Oryantalizmin Temel Kaynakları
Türkiye Kütüphane ve Arşivleri
Hakan Anameriç
“Milletleri ilerleten ve yükselten zengin kitaplıklardır”
H. Flecher
Öz
Oryantalizm genel anlamda Batı toplumunun Doğu kültürünü, yaşayış
biçimini, dünya görüşünü, bu görüşü yansıtan bilimsel, sanatsal ve kültürel
birikimini anlamak, araştırmak ve buna göre yeni politikalar üretmek üzere
geliştirdiği bir uygulama ve araştırma alanı olarak tanımlanabilir. Oryantalizm
sadece Türkiye’yi değil Japonya’dan İran’a Kuzey Afrika kıyılarından
Sibirya’ya uzanan çok geniş bir coğrafyada araştırma yapmayı, bulgular ortaya
koyup çalışmaların bilimsel/siyasi temele oturtmaya çalışan bir amaçla ortaya
konulmuş fikirler/uygulamalar/araştırmalar bütünüdür. Bu bağlamda XVII.
yüzyıldan itibaren dikkat çekici bir gelişme gösteren oryantalizm, söz konusu
dönemde yukarıda ifade edilen geniş coğrafyanın büyük bölümünde hüküm
sürmüş, Osmanlı İmparatorluğu dolayısıyla Anadolu ile de yakından
ilgilenmiştir. Bu nedenle çalışmada XIX. ve XX. yüzyıllarda yaşamış ve çeşitli
alanlarda çalışmalarda bulunmuş oryantalistlerin, bu kültürün başlıca
kaynakları olan Türkiye kütüphane arşiv ve arkeolojik/etnolojik bölgelerinde
yapmış oldukları araştırmalara ve eserlerine yer verilecek, arşiv belgeleri
kullanılarak bu çalışmaları ile ilgili yorumlara değinilerek, bazı oryantalistlerin
arkeolojik-etnolojik alanlarda yaptığı çalışmalara ve yapıtlarına örnekler
verilecektir. Ayrıca uzun yıllar birçok toplumu bünyesinde barındıran ve
onların bir arada yaşamalarını sağlayan bir devletin başkentinin kültür
kurumları olarak kurulup hizmet veren İstanbul kütüphanelerinin, Batı
kültür, sanat ve bilim hayatına katkıları tartışılacak, ünlü Batılı seyyah, bilim
adamı ve siyasetçilerinin eserlerinden bu konu ile ilgili örnekler verilecektir.
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Orientalism can be defined as an application and research field which was
developed for understanding and researching Eastern culture, life styles,
world view and scientific, artistic and cultural accumulation reflecting this
world view and for creating new policies according to them by Western
society. Orientalism is the total of ideas/practices/researches with the aim of
establishing a scientific/political base for the research studies dealing with
the issues not only relevant to Turkey but also on a distant geography
extending from Japan to Iran, from the coasts of North Africa to Siberia. In
this context, the orientalism, which has shown an eminent development
since the XVIIth century, has dealt with Anatolia closely because of the
Ottoman Empire that dominated in the great part of the wide region
mentioned above. For this reason, the researches and works of orientalists,
who

had

lived

and

made

researches

in

the

libraries,

archeological/ethnological regions of Turkey between the XIXth and XXth
centuries, are taken into consideration, the comments on those studies are
discussed by using archival documents and examples from the studies and
researches of some other orientalists are given in this study. Furthermore,
contributions of the libraries of Istanbul as cultural institutions of a state’s
capital city sheltering many societies and providing them with living
together, to the Western cultural, artistic and scientific lives will be
discussed, and examples on this theme from the famous Western travelers,
scientists and politicians will be given.
Keywords: orientalism, Ottoman libraries, Ottoman archives

Giriş
Batılı toplumların Doğu medeniyetlerini tanıma merakı başta İslamiyet’in Avrupa’ya kadar
yayılması ile başlamış ardından İstanbul’un Türkler tarafından fethedilmesi ile birlikte daha sistematik
bir biçim almıştır. Bu merak Batılıları, Osmanlıların iki önemli ticaret yolunu, deniz ticareti yollarını ve
iç denizleri kontrol altına almasından sonra bir mücadeleye aynı zamanda da bu toplumu oluşturan
dinamikleri araştırmaya itmiştir. XV. yüzyıldan itibaren geliştirilen diplomatik ve ticari ilişkiler, sadece
Osmanlı İmparatorluğu değil, İran, Hint, Çin, Mısır, Arap uygarlıklarını da tanıma inceleme merakı
biçiminde şekillenmeye başlamıştır. Diplomatik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için ilişkide bulunulan
toplumun başta dili, dini, sosyal yaşantısı, edebiyatı ve diğer kültür birikiminin de incelenmesi, bu
inceleme sonucunda ortaya çıkan verilerin daha sonraki dönemlerde kullanılabilmesi için kaydedilmesi
gerekmektedir. Oryantalizm sadece bu ilişkilerin ilerletilmesi için değil Doğu’nun büyük ve gelişmiş
uygarlıklarının da araştırılmasına yönelik çalışmalar yapan bir kapsama sahiptir. Bu nedenle
oryantalistler başta arkeoloji olmak üzere, antropoloji, sosyoloji, etnoloji, coğrafya, teoloji, filoloji gibi
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bilimlerde de bu geniş coğrafyada araştırmalarını sürdürmüşlerdir. Araştırmalarını sürdürürlerken
bölgede kullanılan dilleri1 öğrenmeye, gelenek ve görenekleri anlamaya, din/inanış özelliklerini
çözümlemeye gereksinim duymuşlar, bunlarla ilgili yazılı kaynaklara araştırmalarını sürdürdükleri
bölgelerdeki kütüphane ve arşivlerden erişmişlerdir. Hatta bu kaynakların büyük bölümünü çevirerek
Batı dünyasına tanıtarak üzerine akademik ve sanatsal çalışmalar yapmışlardır. Bu bağlamda XVI.
yüzyıldan XX. yüzyıla kadar oryantalistlerin araştırma alanındaki topraklarda siyasi güç olan Osmanlı
Devleti’nin bu araştırmalara aracılık eden kütüphane ve arşivlerinden de yararlanılması kaçınılmazdır.
Bu kütüphane ve arşivlerin bulunduğu önemli kentlerin başında da devletin başkenti olan İstanbul
gelmektedir. Bunun dışında oryantalistlerin ilgi gösterdiği diğer kentler Bursa, Edirne, Adana, Urfa,
Kudüs, Halep, Şam ve Musul’dur. Çalışma kapsamında XIX. ve XX. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin
yönetimi altındaki bölgelerde araştırmalar yapmak, gezi/seyahat yapmak veya diplomatik ilişkilerde
bulunmak ve bu bölgelerdeki kütüphane/arşivlerdeki kaynaklardan faydalanmak isteyen Batılı doğu
bilimciler ele alınacaktır. Bu isteklerini bildirdikleri arşiv belgeleri kullanılacak ve çalışmalarıyla ilgili
yorumlar yapılacaktır.
Osmanlı Devleti, XV. yüzyıldan itibaren askeri, siyasi ve ekonomik alanların yanı sıra bilim ve
kültür alanlarında da bölgenin en önemli uygarlıklarından biri haline gelmeye başlamıştır. Bu ilerleme
ve gelişim XVII. yüzyılın ortalarına kadar sürmüş ve sonraki dönemlerde bir duraklama ve gerileme
dönemine girmiştir. Özellikle medrese sisteminin kurulması ve vakıf sisteminin gelişmesi ile Osmanlı
Devleti’nin İstanbul, Bursa, Edirne, Sivas, Konya, Halep, Şam, Kudüs, Musul, Bağdat ve Kahire gibi
kentleri birer bilim-sanat-kültür merkezi haline gelmiştir. Söz konusu kentlerin bu özellikleri kazanması
ile akademik yaşamın da merkezi haline gelerek akademik yaşantıyla ilgili kurumlar yönünden de
zenginleşmeye başlamıştır. Bu kurumların başında medrese öğrencileri ve öğretim üyelerinin
faydalanacağı kaynakların yer aldığı kütüphaneler gelmektedir. Aynı zamanda birer vakıf kurumu da
olan kütüphaneler derslerin yapıldığı, derslerde kullanılan kaynakların çoğaltıldığı kimi zaman da
akademik tartışmaların yapıldığı mekanlar olmuşlardır. XV. yüzyıldan itibaren özellikle İstanbul’daki
kütüphanelerin derme açısından ciddi gelişme göstermeye başladığı, başta saray kütüphaneleri olmak
üzere belli başlı medreselerde de kütüphanelerin kurulduğu bilinmektedir. XVI. yüzyıldan itibaren de
Osmanlı Devleti’nin Ortadoğu bölgesindeki kentlerde büyük ve zengin içerikli vakıf kütüphanelerinin
kurulduğu ve bunların XX. yüzyılın ilk dönemlerine kadar faal olduğu görülmektedir.2
İstanbul ve diğer önemli ticaret-eğitim-bilim merkezlerindeki kütüphanelerin derme açısından
gelişmesi birkaç yönden gerçekleşmiştir. Bunların ilki medrese sisteminin oturtulmaya çalışıldığı
dönemlerde

