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Islam Medeniyet Tarihinde_ Kitap,- Kütüphane ve 
.Akilıetleri ile ilgili K1sa Bir Tahlil 

!nsaruar, kafalanndaki dü§ünce
Ierini nakiecİebilm~k için llsana ihti
yaı;; duyarlar. Bti dü§ünceleıi tesbit 
edip, · saklamak için de yazıya muh-

. taçtirikr: Böylece yazı icat edilmiş, 
yazılanlar biraraya getirilerek ki
taplar ortaya _ çıkmı§tir. Kitaplarm 
korunup ,kolayca isliade edilmeleri 
içiıi konulduklan . yerler ise kütüp
hanelerdir. 

· İshlinda ilk telifatin kim tara
fmdiui meydana getiıildiğlııe geçme
dim ,öıice, ·dinimizin okuın~; ·yazmaya 
verdiği değere dair taıihi olayı ha.:. • 
tirlamakta fayda vardır. 

' 
Hicretin · ikinci senesinde vu:ınl 

1
bulan- Bedir Sava§~ neticesi, -esir . 
düşen müşriklerden her biıi, on müs..; 
Itimana okuma, yazma öğretine kar
§ılığı serbest bırakılacakları garan
tilenıni§ti (ı) .Bu olay göstermektedir 
ki, :i:slamiyet, okuma ve yazmaya 

. önem venniştlr. Dolayısıyla eser te
lif ve tercümeleıi başlamı§tır. , 

isiıiında· İlle Yazılan Eserler · 

!slamda ilk vücuda getiiilen e
ser ve müellifleri · hakkında farklı · 

' 

Abdullah Ceyhan 
Kütüphane Şb. Müdürü 

görÜ§ler vardir. nıı: eser ve müelllf
lerden biri kaçı şunlardır. 

Ebü'l-Esved ed-Düeli'nin (öl. 
99 H.,/717 M.) Ilmi edebe dair "Ta-·
lilmt Ebü'l.Esved". diye bilinen e~ 
seri bunlardan pir tanesidir. 

Muaviye b. Ebi Sufyan•m (Öl. 
60/679) Ubeyd b. Şerye•ye emir ve
rerek yazdırdığı, .abbara dair "Alı

baru'l-mazin" konusunda ilk · sayıl
maktadır. Arap ve ş.cemin taribine · 
ve dillerine _ait bilgileri ilıtiva et
melrtedir(3). 

Hadis-siyer karı§ımı eseri ilk ya
zan, · Urve İbni Zübeyr' dir. (Öl. 93/ 
711) 

Kadı İbni Abdülber "Cami'' a~Iı 

eseri.iıde "Zi,ihri''nin şu- sözlerlnl nak,; 

ıetmeötedir: "İlıni yazaİı.lardan hoŞ

Jaıımazdık. Nilıayet bu ~era bizi, 

(1) Hatemül-enbiya Hz .. Muham
med ve Hayatı; Ankara 1960, 
Sayf:a 255. _ 

(2) Şezeratü'z-Zeheb, Cilt: 1, S. 114 
;(3} Fikrist İbni Nedim. Sayfa: 132. 



.iJmimizi yazmaya icbar ettiler•• · de
m~ktedir (.4). 

Abdillmelik İbni Marvan alim-. 1 

lerden her konuda kitap . yazmala
rmı· istemi§ti. Said İbni Cübeyr'in 
tefsir yazması ·bu emrin neticesinde 
gereçkle§mi§tir. 

90 ya§mda iken ve 116/734 ta;. , 
· riliinde vefat edeıı, aslen İranlı olan, 
alıbar ve kasas sahibi Vehb !bni Mü
nebbih'in ilk · müelliflerden olduğu 

zikredilmektedir (s). İbni Şlhab ez
Zührl: de (50-124;670-741) megaziya 
dair kitabını yazarak .ilkler arasına 
katılmı§tır. 

Hicrt ikinci asrın sonunda !'Dev-
.. I eti isiilmiye Tarihi"ni yazan İbni 

Nattah, ilk tarihçi, Halil !bni Ah
med Ferahudi "el.Ayn'' adlı Iügatı 
Ue ilk ·1ügatçı sayıhrlar. 

