Kasım Ağa’nın veya Hassa 
Başmiman Mustafa Ağa’nın eseri olabileceği söylenmek
tedir. 500 metre karelik bir bahçenin ortasına kurulmuş 
olan bu kargir yapının beden duvarları bir sıra yontma 
taş, bir sıra tuğla ve horasan sıva ile işlenmiştir. Duvarla
rın kalınlıkları bir metredir. Kare görünümlü ana yapının 
kubbesi kurşunla kaplıdır. İç haçmi aydınlatmak için alt
lı üstlü iki sıra pencereler açılmıştır. Arka kısmın altında 
mermer söveli geniş, üstte ise daha dar üç pencere var
dır. Yanlarda da alt kısımda mermer söveli birer geniş, 
üstte ise dar ikişer pencere bulunmaktadır.
Dışarıdan gelebilecek her türlü olumsuz etkilere karşı, 
alt pencerelerde en dışta demir parmaklıklı şebekeler, 
onun içinde bildiğimiz ahşap kasalı ve camlı pencereler, 
daha içerde ortası kündekari işlenmiş cilalı kapaklar ve 
en iç kısımda da dövme demirden yapılmış demir ke- 
penkler bulunmaktadır. Yukarıdaki aydınlık pencerele-

mansions, mosques, dervish lodges and other insti
tutions, rather than independent buildings in their 
own right. This was the first such library>, and stilt 
contains its original collection o f magnificent 
manuscript works.
The lib rary’s endow m ent deed drawn up by 
Köprülü Mehmet Paşa s second son Fazıl Mustafa 
Paşa included detailed regulations fo r  library 
users, and instructions concerning the duties and 
responsibilities o f the librarians, their payment and 
working conditions. As well as three librarians, the 
library employed one assistant and a book binder. 
Rules for book lending are are also detailed in this 
document.
Köprülü Library was probably designed either by 
Chief Architect Kasım Ağa or by Chief Imperial 
Architect Mustafa Ağa. Set in the centre of a 500 
square metre garden, the library walls are one 
metre thick and built o f alternate courses of dressed

stone and  brick. 
The dome is leaded. 
The interior is illu
m ined by several 
windows, larger 
ones lower down 
and  smaller ones 
above.
The hiver windows 
are protected by 
iron grilles on the 
outside and inside 
by both beautifully 
worked wooden 
shutters and beaten 
iron shutters. The 
lights above also 
have grilles and  
beaten iron shu t

ters. The main door is protected by a similar system 
of shutters to keep out burglars and bad weather. 
The interesting double porch consists o f a domed 
colonnade, fronted by a second narrow colonnade, 
both with marble columns.
Inside the reading room to left and right are wood-

Köprülii Kütüphanesi’ndeki eserlerin büyük bölümü, kütüphaneyi yaptıran Köprülü ailesi 
tarafından vakfedilmiş. /  Most of the collection in the Köprülü Library was donated by 
the Köprülü family.
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Köprülü Kiitüphanesi’nde yer alan 2775 elyazması eser, kütüphanenin kurulduğu dönemin bi
lim ve sanat anlayışını yansıtıyor, /  The 2775 manuscripts in the library collection represent 
the arts of book at their most exquisite.

rinde de kündekari kapaklar dışında aynı 
istif düzenleme görülür. Ana yapıyı dışarı
ya bağlayan giriş kapısı da alt pencereler
de görüldüğü gibi bir düzenleme ile ko
runmaktadır.
Giriş kapısının önüne ve üstüne yapılmış 
iki aşamalı sakıfın kubbeleri bir yandan 
beden duvarına, bir yandan da mermer 
sütunlara dayanmaktadır. Giriş kapısının 
önüne sakıf’ın altına muhtes olarak bir 
camekan yerleştirilmiştir, 
îç mekanın sağlı sollu beden duvarları 
önüne pencere boşluklarını atlayarak 
boydanboya, camekanlı, ahşap kitap raf
ları konmuştur. Karşıda ve ortadaki pen
cerelerin arasına da iki raf dikimiştir. Bu 
rafların yapı ile yaşıt oldukları söylenmiş 
ise de kanıtlanması mümkün olmamıştır.
Zamanında okuyucular sedirler üzerine 
oturur, kitaplarını rahlelere koyarak 
okurlarmış. Nice onaranlardan, değişik
liklerden sonra, kitap raflarının hemen 
önlerine gelen bir yere biraz aralık vere
rek, nal biçiminde yekpare, masa hizmeti 
gören ahşaptan tezgah yerleştirilmiştir.
Nal şeklindeki bu tezgahın orta noktası
na; sırasıyla yazar adına, kitap adına ve 
konusuna göre alfabetik bir sırada fişleri 
içeren çekmeceli fiş dolabı yerleştirilmiş
tir. Bunlardan başka tam orta yerde sekiz 
kişinin oturabileceği bir de masa bulun
maktadır.
Kubbe göbeğinde ve kubbe kasnağı çev
resinde çeşitli motiflerden oluşan kalem 
işleri görülmektedir. Kubbeye destek ve
ren kemerlerin birleştikleri köşelerdeki 
üçgen pandantiflerin altlarında eski ya
zıyla “maşaallah” hatları vardır. Öteye 
beriye serpiştirilmiş bu kalem işlerinin 
sonraki dönemlere ait oldukları anlaşıl
maktadır.
Köprülü Kiitüphanesi’nin raflarını doldu
ran eserlerin büyük bölümünü Köprülü 
Mehmet Paşa ve oğulları Fazıl Ahmet Paşa ile Fazıl 
Mustafa Paşa, ayrıca yine aynı aileden gelen Mehmet 
Asım Bey ve Hacı Ahmet Paşa vakfetmişlerdir.
Daha çok tarih, edebiyat, kelam, fıkıh ve benzeri 
eserlerden oluşan bu kolleksiyondan öğretim üyeleri, 
araştırmacılar ve öğrenciler yararlanmaktadır.
Bugün Kütüphane raflarını dolduran eserlerin tümü, 
2775’i yazma, 813'ü basım olmak üzere, 3588’i bul
maktadır. Bunların dışında çok değerli su yolu harita
ları da vardır. •

en bookcases with glass doors 
between the windows. 
Between the two centraI win
dows in the fa r  wall are two 
shelves o f a fa r  greater age 
than the others, thought possi
bly to be original.
In past centuries the readers 
sat crosslegged on divans, the 
books resting on low portable 
desks known as rahle, but 
today there is a large table in 
the centre seating eight peo
ple.
Stencilled decoration inside 
the dome a n d  a round  the 
drum, and inscriptions read
ing “.May God protect" on the 
tr iangu la r  penden tives  
between the arches underpin
ning the dome date from  a

later period.
The original collection o f books here was donated 
by Köprülü Mehmet Paşa and his two sons, Fazı! 
Mehmet Paşa and Fazıl Mustafa Paşa, and later 
enlarged by two other members o f the Köprülü 
family, Mehmet Asım Bey and Hacı Ahmet Paşa. 
Today the collection consists o f2775 manuscripts 
in Turkish, Arabic and Persian, and 813 printed 
books. In addition there is a valuable collection of 
hand drawn plans o f Istanbul’s water system. •

* Sabahattin Batur, yazar. * Sabahattin Bulur is a  writer.
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