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Mahmûd Paşa Kütüphanesinin Yeniden Açılışı* 

Daru’s-sa‘adetu’ş-şerîfe ağası hazretlerinin nezareti âliyelerinde olan evkâftan 
Mahmûd Paşa’yı veli tâb-ı serâh1 hazretlerinin mahmiyye-i İstanbul’da cami‘-i 
şerîfleri civarında vaki‘ medrese-i münîfesi derûnunda kâin dershanesi fevkinde2 bir 

adet kebir dolap derûnunda mahfuz-ı ‘ulûm-i şerîfeden ‘ilm-i tefsîr ve ‘ilm-i hadis ve 
ilm-i fıkhı müştemil3 metûn ve şurûh ve havâşî makûlesi4 kütb-i nefiseleri elli 
seneden mütecâviz dolab-ı merkûmede5 memhûren mahbus olup sinîn-i 
mezkûreden6 beri ta‘dâd ve vesah-ı gubardan7 tanzif8 olunmadığından nâşî güve 

missillü hayvanat zararıyla mutazarrır ve ba‘zısının cildi harap ve şirazeleri perişan 
olup hali üzere terk olunduğu takdirce külliyen telef olacağı zâhir ve nümayan9 
olmağın kütüb-i mezkûre göre gubardan tanzif ve iktiza eden culûd10 ve mahfazaları 

ta‘mîr ve kıra’at olunan mahalle vaz‘ olunması bi’l-cümle talebe-i ‘ulûm istid‘â 
etmeleriyle mûcibince dolab-ı mezkûre ma‘rifet-i şer‘le küşâd11 ve kütüb-i mezkûre 

[göre] ta‘dâd ve tanzîf olunması bâbında vakf müşârunileyhin bi’l-fi‘l mütevellisi 
sâbıka rûznâmçe-i evvel iftiharu’l-emâcid ve’l-ekârim sa‘âdetlu Mehmed Efendi 
inha etmeğin mûcibince mevcud olan kütüb-i mezkûre defter-i ‘atîkine tatbîk 
olunarak ta‘dâd ve gubârdan tanzîf ve culûd ve mahfaza ve şirazeleri ta‘mîr ve 
termîm12 ve ba‘du’l-ta‘mîr yine ma‘rifet-i şer‘ ve cümle muvâcehelerinden dolab-ı 
mezkûre vaz‘ ve hafız-ı kütübe teslim ve müceddeden13 defter-i tertîb olunması 

babında nâzır-ı vakf-ı ağa-yı müşarünileyh hazretleri taraf-ı bâhirü’l-şereflerinden 
şerefrîz sudûr olan mektup emr-i üsluplarına imtisalen14 cânib-i şer‘den irsal olunan  

 

 

 

 

                                                 
* İsmail Erünsal’ın hazırladığı ‘Kütüphanecilikle İlgili Osmanlıca Metinler ve Belgeler I’ adlı 
eserin 370-371. sayfalarından alınan özgün metin, Hüseyin Odabaş ve Z. Yonca Odabaş 
tarafından transkribe edilmiş ve günümüz Türkçesine aktarılmıştır.  
1 Toprağı bol olsun, 2 Üst, 3 İçeren, kapsayan, 4 Akla uygun, 5 Adı geçen, söz edilen, 6 İfade 
edilen, 7 Toz-toprak kiri, 8 Temizleme, 9 Görülen, 11 Açma, açılmış, 12 Tamir etme, 13 Yeni, 14 
Uygun olarak, 15 Vakıfların parasal işlemlerinden sorumlu görevli, 16 Ulufe alan görevliler, 17 
Karşı, ön, 18 İleride  
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Mehmed Tahir Efendi dershane-i merkûmeye varıp mütevelli mevla ileyh ile kâtib-i 
vakf Mustafa Efendi ve câbi-i vakf15 vesair mürtezika16 müvacehelerinde17 dolab-ı 

mezkûr küşâd elyevm derûnunda mevcut olup vech-i meşruh üzere ta‘dâd olunan 
kütüb-i mezkûre defteridir ki bervechi ati18  zikr olunur. Fi’l-yevmü’s-sâlis ‘aşer min 

zilk‘adetu’ş-şerîfe sene ihdâ ve tis‘în ve miete ve elf.  
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Mahmûd Paşa Kütüphanesinin Yeniden Açılışı 

Darusssaade Ağası nezaretinde olan vakıflardan merhum Mahmut Paşa’nın 
İstanbul’da camileri civarındaki medrese dershanesinin üstünde bir adet dolap 
bulunmaktadır. Söz konusu dolapta tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerinden oluşan kitaplar 
elle yılı aşkın bir süredir bu dolapta muhafaza edilmiş, ifade edilen süreden beri 
sayılmadığı ve toz-topraktan arınmadığı için güve benzeri haşere nedeniyle zarar 
görmüş ve bazısının cildi bozulmuş ve şirazeleri dağılmıştır. Bu şekilde bırakıldığı 
taktirde bütünüyle zarar görecekleri belli olduğu için toz ve topraktan temizlenen 
ciltler ve muhafazaların yararlanılabilecek bir yere alınması doğrultusunda 
öğrencilerin isteklerinin yerine getirilebilmesi için adı geçen dolabın açılması, 
kitaplar temizlenmesi ve düzenlenmesi konusunda söz konusu vakfın mütevellisi 
Mehmet Efendi bu kitapları eski defterine işlesin. Toz ve topraktan temizlenen, 
şirazeleri tamir edilen ciltler ve muhafazaların, bu tamirden sonra yeniden dolaplara 
yerleştirilmesi, kütüphaneciye teslim edilmesi ve yeni bir defterinin oluşturulması 
konularında vakıf nazırı tarafından gönderilen mektuba uygun olarak Mehmet Tahir 
Efendi adı geçen dershaneye gidip söz konusu mütevelli, vakıf katibi Mustafa Efendi 
ve vakıf muhasebecisi gibi görevlilerin gözleri önünde, belirtilen dolap her gün 
açılarak içinde bulunan ve belirtildiği gibi sayılan kitaplara ait defterdir ve ileride de 
aynen böyle belirtilir.  

13 Zilkade Sene 1191 
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