Hadis konusunda iİk eser, . !bn1 
Cüreyh'i n(ÖI. 150/767) eseridir. An- . 

· cak bazılan bu eserin ·Ebi Arube'ye 
(Öl. 167;772) ait olduğunu söyle
melüedirler(6). 

Kur'an-ı Kerim'in kitap haline 
getirili§i · ise, ayrı bir önem taııır. 
Bilindiği· gibi, Hz. Muhaı:mned 

(S.A.V.) okuma ve yazma bilmiyor
du. Kendisine gelen ayetleri va
hiy Iratiplerine yazdınyordu. .Ayet. 
lerin yazıldığı . malzemeler, hur
ma dalları, ince beyaz taşlar, ·kü
rek kemikleri 'veya i§lenmemiş · geri 
ve ,bunun ince nevi idi (7). Diğer ta
raftan ashabtan bir çok kişi de ge
len salıiyieri derhal ezberliyorlardı. 

Bu kurralarn Yername Muharebesin
de ııehit olmaları üzerine, Hz. ·ömer 
endişesini Hz. Ebft Bekir'e bildirdi. 
Kur'an'ın zayi olmasından korkuyor
du(S). Hemen Zeyd ·!bnı Sabit gö
revlendirildi. Daha sonra Hz. Osman; 
Zeyd İbni Sabit'in başkanlığında bir 
komisyon kurarak, Kur'a.nul i'Stinsa-
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hmı sağladı. Böylece Hicretin 36. se
nesinde altı adet Kur'an-ı Kerim ya
zılarak bazı merkeziere göndeİildi. 

Kur•an•a dayalı ilimler yanm
da diğer ilinller · de, !slam toplu
munda geli§meye ba§ladı, Daha son
ra tercümeler yaygmlatşı, İslam me
deniyeti tarihi içerisinde kütüphane.-. 
ler de yerlerini alıyordu, 

İlk Kütiiphaııeler 

Yazılan eserleri muhafaza et
mek ve aranılan kitapları kısa. za
manda bulabilmek düııünceaiyle kü
tüphaneler kurulmuııtur .. TarQıte ilk 
kütüphanenin M.ö. 1700 senesinde 
Babilliler tarafından kurulduğu bilin- · 
mektedir. Daha sonra kurulduğu . bi
linen ve 200.000 ciltlik Bergama Kü- . 
tüphanesinden söz edilmektedir~ Bat
lamyuslar devrinde . açılari İskende
riye Kütüphanesi, tarihin en. meııhur 
kütüphanelerindedir(9). 

tslamiyette ise Irütüphaneler, 
hicretin ikinci asrından sonra ·ku
rulmaya başlanmı§tır. · Halife Man.:. 
sur, Bağdat•ı kurduktan sonra, imar 
i§ine koyulmu§tur. Büyük kanallar, 
hastiı.neler, kervansaraylar, büyilk 
Irütüphaneler, seyir mahalleri, bil
yült meydanlıklar yaptırmıııtır. 

Halife Memun da, · · Bağdat'ta 
•'İıeytii'I-Bikme" isminde bir kütüp
hane kurdurmuş ve burayı bir kül
tür merkezi haline. getirmiştir. Mı
sır'da ilk kütÜphane Muizliddinillah 

. (4) Tarihi Medeniyette Kütüphane~ 
ler; Balcı-zade Tahir Harimi, 
Balıkesir 1931, S. 328. . · 

(5} Aynı eser, Sayfa: 328. · 
(6} Aynı eser, Sayfa : 329 
(7) Tefsir Usulü, İ. Cerrahoğlu, 

Sayfa 5h 
(8) Aynı eser, Sayfa : 50 
(9) T. Medeniyette Kütüphaneler, 

s. 418. 



tarafından ve Camiulezher'in biti
§iğinde tesis edilmi§tir. (lO). Suriye'de 
Kütüphane-i Nuriye ayn bir öneme 
haizdi~ Endülüs kütüphaneieri ise 
tek kelime ile muaz~amdı. · 

. . 
· İslam Medeniyet Tarihinin en ö

nemli üç büyük kütüphanesi, Bağ
dat'ta Abbasiler Kütüphanesi, Mı

sır'ad Fatimiler Kütüphanesi, ·En
dülüs'te Emeviler . Kütüphan·esi ola
rak bilinmektedir. 

