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ŞEHİR KÜTÜBḪÂNESİ (I) * 

Transkribe eden Hüseyin Odabaş** 

“Mektebini ikmâl ittikten ṣoñra eline kitâb alub muṭâlaʿa itmeyen kimse 
münevverler arasında kendisine yer aramamalıdır. Aḫlâḳ ve maʿneviyâtı, 
ḥissiyyât ve efkârı yükseltmek içûn elzem olan kitaba ṣu derecesinde 
muḥtâcız. Beşeriyyetiñ menbaʿ-ı ʿirfân ve nûrundan araṣıra bir yudum 
içmeyen, maʿnen ve maddeten ḳurumuş dimektir.” 

Pol Ġulyaş سواط 

İstanbuluñ büyük ve müteʿaddid iḥtiyâclarından biri de kütübḫâne 
iḥtiyâcıdır. Bu iḥtiyâc, şehriñ diğer iḥtiyâcları yanında ẓâhiren 
ehemmiyyetsiz ve ġayr-ı müstaʿcel görünüyorsa da, vâḳiʿde ṣu, elektriḳ, yol 
iḥtiyâcı ḳadar esaslı, mübrim, ẓarûridir. Bu ʿaṣırda insanlarıñ oḳumaḳ 
iḥtiyâcı, yemek, içmek gibi yevmî iḥtiyâclar meyânına girmiş olduğu içûn, 
İstanbul, ṣu, elektriḳ, yol ḳadar kütübḫâneye de muḥtâcdır derken 
mübâlağa yapmadığımızı da ẓann ediyoruz. Fi’l-ḥaḳîḳa şehriñ sekenesi ve 
bunlarıñ ictimâʿi vażʿiyyetleri naẓar-ı iʿtibâra alınırsa, teslim idilir ki, İstanbul 
her şeyden evvel ve memleketiñ her ṭarafından ziyâde oḳuyan bir beldedir. 
Bu gün İstanbulda oḳumaḳ, teneffüs itmek gibi ḥayâtıñ sebeb ve mesnedi  
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ʿadd olunabilecek bir fiʿildir. Bunu bilmeyen varsa, içinde yaşadığı ḥalde 
şehri ṭanımıyor, dimektir. Her vaḳit yapıldığı ṭarzda şimdi burada da 
İstanbulu, memleketiñ dimâğı, tefekkür cihâzı diye taʿrîf idebiliriz. Ve 
İstanbul bu taʿrife bi’haḳḳın lâyıḳtır. Buña rağmen şehirde kütübḥâne az ve 
mevcûd olanlar gayr-ı kâfidir. Denilebilir ki şehir, lâzım olduğu ḳadar ġıda 
alamayan, yaşamağa müsaʿid saḥa ve şerâʾiṭ bulamayan bir zî ḥayât gibi 
kütübḥânesizlik yüzünden günden güne fikren ḳuvvetsiz, żaʿîf, ḥasta 
düşmekte, beşeriyyetiñ menbaʿ-ı ʿirfân ve nûrundan araṣıra bir yudum 
ṭadamadığı cihetle, maʿnen her daḳiḳa biraz daha ölüme yaḳlaşmaḳtadır. 
Bir zamânlar ḳoca bir imparaṭorluğuñ pa-yı taḫtı ve elyevm Cumhûriyet 
Türkiyesiniñ eñ büyük eñ medenî, eñ münevver bir köşesi olan İstanbul 
içûn bu vażʿiyyet fecîʿ ve felâketlidir.   