daha

önce

bilim-kültür

ve

eğitim

sistemi

alanlarında

ön

plana

çıkmış

bölgelerdeki/şehirlerdeki bilim adamı, edebiyatçı ve sanatçıların İstanbul ve diğer büyük kentlere davet
edilerek kendilerinden faydalanılmak istenmesi ile gerçekleşmiştir. Söz konusu ulema grubu
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Arapça, Farsça, Türkçe, İbranice, Aramice, Kıptice gibi halen kullanılmakta olan diller ile Hitit Dili, Luvi Dili, Sümerce,
Babilce, Süryanice, Asurca, Fenikece, Akadca, Elamca gibi ölü diller.
Bakınız, Hakan Anameriç ve Fatih Rukancı, “Libraries in the Middle East During the Ottoman Empire (1517-1918)”, Libri,
59 (4): 145-154, (2009).
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kendilerinden önceki ve kendi dönemlerinde kaleme alınmış -bazıları kendi çalışmalarıdır- çalışmaları
da yanlarında getirmiş, bu eserleri başta padişahlar olmak üzere devlet adamlarına ithaf/hediye
etmişler, medrese ve/veya kütüphanelerde istinsah edilmesine izin vermiş ve yardım etmişlerdir.
Böylelikle hem saray, hem vakıf/özel hem de medrese kütüphanelerinin derme yönünden gelişmesine
katkıda bulunmuşlardır. Ayrıca bilimsel çalışmaların devam ettiği sürede medreselerde faaliyet gösteren
çeşitli sınıftaki bilim ve din adamları da yazdıkları, tercüme ettikleri ve/veya istinsah ettikleri
çalışmalarla bilgi üretimine katkıda bulunmuşladır.
Kütüphanelerin derme yönünden gelişmesini sağlayan bir diğer önemli etken vakıf sisteminin
yaygınlaşmasıdır. Vakıf sistemi ile vakıf sahipleri, hem kütüphane yaptırmış hem de bu kütüphanelere
ellerinde bulunan eserleri vakfederek eğitim-öğretimde kullanılmasını sağlamışladır.
Kitapların kütüphane dermelerine kazandırılmasındaki diğer etken ise diğerlerine göre daha
dolaylı olan ticaret ve ganimet yoluyla olmuştur. Özellikle kara ve deniz ticareti yönünden önemli
güzergahlarda bulunan kentlere yurt içi ve yurt dışından gelen kervan ve gemilerden diğer mallarla
beraber kitapların da satıldığı/değiştirildiği bilinmektedir. Bu bağlamda kitap ticareti de kütüphane
dermelerinin gelişmesinde rol oynayan faktörlerden biridir. Ganimet yoluyla elde dilen kitaplar ise
diğer etkenler kadar olmasa da kitap değişimi veya ticaretine aracılık etmesi bakımından özellikle saray
kütüphaneleri dermesinin geliştirilmesine katkı sağlayan bir niteliktedir. Özellikle Osmanlı Devleti’nin
XV. ve XVII. yüzyıllar arasında Avrupa devletleri, Rusya ve İran ile yaptığı çeşitli savaşlarda, taraflar
birbirlerinden ganimet olarak değerli kitaplar almışlardır.
XV. yüzyıldan beri derme yönünden bu şekilde gelişme gösteren kütüphaneler, XVIII. yüzyılın
sonlarından itibaren çeşitli sebeplerle (bilimsel araştırma, gezi, diplomasi, istihbarat ve diğer) Osmanlı
topraklarına gelmeye başlayan doğu bilimcilerin gözdesi olmaya başlamıştır. 400 yıl boyunca geniş bir
coğrafyaya hakim olan ve bu hakimiyeti boyunca çok değerli bilim, edebiyat, sanat ve kültür eserlerini
barındıran kütüphanelere sahip olan Osmanlı Devleti, birçok özgün çalışmaya kaynaklık eden bir
hazineyi de elinde bulundurmuştur.
Arşivler ise devletin kurumlarının işlevlerini/işleyişini göstermesi bakımından önemli kurumlar
olmuşlardır ancak kütüphaneler kadar yaygın ve her zaman erişilebilecek özellikte olmadıkları için
içerdikleri belgelerin kullanımında daha uzun süreli bir izin süreci gerekmektedir. Devletin yönetimi ile
doğrudan ilgisi olan arşiv kavramı ve kurumunun resmi anlamda gelişiminin XIX. yüzyılda ortaya
çıktığı göz önüne alınırsa, arşivlerin yukarıda bahsedilen alanlarda yapılacak çalışmalarla ilgili
kullanılması kütüphanelere göre çok daha sınırlıdır. Ayrıca arşivin devlet işleri ile doğrudan ilgili olması,
arşiv belgelerinin güvenliği, aleyhte yapılacak çalışmalar, taraflı davranışlar, dönemin siyasi
geleneklerinin sıkılığı gibi riskleri beraberinde getireceğinden, arşivlerin kullanımında kısıtlamaların
olması kaçınılmazdır. Literatür incelendiğinde XIX. ve XX. yüzyılda çok az yabancı bilim adamı ve
diplomatın Osmanlı arşivlerinden (Hazine-i Evrak ve diğer kamu kuruluşlarının arşivleri) yararlandığı
kolayca görülebilmektedir. Bu kişilerin büyük bölümünün de Osmanlı Devleti’nin çeşitli kurumlarında
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veya yabancı elçiliklerde çalıştıkları, devletin işleyişini bildikleri, devlet adamlarıyla yakın ilişkilerde
oldukları da bir gerçektir.3
Çalışmanın tarih kapsamını oluşturan XIX. ve XX. yüzyıllarda, başta XIX. yüzyılın ortalarında
akademik bir disiplin olan Doğu Araştırmaları - Oriental Studies alanında çalışmalarını sürdüren doğu bilimci
- müsteşrik - şarkiyatçı - oryantalistler olmak üzere Doğu Uygarlıklarının her türlü birikimi ile ilgilenen
araştırmacılar, dönemin en zengin Doğu kaynaklarına sahip merkezi olan İstanbul’u sıklıkla ziyaret
etmeye başlamışlardır.
Oryantalistler, doğu bilimin kapsamına giren ve Batılılar tarafından tercih edilen Arapça, Farsça
ve Türkçe kaynakları incelemek üzere başta Topkapı Sarayı Kütüphanesi olmak üzere okul
kütüphaneleri ve İstanbul’un çeşitli semtlerinde bulunan cami ve mescit kütüphanelerini incelemek için
çeşitli girişimlerde bulunmuşlardır. Bu girişimler dönemin bakanlıkları ve diğer idari kurumları
aracılığıyla ilgili ülkelerin sefaretleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu girişimlere ait resmi izinler ile
ilgili belgeler, İstanbul kütüphanelerine Batılı bilim adamları ve diğer görevliler tarafından gösterilen
ilgiyi gözler önüne sermesi bakımından dikkat çekicidir.
Oryantalistlerin diğer kaynakları ise arkeolojik / etnolojik alanlardır. Özellikle XIX. yüzyılın
başlarından itibaren çok sayıda arkeolog, etnolog, antropolog, mısır bilimci, halk bilimci, sosyolog,
teolog, filolog, Hititolog ve Sümerolog, Anadolu topraklarında, o dönem Osmanlı Devleti ve Türkiye
Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisindeki bölgelerde kendi alanları ile ilgili birçok çalışma yapmışlardır.
Sözü edilen belgelere tarihsel sıra içerisinde bakıldığında ilk araştırma izni talebi Prusyalı /
Alman tarihçi ve kütüphaneci Ludwig Konrad Bethmann’dan (1812-1867) gelmiştir. Bu izin, 17 Safer 1262
/ 14 Şubat 1846 tarihli bir irade ile kendisine verilmiştir. İlgili belgede, İstanbul’daki bazı kütüphaneler
ile Saray-ı Hümayun Kütüphanesi’ndeki (Topkapı Sarayı Kütüphanesi) bazı Yunanca ve Latince
eserlerin Prusyalı L. K. Bethmann tarafından “muayene” ve “tahrir” etme isteği yer almaktadır. Bu istek,
Ocak (r. Kanun-ı Sani) 1845’te bir mektupla sadaret makamına bildirilmiş, mektupta tarih araştırmaları
için incelenmek istenen eski baskı ve el yazması eserlerin nerelerde olabileceği konusunda da ayrıntılı
bilgiler verilmiştir. Mektubun çevirisinde Almanya’da kurulan ve tarih üzerine araştırmalarda
bulunulacak olan dernekte4 ve Topkapı Sarayı Kütüphanesi’nde yer alan ve İstanbul’un fethinden
itibaren hem İstanbul’da hem de fethedilen bazı bölgelerde -örneğin Malta- yer alan kütüphanelerde
bulunan eski baskı / el yazması Yunanca ve Latince kitapların Topkapı Sarayı’nın çeşitli depo ve
odalarında bulunduğunu Mouradgea D’Ohsson’un ünlü eseri5 de kaynak gösterilerek belirtilmektedir.6
Bu da söz konusu eserlerle ilgili titiz bir araştırma yapılıp bilgi toplandığını göstermektedir. L. K.
3

