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EDİRNE'DE U . MURAD'IN KURDUtiU ÜÇ KÜTÜPHANE 

A. S. ttnver 

. . 
Kitab ve kütübhane meraklısı Çelebi Sultan Mehmed'in oğlu Sultan II. Mu-

rad (1421-1451) Edirne'yi bir §ehirci gibi kuran ince, hassas, §Air, Alim ve fAzıl 
ve örnek bir hükümdardır. Birinci Sultan Murad (1362-1389) Edirne'yi 1361 
de Romeli fatibi sıfatıyla birlikte Yeni§ehir ve Bursa'dan sonra kurduğu 
üçüncü paytahttır. Yani Edirne'mizin lik kurucusudur. Onun zamanmda ln§a 
edilen eski sş.raydan bir eser kalmallll§tır. Halefieri : oğlu ve torunları zama
nında Eski C3.ı:ni tamamlanıyor. Fakat bu günkü Edirne'nin_ asıl b!nisi Sultan 
II. Murad yapdığı üç büyük eser : · 

Uç §erefeli camii ve medreseleri 

Darü'l- hadis 

Muradiye CAmii 

! ' 

Uç §erefell lmaretine bağlı Tahtü'l-Kale hamarnı ve diğerleri· 
Bu meyanda saray-ı cedid·i imll.renin ana binalan 

Bunlar hakkında tarihi bilgilerimiz çoktur. Onlan burada tekrarlamaya
cağız. Yalnız ilk üçünde Uç Şerefeli, Darü'l- hadis ve Muradiye Medresesinde 
birer kütübhane kurmu§tur. Birinci Sultan Murada lthafen husus! kütübhane
sine ·ald bir eserin mevcudiyet! lle saraymda bir kitablığm mevcudiyeti inkAr 
olunamaz. Zira bu kitab elimizdedir1. Oğlu Yıldırım · Sultan Bayezıd de ilme 
bigane de~dir. Ona ithaf ecli.lmiş eserlerin mevcudiyet! bu zatın da kitab he
vesini inkAr ettirmez. ~ele Yıldırım'ın oğlu Çelebi Sultan M~ed'ln 20 ka
dar kitabından öğrendiğimize göre saraymda husust bir kütübhanesl var. De
mek ki Osmanlı hanedanının lik padi§ahlarında kütübhane kurma bir an'ane 
halinde deva~ ediyor. İkinci Sultan Murad'm oğlu Fatih Sultan Mebmed ve 
oğullan İkinci Sultan Bayezıd ve Cem Sultan, bunları takiben Yavuz Sultan 
Selim, Kanfuıi Sultan Süleyman... taraflarından da bu merak azalmamı§, art
mı§tır. 

Maalesef tarihlerimiz bunları yazmaz. Biz kütübhanelerimizde metin ara
roağa yarayan fi§lerinden kitab getiz1meyerek sıra lle 40 senedir devam eden 
kitabları, metin harici tetkiklerimizden bunlan öğrendik. Biz burada yalnız 

1 Fatih Kütüphanesi, nu. 1472. 
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Edirne'mizin bAzıisi · İkinci Sultan Murad'm kUtübhaneleri, yine aynı , ahvalde 
Sultan Selim CAmünde . bir araya getirilen kitablıklarm yazınalarmı kal'l§dırır
sak bu saydığımız üÇ yerae muhafaza edilen kitabiarda görd~ğ11müz ve hala 
Selimiye K. 20 N. da bulunan : · · 

«Vakf-ı Sultan Murad Han» 

i bareli mühür bize taiıiııerlmlzde asla yer almamış bir ko~u:Ya· -i§ ık · tutdu. Bu 
rnaks,adla Edirne;mizin altı asırlık tarihinde en ba§da yer alması icab eden 
bu noktayı dikkati celb etmek için kaleme aldık. Bir gün Sultan Selim C8.miln
de muhafaza altmda duran bu yazmal?-r~ fi§leri tanzim _ olunurken kitab
larım.ızm biyografilerinde rnühim yeri olan mühürterin bu gibi önemli hususl
yetlerln or~aya çılonasııia yardımı olacağı dii§ünülerek bir yere l§aret edilerek 
üç yerdeki İkinci Sultan Murad kütübhanelerinin milfredatı meyamıida ög-I'en-
me :tali.himİZ(arttıiacaktir. . 

· Yelha.Sii : ~cfu.ne;d~ ~n :_ e:Ski .üç kütübhaneyi tkinci Sultan Mur~d kiı.rmu§tur. 
Og-lq Fa,tih Sultali . Mehined'in Edirne~ de böyle bir kütübhanesi ile_ kat§llaşma
dık. _ :tıdnci Sultan Baye~d'm btrçok vakıf kitablan var. Hei'haide· _Edirne' de 
yapdırdİğı _medres.ede oıiiıaı~·. Yavuz siııtaiı Selim' e ald yok. KAnuni'J}.in de bu: 
ıiı.ma<Uk. Fakat ikinci Sul.tail .Selim ·seılıniye'yi y~pt'ırmc:a camilde de bir. kü-
tübhane açin.l§tır: . . . 

Tekkeler ve daha bazı yerlerde de kütübhaneler kurulmu§ ve barieden pek 
çok zevat da kitab vakf etmi§ler. Bunlar tkinci Sultan Mahmud-ı ad.U zama
nmda Selimiye kütübhanesinde bir araya getirl.lmi§tir. Bunlara bakan üç cild 
Edirne tarihini yazan Ahmed Badi Efendi de söylemiyor. Bunları ancak birer 
birer kar!.§clırıb mühürlerine bakınakla bu neticeyi elde edeblldik. İşte bütün 
bunlarda 'öncü ·olarak İkinci. Sultan Murad'ı görüyoruz. · · 
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n. 1\Iurad'ın mührU (Edirne, 
· Sellmlye· kltıiplıg-ı; nu. · 20). 
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Selanik'te Türk mezarlııtı. 

Mevlel'ihene'nln giri$ mahalli. 
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Şeyh Suyu denen kaynak 

Alaca tmaret'teki eski TUrk çeşmesı. 
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Saint Georges killsesı arkasındaki TUrk meuırlııtı. 
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Selanik'te Türk mezarlıg-ı. 8· 