İstanbulu şerâʾiṭ-i ḥayâtiyesi tam bir 
belde ḥaline getirmek içûn, şehriñ 
maddi ʿumrânı ḳadar, maʿnevî 
ʿumrânına da çalışmak iḳtiżâ ider. 
Eğer maʿnen yükselememiş ise, bir 
şehriñ maddî ʿumrânınıñ hemân hiç bir 
ḳıymeti yoḳdur. Esâsen maʿnen żaʿîf 
ve ḳuvvetsiz olan bir şehr, maddeten de öyledir. Bir şehriñ maddî intiżâm ve 
teʿâlisini sekenesiniñ maʿnevî ḳudreti sevḳ ve idâre eder. Bundan dolayı 
fikren ilerlememiş şehirleriñ maddî ḫarâbesi, perîşanlığı ḥayretle telaḳḳî 
edilecek bir ḥâdise teşkîl itmez. Şu ḥalde İstanbuluñ, her ṭarafı maʿmûr, 
muntaẓam, medenî bir belde olmasını isterken, ʿaynı zamânda 
İstanbullularıñ da fikriyyât ve maʿneviyyâtınıñ yükselmesini istemelidir. 
Bizce bu iki emel, İstanbula ḫıdmet idecekleriñ ḳalbinde birlikte ve bir küll 
ḥâlinde yaşamalıdır.  
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İstanbulu maʿnen yükseltmek ancak mektebler, ʿumûmî kütübḫâneler 
teʾsîsiyle ḳâbildir. Mekteb ve kütübḫâne teʾsîsi, İstanbuluñ ʿumrânına maʿṭûf 
faʿâliyetleriñ ilk hedefi olmadıḳça, bu faʿâliyetler bize, heder olacaḳ gibi 
geliyor. Fikrimizce şehri ḳurtaracaḳ vâsıṭalarıñ başında mekteble 
kütübḫâneden başḳa bir şeyʾ yoḳdur. Bu haḳîḳat bunuñla da ḳalmayaraḳ 
şehir idâresi biñ doḳuz yüz yirmi üç senesinde İstanbuluñ iʿmârı ḳadar 
ʿirfânını da düşünmüşdür. Biñ doḳuz yüz yirmi üç senesinde “cemʿiyyet-i 
ʿumûmiyye-ʾi belediye teşkilat encümeni” ḥażırladığı belediye ḳânunu 
lâyiḥasınıñ esbâb-ı mûcibe mażbaṭasında: “Derece-ʾi ibtidâʿiyye tedrîsâtı, 
muḫtâriyyet-i maḥalliye esâsına müstenid olan nevâḥi ḳanûnu mûcibince 
şaḫṣiyyet-i ḥükmiyyeyi ḥâʾiz olan nâḥiyeye ʿâʾiddir. Belediye ḥudûdu 
dâḫilinde nevâḥiye teşkilâtı zâʾiddir. Çünki belediye teşkilâtı hem daha vâsiʿ, 
hem de vesâʾiṭi mükemmeldir. Maʿârif-i ibtidâʾiyyeyi fużûli olaraḳ belde 
dâḫilinde derʿuhde iden idâre-ʾi ḫuṣuṣiyyeden alaraḳ memâlik-i sâʾirede 
olduğu gibi ehli ve maḥallî olan belediyeye virmek maṣlaḥata muvâfıḳ ve 
muṭâbıḳ olur.” Diyor ki, bu, bir zamanlar İstanbul şehri idâresine vâżıʿu’l-yed 
olan bir heyʾetiñ, belediyeniñ ʿirfânı içun da çalışmağı vaẓîfeleri miyânında 
gördüğünü isbât eder. Bundan mâʿadâ, şehirde bir belediye kütübḫânesi 
teʾsîsi içun teşebbüslere de girişilmiş, maʿmâfîh ne tedrîsât-ı ibtidâʾiyye 
umûrunuñ belediyelerce derʿuhde idilmesi keyfiyyeti, ne de şehir 
kütübḫânesi teʾsîsi teşebbüsi intâc idilmemiştir. Tedrîsât-ı ibtidâʾiyye 
umûrunuñ, ḥükûmetiñ siyâsetine telaḳḳî cihetiyle, belediyelere terk ve 
tevdîʿi mümkin görülememese bile, şehir kütübḫânesiniñ senelerden beri bir 
dürlü teʾsîs idilememesine sebeb bulunamaz;  
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parasızlıḳ gibi eñ evvel ʿaḳla gelen vesîle, 
noḳṭa-ʾi nażarımıza göre, şehir kütübḫânesiniñ 
teʾsîsine mâniʿ mecbûr değildir. 