4

5

6

Joseph von Hammer-Purgstall (1774-1856), Alphonse de Lamartine (1790-1869), Abel Jean-Baptiste Pavet de Courteille
(1821-1889), Arminius Vambéry (1832-1913), Imre Karacson (1863-1911), Luigi Bonelli (1865-1947), Jean Deny (1879-1963)
gibi.
Büyük olasılıkla 2 Ekim 1845’te resmi olarak açılan, Deutsche Morgenländische Gesellschaft (Alman Doğubilim / Şarkiyat
Derneği) olmalıdır.
Tableau Général de l'Empire Ottoman Divisé en Deux Parties, Dont l'une Comprend la Législation Mahométane, l'autre l'Histoire de l'Empire
Ottoman, I-II-III, Paris, 1787-1820.
“Prusyalı Betman’ın eski kitapların bulunduğu mahallerin muayene ettirilmesine dair mektubunun takdimi”. DAGM BOA 33-1514-İ.HR.,
17 Safer 1262 (14 Şubat 1846).
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Bethmann, çeşitli konularda yazılmış bu eserleri incelenmesinde dönemin İngiliz elçisi Sir Stratford
Canning’e7 (1786-1880) de bir mektup yazarak yardımcı olmasını istemiştir. Bu mektubun da bazı
bölümlerinin çevirisi sadaret makamına gönderilmiştir. Sadaret makamından verilen derkenar cevapta,
L. K. Bethmann’ın görmek ve incelemek istediği Avrupa tarihi açısından son derece önemli olan
kitapların İstanbul’daki eski kütüphanelerde, Cephane-i Amire’de ya da Topkapı Sarayı’nda Lalebahçesi
olarak bilinen mahalde bulunabileceği, çok değerli ve nadir olmaları nedeniyle ehil olmayan kimselere
gösterilmeyeceği ancak uygun şartların sağlanarak Prusyalı tarihçinin incelemesinde kolaylık
gösterileceğine değinilmektedir. Cevapta ayrıca mektupta belirtilen mahallerde yapılan incelemenin
ardından sözü edilen özelliklerde başka kitap bulunmadığı ve bunların dikkatli bir biçimde Hazine-i
Hümayun’da toplanacağı da belirtilmiştir.
L. K. Bethmann’ın izin talebine verilen cevap 14 Şubat 1846’dır. Bu dönemde sadaret
makamında Mehmed Emin Rauf Paşa bulunmaktadır. Ancak, konuyla ilgili bir diğer dikkat çekici
kaynak olan Heinrich Leberecht Fleischer’in Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft
(ZDMG)’ın yıllık değerlendirme eki olan Jahresbericht der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft’taki
makalesinde dönemin padişahı Abdülmecid’ten kapalı bulunan bazı kütüphanelerde ve saray
kütüphanesinde inceleme yapmak üzere Bethmann’ın görevlendirilmesinden bahsetmektedir. Bu
görevlendirmede dönemin İngiliz elçisi Sir Stratford Canning’in Reşid Paşa ile olan dostluğunun da
büyük payı olduğu söylenebilir8 (Bkz. Belge 1/1 ve 1/2).9
L. K. Bethmann aynı zamanda Roma İmparatorluğu ile başlayıp 1500’lü yıllara kadar olan
dönem içerisinde Almanya tarihi ile kaynakların bibliyografik kimliklerinin, kritiklerinin / tanıtımlarının
ve düzeltilmiş baskılarının yer aldığı Monumenta Germaniae Historica (MGH) adlı çalışmaya da katkılarda
bulunmuştur.10 Bu çalışma sadece Almanya değil, tüm dünyada Almanya tarihi ile ilgili çalışmaları
kapsadığı için L. K. Bethmann, 1846’daki ziyaretinde bu çalışmada kullanmak üzere Yunanca ve
Latince kaynaklardan faydalanmış olmalıdır. O nedenle kendi kültür eserleri kadar kendisinden önceki
ürünlere de sahip çıkan Osmanlı Devleti’nin başkentindeki bazı yerlerde kapalı bulunan kütüphane,
depo ve binalarda ilgili eserleri araştırmak için izin istemiş olma olasılığı yüksektir. Bu bağlamda
İstanbul’daki Antik ve Klasik dönem çalışmalarının, Avrupa tarihi üzerindeki etkisi, dolayısıyla da
Osmanlı kütüphanelerinin Avrupa milletlerinin tarihinin yazılmasındaki önemi bir defa daha ortaya
konulmuştur.
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1842-1857 yılları arası İngiltere’nin İstanbul büyükelçisi olarak görev yapmıştır.
Heinrich leberecht FLEISCHER, Beilage VIII zu Seite 11 Wissenschaftlicher Jahresbericht, Jachresbericht der Deutschen
Morgenländischen Gesellschaft für das Jahr 1846 ss. 105-107, 1847.
9 Abdülmecid döneminde yurt dışında basılan çeşitli özellikteki yayınların Osmanlı devleti dahilinde dağıtılması, basılması ve
kütüphanelere konulması konusunda çeşitli sansür ve yasaklamaların olduğu bilinmektedir. Bu yasaklama girişimleri bazı
oryantalistlerin de araştırmalarını kısıtlamış özellikle Batı menşeli kaynakların yer aldığı bazı kütüphaneler de kapatılmış ve bir
süre ziyaret izni verilmemiştir.
10 Chronicon Novalicience, Ludwig (K) Bethmann, 1846. Historia Langobardorum. Edi. Georg Waitz - Ludwig (K) Bethmann,
Monumenta Germaniae Historica, Scriptores Rerum Langobardicarum et Italicarum VI-IX, Hannover, 1878. Eserin orijinali Deaconlı
Paul tarafından Montecassino manastırında 787-796 yılları arası yazılmıştır. Bunların dışında MGH’nin farklı sayılarında çeşitli
çalışmaları da yayınlanmıştır.
8
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İstanbul kütüphanelerindeki yabancı dille yazılmış eski kitaplarla ilgili araştırma izni isteyen bir
diğer Prusyalı da 1849-50’de İstanbul elçiliğine atanan Prusya Kralı IV. Friedrich Wilhelm’in (18401861) mabeyincisi Albert Alexandre de Pourtales (Graf Albert von Pourtales)’tir (Neugebauer, 2001: 664).11
von Pourtales, Hazine-i Hümayun’da bulunan ve yabancı dille yazılmış kitapları görme isteğini 11
Ramazan (12)66 / 21 Temmuz 1850’de bir dilekçe ile dönemin padişahı Abdülmecid’e iletmiştir.
Pourtales’e söz konusu kitapları uygun bir yerde gösterilmesi için verilen izin ise 13 Ramazan (12)66 /
23 Temmuz 1850’de verilmiştir (Bkz. Belge 2).12 Pourtales’in Hazine-i Hümayun’daki kitapları görmek
istemesinin nedeni Ludwig Konrad Bethmann gibi Deutschen Morgenländischen Gesellschaft üyesi olmasıdır.
Bunun kanıtları, ZDMG’nin 1849 ve 1851 yılı sayılarında yer alan “Üyelerimizden Haberler” bölümünde
Pourtales’in İstanbul elçiliğine atanması ve ziyaretleri ile ilgili haberlerdir. Bu haberler elçinin sadece
diplomatik ilişkilerde bulunmadığını, aynı zamanda Deutschen Morgenländischen Gesellschaft için de
araştırmalar ve ziyaretler yaptığını ortaya koymaktadır13 (Verzeichniss…, 1849: 491; Verzeichniss…,
1851: 553). Ancak bu belgeler dışında yaptığı veya katıldığı çalışmalarla ilgili bilgilere erişilememiştir.
Abdülmecid döneminde Osmanlı topraklarında araştırma ve bazı eserlerle ilgili inceleme
yapmak isteyen bir diğer oryantalist, Fransız Victor Langlois (1820-1869)’tir. V. Langlois, Kilikya ve
Ermenistan tarihi, arkeolojisi ve coğrafyası üzerine çalışmalar yapmıştır. Anadolu’daki çalışmalarına 21
Şevval 1268 / 8 Ağustos 1852’de Ufra (Edesa) Valiliği’ne gönderilen bir izin ile başlayan Langlois,
Urfa, Adana, Antakya, Maraş, Kozan, Tarsus ve Mersin dolaylarındaki arkeolojik çalışmalarını
sürdürmüştür14 (Bkz. Belge 3/1 ve 3/2). Bu çalışmalar esnasında 80 kadar Yunanca kitabe keşfetmiş
ve bunlarla ilgili bulguları da makale, rapor15 ve kitaplarında16 bölümler halinde yayınlamıştır. Victor
Langlois Kilikya gezisine 7 Mayıs 1852’de görevlendirildiği, Secreteriat Générale de la Société Oriéntale
(Doğubilimciler Derneği Genel Sekreteri) sıfatıyla başlamıştır.17 Kilikya gezisi ve bölgedeki çalışmalarını
kaleme aldığı eseri, Voyage d’Exploration Scientifique en Cilicie başlıklı makaledir.18 Bu makalede AğustosEkim 1852’de Adana, Mersin, Tarsus, Silifke ve Hatay çevrelerinde başlayıp sürdürmüş olduğu
araştırmalarda elde ettiği bulguları genel hatlarıyla açıklamış, bulguların yorumlarını aktarmıştır. Aynı
11

