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İstanbul'daki el yazma eserler, hem nitelik hem de nicelik bakımından dünyanın bu anlamda en 
zengin koleksiyonlarını oluşturur. Ortaçağ ve erken modern dönemin önemli siyasi aktörlerinden 
biri olan Osmanlı İmparatorluğu'nu yöneten sultanların ilgisi ve gayreti ile zenginleşen 
koleksiyonlarda başta din, tarih, edebiyat, bilim, felsefe olmak üzere pekçok alanda yazılmış ve 
bazıları resimlenmiş yüz binlerce eser günümüze erişmiştir. Matbaanın icadına kadar katipler 
tarafından elle çoğaltılan söz konusu kitaplar, âlimlerin de katkılarıyla bilginin ve bilimin 
yaygınlaştırılmasında rol oynamıştır. İstanbul'daki el yazma kütüphaneleri arasında sanatlı 
kitaplarla öne çıkanların başında saltanata ait koleksiyonları içinde barındıran Topkapı Sarayı 
Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi gelir. 
Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı olarak faaliyet gösteren Süleymaniye Kütüphanesi ve ona 
bağlı birimler ile Vakıf Kütüphaneleri de el yazma kitap bağlamında kayda değer eserleri 
korurlar. Bu seminerde İstanbul'daki belli başlı kütüphanelerde bulunan, büyük çoğunluğu tek 
nüsha ve özgün te'lif eserler olan el yazmalarından bahsedilerek, İslam kitap sanatı ve kültürünün 
zengin birikimi ortaya koyulacaktır.  
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