İstanbulda ʿumûmî bir şehir kütübḫânesi teʾsîs 
idilememekle beraber bunuñ nüvesi olmaḳ 
üzere biñ doḳuz yüz yirmi dört senesinde şehir 
emâneti dâʾiresinde bir belediye kütübḫânesiniñ 
temeli atılmış, o sene büdceye ḳonulan taḥṣîṣât 
ile küçük miḳyâsda bir kütübḫâne vücûda 
getirilmişse de, bu kütübḫâne el-yevm istifâde 

edilebilir bir ḥalde ise de, şübhesiz ki, nâḳıṣ, fâʾidesi maḥdûd ve şehir 
emânetine münḥaṣırdır. ʿAynı zamanda -böyle ʿadd edilmesine rağmen- bu, 
bizim istediğimiz aṣıl şehir kütübḫânesiniñ nüvesi de olamaz. Şehir 
kütübḫânesi, yâḫud şehir ḫalḳına maḫṣûṣ belediye kütübḫânesi, mâhiyeti 
iʿtibâriyle, belediye vezâʾifiniñ îfâsını teshîl idecek kütübḫâne dimek değildir. 
Şehir kütübḫânesi, istisnâsız herkesiñ fikrini tenvîr, maʿlûmâtını tevsiʿ 
ġâyesiyle açılır; binaʾen ʿaleyh meslekî kütübḫânelerden ayrıldığı gibi, 
ʿumûmî devlet kütüpḫânelerinden de ayrılır. Meslekî kütübḫâneler –
isminden de añlaşılacağı vechle- daha ziyâde meslekî zümreleriñ işine 
yarar. ʿUmûmî devlet kütübḫâneleri ise, ancak bir ʿilm şuʿbesine meşġûl ve 
añınla müştaġil olanlarıñ istifade idilebilecekleri kütübḫânelerdir. Şehir 
kütübḫâneleri, bütün şehir sekenesiniñ iḥtiyâcını teʾmîn içûn teşkîl idildikleri 
cihetle meslek ve ʿilm müntesibleriniñ tetebbuʿ yeri olamaz; iḫtîṣaṣa ḫıdmet 
itmez, eğlendirir, öğretir, ruʾyeti genişletir, idrâk ve muḥâkemeye ḳuvvet ve 
revnaḳ virir. Şehir kütübḫâneleri, daha fażla ansiḳlopedik mâhiyeti hâʾiz ve 
şu ḥalde her nevʿ eseri muḥtevîdir. Bunlar, meslek ve ḫıdmet  
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farḳı ḫâricinde, henüz maddeten ve maʿnen teşkîl ve inkişâf devrinde 
bulunan gençleri ceẕb idebildiği ḳadar, ḥayâta girmiş, ḥayât mücâdelesine 
dalmış yaşlıları da celb idebilmeli, yekdiğerinden ayrı olan bu iki ṣınıfıñ 
ikisini de behemeḥâl çatısı altında ṭoplamalıdır.   