Wolfgang NEUGEBAUER, Pourtalès, Albert Alexander Graf”, in Neue Deutsche Biographie, Band 20, Münich, Bayerischen
Akademie der Wissenschaften, s. 664, 2001.
12 “Hazine-i Hümayun’da saklanan yabancı dille yazılmış eski kitapları görmek isteyen Prusya elçisinin dilekçesini takdim eden tezkire ve ilgili
derkenar”. DAGM BOA 11-62-A.MKT.NZD., 23 Ramazan 1266 (2 Ağustos 1850).
13 Verzeichniss der gegenwärtigen Mitglieder der Deutschen Morgenländische Gesellschaft in Alphabetischer Ordnung,
Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 3 (1849), s. 491, 1849; Verzeichniss der gegenwärtigen Mitglieder der
Deutschen Morgenländische Gesellschaft in Alphabetischer Ordnung, Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 5
(1851), s. 553, 1851.
14 “İlimlere ve eski eserlere ait araştırma yapacak olan Fransalı Langlo’ya gerekli kolaylığın gösterilmesi”. DAGM BOA 47-59-HR.MKT, 21
Şevval 1268 (8 Ağustos 1852).
15 Yunanca kitabeler il ilgili raporu için bakınız, Rapport sur L’Exploration Archéologique de la Cilicie et de la Petite-Arménie Pendants les
Années 1852-1853, Paris, Imprimerie Impériale, 1854.
16 Victor Langlois’in Kilikya ile ilgili bir kitabı 1947’de Türkçeye çevrilerek yayınlanmıştır, bakınız Eski Kilikya (Tarsus), Çev: M.
Rahmi Balaban, Mersin, Yenimersin Matbaası, 1947. (Eserin Türkçe nüshaları, Karadeniz Teknik Üniversitesi Merkez
Kütüphanesi, Boğaziçi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Merkez Kütüphanesi,
Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi ve Milli Kütüphane’de mevcuttur).
17 1855’te halen aynı görevde bulunmaktadır. Bakınız, Liste des Collaborateurs de la Revue, Revue de L’Orient de L’Algérie et des
Colonies Bulletin de la Société Oriéntale de France, (1855, 1): 4.
18 Nouvelles annales des voyages, de la géographie et de l'histoire: ou Recueil des relations originales inédites, communiquées par des voyageurs français
et étrangers; des voyages nouveaux, traduits de toutes les langues européennes; et des mémoires historiques sur l'origine, la langue, les moeurs et les
arts des peuples, ainsi que sur les productions et le commerce des pays peu ou mal connus: accompagnées d'un bulletin où l'on annonce toutes les
découvertes, recherches et entreprises qui tendent à accélérer les progrès des sciences historiques, spécialement de la géographie / publiées par MM. J.
B. Eyriès et Malte-Brun 1852 Serie 5 T32.
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bölgede yapmış olduğu araştırmalarını yayınladığı bir diğer çalışma, Le Dunuk-Dasch Tombeau de
Sardarapole a Taurus başlıklıdır.19 Victor Langlois başta bu iki makalesi olmak üzere bölgede yapmış
olduğu araştırmaları, Voyage dans la Cilicie et dans les Montagnes du Taurus: Éxécute Pendant les Années 18521853 adlı kitabında toplamış ve bu kitap 1861’de Paris’te basılmıştır. Victor Langlois, epigrafi, arkeoloji
ve etnoloji çalışmalarının yanı sıra Kilikya bölgesinde hüküm süren uygarlıkların nümizmatiği, tarihi ve
edebiyatı üzerine yaptığı çalışmalarla XIX. yüzyıl oryantalistleri arasında kendine yer edinmiş,20
çalışmalarının büyük bölümü Revue Asiatique, Revue de L’Orient, Revue Archéologique ve Journal Asiatique
gibi dergilerde yayınlamıştır.
Sultan Abdülmecid döneminde Hazine-i Hümayun’da bulunan Rumca (Yunanca) kitapları
incelemek isteyen bir diğer kişi de ilgili belgede “erbab-ı maarif ve itibariyeden” olduğu belirtilen Rus
Pesetinofdur. 14 Safer 1276 / 12 Eylül 1859’da Hazine-i Hümayun Kethüdalığı’na yapılan başvuru ile
bu isteğini dile getiren Pesetinof’un, isteğinin olumlu karşılanıp karşılanmadığı ve kendisinin bu
kitapları inceleyip incelemediği ne yazık ki kısıtlı bilgiler nedeniyle tam olarak anlaşılamamıştır (Bkz.
Belge 4).21
I. Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti’nin kendisine siyasi ve ekonomik destek sağlamaya
çalıştığı ve yavaş yavaş müttefik grupların oluşmaya başladığı yıllarda, Osmanlı Devleti’nin Almanya ve
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na yaklaştığı bilinmektedir. Bu nedenledir ki, yapılan diplomatik
ziyaretler çerçevesinde birçok bilim adam -oryantalist- dönemin Osmanlı coğrafyasında birçok
araştırma gezisi düzenlemiş ve çalışmalar yürütmüştür. Doğubilimciler bu geziler sırasında özellikle
İstanbul’daki vakıf kütüphanelerinde bulunan yazma eserlerden de mümkün olduğunca faydalanmaya
çalışmışlardır.
Osmanlı Devleti’nin kendisine yeni müttefikler aradığı ve Almanya’ya siyasi/ekonomik açıdan
yaklaşmaya başladığı dönemlerde, Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu tebaasından
önemli sayıda bilim adamının Osmanlı coğrafyasında araştırma gezileri yapma isteklerinde bir artış
görülmektedir. Bu bilim adamlarından biri olan Profesör Bernhard Moritz (1859-1939)’in de İstanbul
Kütüphaneleri’nde çalışma yapmak istediği arşiv belgelerinden anlaşılmaktadır. Bernhart Moritz ilk
olarak

1882-1884

yılları

arasında Alman Arkeoloji

Enstitüsü’nün (Kaiserlich Deutschen

Archäologischen Instituts) burslu öğrencisi olarak Prof. Dr. Eduard Sachau ile beraber Suriye ve
çevresinde araştırmalar yapmıştır.22 Bernhard Moritz, Alman İmparatoru II. Wilhelm (1888-1918)’in 18
Ekim 1898’de İstanbul’a geldikten sonra çıktığı Filistin gezisinde yanında bulunan doğubilimcilerden
biridir. Bu gezinin ardından Prof. Bernhard Moritz İstanbul’da Ayasofya ve Şehzade Sultan Mehmet
19

Revue Archéologique, (1852, 10): 527-537.
“Paris Şark Dilleri Mektebi muallimlerinden Viktor Lankluva ve Edvard Dolörye’nin yazdığı kitapların takdim edildiği ve kendilerine atiyye
verilmesi”. DAGM BOA 79-76-A.AMD, 1273 (1856/57). Bu belgede adı geçen “Dolörye” Oryantalist ve Mısır Bilimci
(Egyptologist) Eduard Dulaurier (1807-1881)’dir. Dulaurier, özellikle Haçlı Seferleri üzerine Ermeni kaynaklarını inceleyerek
yaptığı çalışmalarla tanınmıştır. Aynı zamanda Ecole Spéciale des Langues Orientales üye ve araştırmacılarındandır.