·· Bazı Kitap ve Kütüphaneler Na
sıl Tahrip Oldu 'l 

Yıllarca medeniyet alemine· hiz
met eden bir çok kitap ve kütüp
hane harbler, istila ve iç isyanlar 
veya şahsi düşüncelerden dolayı yır
tılmış, yakılmı§ ya da imha· edilmiş
tir. örnek . olması bakımından bir 
kaç· olayı nakletmekte fayda vardır. 

520 yıl süren Abpasi saltanatı 

sona erince Bağdat•ta, iç kan§ıklık
Iar baş gösterdi. Mezhep. çatl§ffia:Ian 
hızlandı. Aynca 647/1249 yılmda Dic
le nehri ta§tı. Şehir tamamen harab 
oldu. Üç mescidten başka kütüpha
neler de dahil bütün bin!llar yıkıldı. 

. ' 
Mısır'daki kütüphaneler de zu

hur. eden iç isyanlardan harap ol
du. Binlerce kitap Nil Nehrine- atıldı .. 
Melik . Adil zamanında, · 664/1265'te 
pıeydana gelen kıtlıkta da kitaplar, 
yok pahasına ve bir ekmek kar§ı-. 

lığı satıldı (lı). 

Şam'da bulunan kütüphaneler 
de, · ehli salip ordularınca yalnlıp, 

yok edilmiştir. Aynca 5-02/1108 tari
hindeki yangında 3 milyon kitap 

· · yanmıştır. 

İslam hüküındarlarma 400 sene
den fazla. payı ta.htlık eden Kurtuba 
şehri, Kastelya Kralı m. Ferdinand 

tarafından 633j1235'te zaptedilince, 
· §ehirde önenıli ne varsa hepsi; !s
panyollar tarafından tahrib edilmi§
tir(U). 

Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fet
,hedince ise, buradaki bir çok kitabı 
!stanbul'a getirtmi§ti. Bu . kitapl.arııi . 
çoğu bugün, Köprülü Mehmed Pa§a, 
Fazıl. Ahmet Paşa Kütüphaneleri ile' 
Ayasofya Kütüphanesinde bulunmak_ 
tadır. 

Vahhabiler, m.. Sultan Selim 
devrinde ve .1218/1803•te Mekke'yi iş
gal ettiklerinde, §ehri yağmalamaya 
ba§ladılar. Kütüphanedeki bütün ki
tapları sokaklara fırlattılar. Hatta 
Buhari ve Müslim gibi hadis kitap~ 
ları ve önenıli fıkıh kitaplan Mek
ke sokaklarmda ayaklar altıİlda par- . 
çalanmıştu:(14). · 

Selçuklu Sultanı Sencer'in Oğuz_ · 
lar tarafından tahttan indirilmesi 
üzerine (556/1161) çıkan kargaşalık-: 

· ta da, meşhur Nişabur Kütüpha
nesi mahvolınu§tur (15). 

İslamiyetten çok önceki qevir-
. lerde . de benzeri olaylara tarih şa
hit olmuştur. M.Ö. 215 · yılmda Çin 
Seddini in§a etiren ·krru, medeniyetin 
kendisi ile başlamasını teminen, ken
disinden önceki medeniyet adına 

ne varsa hepsini, yakıp, yıktınnı§, 

ilim adamlarını da öldürtmüştür. 

Bazı eserler, ise bizzat müel
Iifleri tarafından veya yazarianna 

· duyulan husümetten dolayı yiı.lnlıp, 

. \ 

(10) Aynı ese;r, Sayfa : 442. 
(ll) Aynı eser;. Sayfa : 442. 

· (12) Aynıes er, Sayfa : 443. 
· (13) Aynı eser, Sayfa : 506. 

(14) Tarihi Cevdet, Matb. Osmaniye 
1309, cm: 7, s. 209 .. 