İsmi tam olarak belirlenemediği için kişiyle ilgili bilgilere erişilememiştir. Bu nedenle yalnızca isteğinin onaylandığına dair
belgeye yer verilmiştir.
21 “Rusyalı Pesetinov’a Hazine-i Hümayun’daki bazı eski Rumca kitaplarına bakmasına izin verildiği”. DAGM. OADB. 304-53-HR.MKT.
14 afer 1276 (12 Eylül 1859).
22 “Aus einem Briefe von Dr. Bernhard Moritz”. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 38, s. 488, 1884.
20
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Camilerinin kütüphanelerinde inceleme yapmak amacıyla yaptığı istek, Maarif-i Umumiye Nezareti’nin
13 Recep 1321 (5 Ekim 1903) tarihli yazısı ile kabul edilmiştir. Aynı nezaret tarafından 25 Recep 1321
(17 Ekim 1903) tarihli tezkire ile Prof. Bernhard Moritz’in araştırmalarına yardımcı olacak ve ona refakat
edecek bir memurun görevlendirilmesi de istenmiştir. Bu istek sonucu Meclis-i Maarif üyelerinden
İbrahim Bey’in kendisine refakat etmesi kararlaştırılmıştır (Bkz. Belge-5).23 Prof. Bernhard Moritz’in
1906 ve 1923’te yayınlanan Arabic Paleography ve Arabien adlı çalışmalarına bakıldığında bu
kütüphanelerden Arap dili ile ilgili olanlara ilgi göstermiş olduğu anlaşılabilmektedir. Ayrıca İslam
Ansiklopedisi’ne de Arabistan, Faşoda ve Feyyum başlıklarını yazmış, İbn-i Said’in Sicilya Tasviri (İbn
Sa’ids Beschreibung von Sicilien) adlı bir kitap daha hazırlamıştır.24
Doğu bilimin geniş yelpazesi içerisinde özellikle Hz. Muhammet’in hayatı, İslam tarihi, Dört
Halife, Emevi ve Abbasi dönemleri, Arap tarihi, edebiyatı ile ilgili konularda dini, kültürel, etnolojik,
siyasi vb. konularda çalışmaların yoğunlaştığı görülmektedir. Bu konuda öne çıkan oryantalistlerden
biri de aynı zamanda Cizvit rahibi de olan Belçikalı Peré Henri Lammens (1862-1937)’tir. Lammens,
küçük yaşlardan itibaren Beyrut’ta yaşamaya başlamış, Yunanca, Latince ve Arapçayı iyi derecede
öğrenmiştir. Bu özelliği daha sonraki dönemlerde yaptığı araştırmalarda ve yayınlarda kendini
göstermektedir. Lammens akademik çalışmalarını Beyrut’taki Doğu Bilimleri Enstitüsü’nde devam
ettirmiş, Arap coğrafyasında birçok gezi yapmış, bu çalışmalarına kaynaklık edecek birçok Arapça
yazma eser için İstanbul’a gelmiştir. Bu seyahatlerinden birini, 3 Cemaziyü’l-evvel 1327 (23 Mayıs
1909)’da aldığı izin ile gerçekleştirmiştir. 12 Mayıs 1909’da Belçika Büyükelçiliği aracılığıyla Hariciye
Nezareti’ne yapılan başvuruda o günlerde İstanbul’da bulunan Lammens’in hazırlamakta olduğu bir
kitap için Maarif ve Evkaf Nezaretlerine bağlı kütüphaneler ile Ayasofya Kütüphanesi’nde bulunan
“Arapça” el yazmalarını inceleme isteği daha önce de kendisine bu konuda kolaylık gösterildiği
vurgulanarak belirtilmiştir. Bu da Lammens’in her ne kadar belgelerde rastlanmasa da daha önce de
İstanbul’a bu amaçla geldiğini kanıtlamaktadır. 29 Rebiü’l-ahir 1327 / 7 Mayıs 1325 (20 Mayıs 1909)’te
Hariciye Nezareti tarafından Sadaret Makamı’na iletilen yazıda da Lammens’in bu isteği
değerlendirilmiş, ardından yazıda geçen Maarif ve Evkaf Nezaretleri’ne gerekli bildirim yapılmıştır
(Bkz. Belge-6/1, 6/2 ve 6/3).25 Bu incelemenin yapıldığı Henri Lammens’in iki farklı çalışmasındaki
notlarda ve dipnotlarda görülebilmektedir. İlki Fatima et les Filles de Mahomet26 adlı kitaptır. Hz.
Muhammet dönemini ve olaylarını ele alan bu kitapta yazar, İstanbul kütüphanelerinde yer alan hadis
kitaplarını incelemiştir. Ankara Üniversitesi DTCF Kütüphanesi’nde bulunan nüshasının 2, 6, 10, 18,
21, 25, 31, 56, 60, 68, 77, 88, 90, 101, 102, 104 ve 134. sayfalarındaki dipnotlarda araştırma yaptığı

23

“Almanyalı Profesör Moriç (Moritz)’in Ayasofya Camii ve Şehzade Sultan Camii kütüphanelerinde ilmi çalışma isteği”, DAGM. OADB.
252-38.Y.MTV. 13 Recep 1321 (5 Ekim 1903); “Alman Profesör Morich (Moritz)’in Filistin’deki eski eserler üzerinde ve kütüphanelerde
araştırma ve inceleme yapmasının temini”, DAGM. OADB. 4-84, Y.PRK.MF. 25 Recep 1319 (7 Kasım 1901). (Ancak belge yanlış
özetlenmiştir. Yazışmanın ekindeki ikinci belge, Profesör Moritz’in Ayasofya ve Şehzade Sultan Mehmet Camilerinin
kütüphanelerinde yapacakları araştırmaya refakat edecek memurun belirlenmesi ile ilgilidir.)
24 A.g.e., Kanar, 1565.
25 “Belçika tebaasından ve Cizvit ruhbanından olup Dersaadet’de bulunan müsteşrik rahip Lanes’in hazırlamakta olduğu bir kitap için İstanbul
kütüphanelerindeki asar-ı Arabiye’yi tedkikine izin verilmesi”. DAGM. OADB. 3555-266576-BEO, 3 Cemaziyü’l-evvel 1327 (23
Mayıs 1909).
26 Romae: Sumptibus pontifıc Instituti Biblici, 1912 (A.Ü. DTCF Kütüphanesi D 21085).
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kütüphaneleri ve buradaki eserleri kaydetmiştir. Buna göre Lammens, Köprülü, Nuruosmaniye, Aşir
Efendi, Beyazıd (Kütüphane-i Umumi-i Osmani) ve Ayasofya kütüphanelerinde bulunan Arapça hadis
kitaplarını incelemiştir.27 Diğeri, Les Sanctvaires Preislamites dans l’Arabie Occidentale adlı eserdir.28 Bu
kitabın 56, 72, 89, 95, 99, 100, 110, 111 ve 120. sayfalarında dipnotlarda araştırma yaptığı kütüphaneleri
ve buradaki eserleri kaydetmiştir. P. Henri Lammens yazmış olduğu 14 kitabın yanı sıra Encyclopedia of
Islam’a (Leiden) ve İslam Ansiklopedisi’ne (İstanbul) çok sayıda madde yazarlığı da yapmıştır.29
I. Dünya Savaşı öncesi Osmanlı vilayetlerindeki eski eserleri (yazma kitapları) incelemek,
istinsah etmek ve bunlarla ilgili çalışmalar yapmak isteyen iki oryantalistten ilki İslamiyet öncesi Arap
edebiyatı, Arapça - Farsça - Türkçe yazma katalogları ve Osmanlı dönemi çalışmaları ile tanınan Oskar
Rescher (1883-1972)’dir. Rescher’in ziyareti 1909’da Ebu’l-Feth Osman bin Cinni (İbn Cinni, 912-1002) ve
Arap grameri üzerine yapmış olduğu doktora çalışması sırasında olmuş, çalışmasını tamamlayana kadar
İstanbul’da kalmış, 1911’de bir kez daha İstanbul’a gelerek Topkapı Sarayı Kütüphanesi’ndeki kitapları
incelemiş30 ve 1913’te ise çalışmaya konu olan ziyaretini gerçekleştirmiştir. 8 Şevval 1331 (8 Eylül
1913)’te kütüphanelerin bağlı bulunduğu Maarif-i Umumiye Nezareti’nin Kalemi Mahsus Dairesi
tarafından Hüdavendigar Vilayeti Maarif Müdiriyeti’ne gönderilen yazıda, tanınmış oryantalistlerden
(müsteşrik) Rescher’in Bursa’daki eski kitapları incelemek istediği ve bu konuda kendisine kolaylık
gösterilmesi ricasından bahsedilmektedir (Bkz. Belge 7/1 ve 7/2).31 Bu incelemenin yapıldığı
Rescher’in ZDMG’de yayınladığı makaleden32 ve Die Maqamen des Sojuti adlı çalışmasından
anlaşılmaktadır. Bursa kütüphaneleri ile ilgili makalede, bu şehirdeki Haraçzade Medresesi, Orhan
Cami, Ulu Cami ve Hüseyin Çelebi kütüphanelerindeki yazmalara yönelik katalog kayıtları yer
almaktadır. Ayrıca Die Maqamen des Sojuti’nin önsözünde şu ifadelere yer verilmiştir: “Elimin altındaki
baskılar 1. İstanbul Cevaib baskısı (1298), 2. Kahire Bulak Matbaası (1275) ve 3. tamamen özdeş (muhtemelen
daha sonra tamamlanmış) Bhopal Matbaası (1297) ilk kısmı el-mubtakar fi bayan ma yataallaqu bi-‘l-muannat wa‘l-mudakkar’ı içeren/barındıran bir külliyattır. [ZDMG’nin 68/387. sayfasında Aşir Efendi Kütüphanesi I.
bölümün 1150, 1152, 1158 ve 1179. kayıtlarda, aynı sayının 389. sayfasındaki II. bölümün 445. kaydında ve yine
sayının 54. sayfasında Bursa Hüseyin Çelebi Kütüphanesi 49. kaydında yayınladığım kataloglara göre]. Ayrıca sık
sık Berlin yazmaları ile karşılaştırdığım, İstanbul’da bulunduğum kısa süre içerisinde (1918’in Ocak ayı başında)
maalesef yüzeysel olarak bakabildiğim İstanbul yazmaları da elimde var”. Bu ifadenin dipnotunda İstanbul’daki
27