(15) Türk Tarihi Umumisi, Mt. H. 
Cahit, C. 3, S. 443. 
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tahtip edilmiştir. · !slam Düriyıtsm~ · 
da, kütüphaneler, en büyük saldı~ . 
rıya, Moğollarm istilası sonunda uğ~ 
ramışlardır. 

Osmiml:r' .Tül'ldetinde ;rutap ve 
Kütüpluineler 

Qsmanlılarda ilk fikri hareketin 
sahibi Osman Gazi'nin kaympederl 
Şeyh Edebali'dir. Eser meydana ge
tirmemiştir. Fakat devletin teşekkü-

. lüncie; vicdanıara hakimiyette mües
siı' olmuştur. Şeyh Edebiili'den başka 
yüzlerce ltişi, değişik zamanlarda ay
nı görevi yapmı§lardır. Bununla bir
likt~ · medreseler de açılmıştır. Bu 
medı'eselerden bir çok alim yetişmiŞ
tir. Alimler eser telifi yanında ter
cümeler de yapinışlardıi:. 

Gerçi Osmanlılara Konya, Kay
seti, Amasya, Sivas, Ankara, Kır~ 

şehir gibi bÜyük şehirlerde, SelÇuk
lular ve bazı· beyliklerden önemli sa
yılabilecek medeniyet mirası lı:almış
tı. Han. hamam, cami, medrese, ker
vaiısaray, kütüphane bunlardan ba-. 
zılarıdır, 

Fatih, Osmanlılarda ilk kütüp
hane kuran ki§i olarak kabul edile

. bilir. Çünkü adına yaptırdığı Cami'in 
dış kısmına 8 medrsee; yan tarafına 
imarethane, darüşşifa, kervansaray, 
·bir ·de kütüphane yaptll'Illl§tı. 

Osmanlılarda ikinci muhteşem 
devir de Kanuni devtidir. Bu devirde - . 
bir çok. ilim adamı yeti§miş, çok de.,. 
ğerli eserler meydana getirilmiştir. 

'. 
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Ebussufıd .· (1490-1575), Süruri İbra
him Halebi, Taşköprülü zade, Hafız 
Acem, İsamüddin Laii, Birgili Meh
med Efendi (Öl. 981/1573) Efkarl 
bunlardan sadece bir kaçıdır(I6). 

·• 
Osmanlı padişalı ve devlet adam-

ları eski hükümdarlar, Abbasi ve ' . 
Emevi halifeleri gibi kütüphane te-
sisini hükümdaİ'lık ve hilafetin ge
reği gibi . gÖrmüşlerdir. 

Vezir Ali Paşa, Çorlulu Damad 
!brahinı Paşa, Amuca zade Hüseyin 
Paşa gibi devlet adamlan adlauna 
kütüphaneler kurmuşlardır. Sultan' 

·. Mahİnud I. de 1152/1739 da. ·Aya- . 
sofra Kütüphanesini ihdas eden pa
dişalılarımızdandır. Diğer padişahlar

dan bir ·çoğuda . kütüphane kurmuş- . 
tur. Ayrıcçı. padişahlarm hemen hep
si -saray kütüphaneleri meydana ge
tirmişlerdir. 

Bu gün ise, ata yadigan Süley-· . 
maniye ·ve Beyazıt Kütüphaneleti. gi-
bi dev kütüphanelerimiz yanıda,.:Bur
sa, Edirne, Konya:, . Antalya, !zİnir, 
Ankara'da binlerce cilt _kitap kapa- · 
siteye ulaşan kütüphaneler mevcut
tur.· Özel kütüp~aneler, Üniversite. · · 

· Kütüphaneleti, il ve ilçe halk kü
tüphaneleti, . özel, kamu kurum. ve 
kuruluş kütüphaneleri de gün geç
tikçe gelişmektedir. önemli olan bu 
değerli, medeniyetölçüsü sayılan kü~ 
tüphanelerden en. en· iyi şekilde fay
dalanmaktır. 

(16) · Keşf ez-Zunün, Cilt: 2, Sayfa ; 
1111. ~ 
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