Köprülü Kütüphanesi’nden Ebu Ubeyd’in İmtaü’l-Esma, Sabit ibn Cevzi’nin Mir’atü’z-Zaman fi Tarihü’l-Ayan, Nüveyri’nin
Nihayetü’l-Ereb fi Finuni’l-Edeb, Buhari’nin Tarih kitapları olan et-Tarihü’l-Kebir, et-Tarihü’l-Evsat ve et-Tarihü’l-Sagir, Aşir Efendi
Kütüphanesi’nden Sabit ibn Cevzi’nin Telkih, Makdisi’nin Ensabü’l-Kureyşin (?), Suyuti’nin Enmuzecü’l-Lebib fi Hasaisi’l-Habib,
İmam Suyuti’nin Camiü’s-Sagir min Ehadisi’l-Beşir ve Nezir (Mecmua) ve Ali el-Muttaki’nin Muntehabü’l-Kenzi’l-Ummal,
Nuruosmaniye Kütüphanesi’nden Nesai’nin Sünen-i Nesai (Sünen), Beyazıt (Kütüphane-i Umumi-i Osmani)’den İbn Kayyım elCevziyye’nin Zadü’l-Mevad fi Hedyi Hayri’l-İbad ve Kudai’nin Uyunü’l-Maarif ve’l Fünunü’l-Ahbari’l-Halaif ve Ayasofya
Kütüphanesi’nden İbn Kuteyde’nin El-Maarif (Kitabü’l-Maarif) adlı eserlerini çalışmasında kullanmıştır.
28 Beyrouth: Imprimerie Catholique, 1926 (A.Ü. DTCF Kütüphanesi D 14628).
29 A.g.e., Kanar, 1291-1294.
30 “Almanya müsteşriklerinden Doktor Richer adlı zatın Topkapı Sarayı Kütüphanesi’nde mevcut eski eserleri tetebbu ve istinsah eylemesine izin
verildiği”. DAGM. OADB. 3928-294542-BEO, 19 Şevval 1329 (13 Ekim 1911).
31 “Kütüb-i kadimeyi tedkik için Bursa’ya gidecek olan müsteşrik Richer’e (Rescher) gerekli kolaylığın gösterilmesi”. DAGM. OADB. 1189-53,
MF.MKT, 8 Şevval 1331 (10 Eylül 1913).
32 “Notizen über einige arabische Handschriften aus Brussaer Bibliotheken Nebst Manuskripten der Selim Ağa (Skutari) etc.”.
ZDMG, 68 (1914): 47-63. ZDMG’nin aynı sayısında yayınlanan bir başka makaleden Rescher’in İstanbul’da da aynı çalışmayı
yaptığı anlaşılmaktadır. Bakınız; “Kütübhane-i Feizije (in der Nähe Fatih Moschee) und Asir Efendi L II. III.”. ZDMG, 68
(1914): 377-391.
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Aşir Efendi, Esad Efendi, Laleli ve Ragıp Paşa Kütüphaneleri’nde bazı Arapça eserlerin nüshalarını
incelediğini belirtmektedir.33 Rescher, 1913’te yayınladığı bir diğer kitabının İstanbul’da yazdığı
önsözünde İstanbul Laleli Camisi Kütüphanesi’ndeki bir Arapça yazmadan faydalandığını eserin
kimliğini vermeden bahsetmektedir.34 Oskar Rescher’in Türkiye ziyaretleri sonrasında yayınlamış
olduğu eserler arasında araştırma/inceleme yapmış olduğu kütüphanelerdeki yazmaları içeren
katalogların da olduğu görülmektedir.35
1937’de Türk vatandaşı olan Oskar Resher, aralarında Taşköprüzade İsamüddin Ahmed’in eşŞakaiku’n-Numaniyye fi Ulemai’d-Devleti’l-Osmaniyye ve Miftahü’s-Saade ve Misbahü’s-Siyade, Yahya elBaladuri’nin Kitab-ı Futühu’l-Buldan ve Apap edebiyatının önemli eserleri olan 1001 Gece Masalları ile
ilgili birçok çalışma yapmıştır. Bunun yanı sıra toplamış olduğu yazma ve basma eserlerden oluşan özel
kütüphanesinin çoğu yazmalardan oluşan bölümleri Berlin Staatsbiliothek ve Yale Üniversitesi
Beinecke Kütüphanesi’nde yer alırken, 3109 basma eseri de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi Kütüphanesi tarafından satın alınmıştır.
I. Dünya Savaşı öncesi ülkemize gelen diğer Alman orientalist, Münih Şehir Kütüphanesi
Müdürü (Bayerischen Staatsbibliothek in München) Emil Gratzl (1877-1957)’dır. Gratzl’ın çalışmaları
da semitik diller ve yazma eserler üzerine yoğunlaşmıştır. Alman Büyükelçiliği’nin Dahiliye Nezareti’ne
3 Teşrin-i evvel 1329 (16 Ekim 1913) tarihinde göndermiş olduğu yazıda Emil Gratzl’a eski eserleri ve
kitapları incelemek üzere Adana, Haleb, Şam, Urfa, Mardin, Musul, Samarra(?) ve Bağdad
vilayetlerinde kendisine kolaylık gösterilmesi isteği belirtilmiştir. Dahiliye Nezareti de bu istek üzerine
olumlu görüşünü Suriye, Haleb, Adana, Bağdad, Musul ve Diyarbakır Vilayetleri’ne ayrıca Urfa Sancağı
Mutasarrıflığı’na göndermiştir (Bkz. Belge 8/1 ve 8/2).36
Emil Gratzl’ın ziyareti sonrasında yayınladığı çalışmalarda yapmış olduğu ziyaretle ilgili bilgilere
erişilememekle birlikte 1924’te Erich Gruner ile birlikte yayınladığı Islamische Bucheinbände des 14. bis 19.
Jahrhunderts adlı eserde birçok Türk, Arap ve Fars cilt örneklerine yer vermiş, bunların nerelerden
alındığını da belirtmiştir.

Sonuç

33

Die Maqamen des Sojuti, [s.l.]: Max Schmersov, 1918, s. I.
Die Maqamen des Zamakhsari, Greifswald: Buchdruckerei Hans Adler Inh., 1913, s. I.
35 Oskar Rescher’in 1912 ve 1913 yıllarında İstanbul kütüphanelerindeki Arapça yazmalara yönelik katalog çalışmaları şunlardır:
Mitteilungen aus Stambuler Bibliotheken, ZDMG, 64 (1910): 195-217; Arabische Handschriften des Topkapi Seraj, Rivista
Degli Studi Orientali, 4 (1911/12): 695-733; Mitteilungen aus Stambuler Bibliotheken II, Mélanges de la Faculte Orientale Beyrouth, 5
(1912): 489-540; Über einige Arabische Handschriften der Hamidie-Bibliothek, Zeitschrfit für Assyriologie, 27 (1912): 147-158;
Über Arabische Handschriften der Aja Sofia, Weiner Zeitschrfit für die Kunde des Morgenlandes, 24 (1912): 63-95; Weitere
Arabische Handschriften der Köprülü Bibliothek, nebst anderen der Jeni Gami’ und Nur-i ‘Otmanije. Mitteilungen des Seminars
für Orientalischen Sprachen, 15 (2): 1-29, 1912; Neuerwerbungen der Universitäts-Bibliothek, Zeitschrfit für Semitistik und verwondte
Gebiete, 3 (1924): 247-254. Konu ile ilgili ayrıntılı bibliyografik bilgiler için bakınız; İsmet Binark, Türkiye Kütüphanelerindeki
Yazmalar Hakkında Yerli-Yabancı Kaynaklar Bibliyografyası -Yeni İlavelerle -, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 23 (1): 54-79,
1974.
36 “Almanya’nın Münih Şehri Kütüphanesi Müdürü şark dilleri mütehassısı doktor Emil Grasil (Gratzl) adlı zat, Adana, Halep, Şam, Musul,
Bağdat, Urfa, Mardin ve çevresinde eski kitap ve eserler konusunda araştırma yapacağından kendisine kolaylık gösterilmesi talebi”. DAGM.
OADB. 28/2-23, DH.İD, 15 Zi’l-kade 1331 (16 Ekim 1913).
34

11

XIX. yüzyıl ile birlikte doğu bilimcileri için önde gelen bir araştırma alanı olan Osmanlı
toprakları, barındırdığı sayısız bilimsel, kültürel, edebi, arkeolojik ve etnolojik değerle önemli
çalışmalara kaynaklık etmiştir. Çalışma kapsamında yer verilen ve çeşitli uzmanlık alanlarına sahip doğu
bilimcilerin, kendi alanlarında öne çıkan çalışmalarını hazırlarken görmüş - gitmiş - araştırmış gibi yapmak
yerine bizzat gelerek tetkik etmiş olmaları bu kaynaklara verilen önemi, incelenmesine olan gereksinimi,
doğru ve güvenilir bilgiye ulaşma isteğini, tanıma / tanıtma isteğini vurgulamışlardır. Özel izinler ile
araştırma yapmaya gelen doğu bilimciler özellikle İstanbul, Bursa ve Edirne’deki vakıf
kütüphanelerinde yazma eserler ile teoloji, dil bilim, edebiyat, tarih ağırlıklı olmak üzere değerli
çalışmalar yapmışlar, arşiv belgelerinden yararlanmışlar ve çeşitli arkeolojik kazılara, etnografik
incelemelere katılmışlardır. Bu faaliyetleri sonucunda hazırladıkları eserlerini, prestijli/döneminin önde
gelen bilimsel kuruşlarınca yayınlatmışlardır. Devlet ve özel vakıf bursları ile Osmanlı coğrafyasına
araştırma yapmaya gelen doğu bilimcilere verilen destek aynı zamanda bu bilimsel çalışmalara verilen
önemi de göstermektedir. Bu aynı zamanda doğunun kültürel, bilimsel, edebi vb. zenginliğinin
çekiciliğini, dünyaya yaptığı katkıyı da gösterir bir delildir. Söz konusu doğu bilimcilerin çalışmalarında
yer verdikleri, onlara kaynaklık eden ve hareket noktası olan kaynakların yer aldığı Osmanlı arşiv ve
kütüphaneleri de bu bağlamda değerlendirildiğinde birçok Avrupa şehrindekiler ile boy ölçüşebilir
vaziyettedir. Özellikle tarih, dil bilim, teoloji ve edebiyat (literatür) konularındaki çalışmalarda İstanbul
başta olmak üzere Bursa ve Edirne’deki kütüphaneler doğu bilimciler için birer bilgi evi olmuş, her
zaman kapılarını bu çalışmalara açık tutmuştur. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde içinde
bulunulan siyasi ve ekonomik zorluklara rağmen birçok doğu bilimcinin istekleri kabul edilmiş ve
güvenle çalışmalarını sürdürmeleri için gerekli önlemler alınmıştır. Bu çalışmalara kaynaklık eden
İstanbul Kütüphaneleri, Batı bilim ve kültür hayatına ilginç, özgün ve yeni çalışmaların katılmasına
aracılık etmiştir. Bunun yanı sıra kendi tarihlerini araştıran ve halkına tanıtmak isteyen ülkelerin
hükümetleri ve Doğu kültürünü öğrenmek / öğretmek isteyen ülkelerin bilim kurumları da İstanbul
Kütüphaneleri’nin eşsiz kaynaklarından faydalanmışlardır. Buradan hareketle Osmanlı Devleti
Batı’daki bilimsel devrime ve kültürel değişime kendi bilim adamları ve / veya aydınları ile belki
doğrudan katkı sağlayamamıştır, ancak elinde bulundurduğu değerli kütüphaneleri ve buradaki
kaynakları ile Batı bilim ve kültür hayatına eşsiz katkılar ve yenilikler kazandırmıştır.
Çalışmanın başta Türk kütüphane ve kütüphanecilik tarihi olmak üzere; oryantalistler, bilim
tarihi, sanat tarihi, edebiyat tarihi ve siyasi tarih alanlarında araştırma yapanlara faydalı olabileceği
kanaatindeyiz.

Kaynakça
FLEISCHER, Heinrich Leberecht, Beilage VIII zu Seite 11 Wissenschaftlicher Jahresbericht,
Jachresbericht der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft für das Jahr 1846 ss. 105-107, 1847.
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Arşiv Belgeleri
“Alman Profesör Morich (Moritz)’in Filistin’deki eski eserler üzerinde ve kütüphanelerde araştırma ve inceleme
yapmasının temini”, DAGM. OADB. 4-84, Y.PRK.MF. 25 Recep 1319 (7 Kasım 1901).
“Almanya müsteşriklerinden Doktor Richer adlı zatın Topkapı Sarayı Kütüphanesi’nde mevcut eski eserleri tetebbu ve
istinsah eylemesine izin verildiği”. DAGM. OADB. 3928-294542-BEO, 19 Şevval 1329 (13 Ekim
1911).
“Almanyalı Profesör Moriç (Moritz)’in Ayasofya Camii ve Şehzade Sultan Camii kütüphanelerinde ilmi çalışma
isteği”, DAGM. OADB. 252-38.Y.MTV. 13 Recep 1321 (5 Ekim 1903).
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