Şehir kütübḫânesi mekteb değil, faḳaṭ mürebbîdir, ḫalḳıñ ẕihninde yerleşmiş 
bâṭıl iʿtiḳâdları, fena fikirleri taṣḥîḥ, yañlış naẓariyyeleri ıṣlâh, eskiyen, işe 
yaramayan, ḥayâta uymayan maʿlûmâtı yeñileriyle tebdîl ider. Buña binâʾen 
şehir kütübḫânesinde aranacaḳ ilk 
ḫâṣṣa, terbiyevî ḳıymettir. Şehir 
kütübḫânesinde hemân hiç tedrîsi 
meziyet aranmaz ve esâsen bir şehir 
ḫalḳınıñ tenvîri, tedrîsâtla mümkin 
değildir. ʿUmûmi ḫalḳ seviyesini 
yükseltmek vaẓîfesini derʿuhde 
edenler, eğer tedrîs ṭarîḳına ṣaparlarsa, yañlış bir yol ṭutmuş, çıḳmaz bir 
soḳağa girmiş olurlar ki, neticede vâṣıl olacaḳları inkisâr-ı ḫayâlden 
ʿibârettir. Bu esâsa istinâd ederek diyebiliriz ki, ʿumûmî terbiye üzerinde 
muʾessir olmayan, maʿnevî nufûẕ ve ḳudretiyle efkâr ve iʿtikâdâtıñ istiḳâmet 
ve hedefini ṣıḥḥat ve iṣâbetiyle taʿyîn idemeyen bir şehir kütüpḫânesi, 
mükellefiyetini îfâ edecek ṭarzda tanẓîm ve teşkîl edilememişdir. Bundan 
dolayı şehir kütübḫânelerine, dünyânıñ her ṭarafında ehemmiyet virilmiş, 
iʿtinâ gösterilmiştir. Bir şehir idâresi, şehriñ herhangi bir cihetinde, herhangi 
bir binada, herhangi bir şekilde bir kütübḫâne teʾsîs idemez. Şehir 
kütübḫânesiniñ idâresi, laʿle’t-taʿyîn herhangi bir meʾmûruñ eline 
bıraḳılamaz, müşkilpesend bir müddeḳiḳiñ intiḫâbına, ḥatta imtiḥânına tâbiʿ 
ṭutulmaḳsızın herhangi bir küttâb şehir kütübḫânesine ḳabul olunamaz. 
Şehir kütübḫânesiniñ yeri, binâsı, eşyası, kitâbları, idâresi  
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birer münâḳaşa mevżuʿudur ki, senelerden beri Avrupa ve Ameriḳada 
bunlarıñ her biri üzerinde ayrı ayrı tevḳîf idilmiş, her biri ayrı ayrı tedḳîḳ 
olunaraḳ ḥaḳlarında ḥükümler iṣdâr, muṭâlaʿalar îrâd olunmuşdur. 
Kütübḫâne teʾsîs edecek her şehir idâresi, bütün bu ḥükümleri, bütün bu 
müṭâlaʿaları göz öñünde bulundurmaḳ, mesâʿisini bunlara göre tedvîr ve 
sevḳ itmek iżṭirârındadır. ʿAksi taḳdirde vücûda getireceği eser, bu tecrübe 
mâhiyetinde ḳalmağa maḥkûm olub hiçbir iḥtiyâca tekâbul itmez.  

Mütemeddin memleketlerden kütübḫâneciler, kitâb meraḳlıları, kitâb 
muḥibbleri, ṭâbiʿler ve kitâbcılar ittiḥâdı gibi muḫtelif ʿunvanlarla cemʿiyyetler 
teʾsîs idilir, beyne’l-milel kütübḫânecilik ḳongreleri ictimaʿ iderken, her şehir 
ve ḳaṣaba belediyesi, ḥatta köyler ḳânûnlarla, niẓâmlarla kütübḫâne 
teʾsîsine icbâr olunurken, ḥâṣılı medeniyyet ʿâleminiñ her noḳṭasında 

ḥammâli ve dâʾimi bir 
ṣûretde dürlü dürlü 
vâsıṭalara mürâcaʿat 
idilerek ḫalḳıñ ʿirfânına, 
fikrî inkişâf ve teʿâlîsine 
çalışırken, Türkiye 
Cumhûriyyetiniñ güzel 
ve münevver şehri 
İstanbuluñ daha uzun 

müddet ʿumûmî belediye kütübḫânesinden maḥrûmiyeti tecvîz idilemez 
ẓann ideriz. Ḳuvvetle taḫmîn idiyoruz ki, bugün İstanbul belediyesini 
ṣelâḥiyet ve muvaffâḳiyetle idâre idenler, her ḥâlde şehriñ diğer iḥtiyâcları 
ḳadar, pek büyük ve ʿâcil olan kütübḫâne iḥtiyâcını da düşünerek, bunuñ 
taṭmîn ve teʾmîni çârelerini de arıyorlar. Yaḳın bir âtîde İstanbul şehri 
kütübḫânesiniñ teʾsîsini ümid  
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itmek, artıḳ bize boş bir ḫayâle aldanmaḳ gibi görünmüyor. Onuñ içun 
burada şehir kütübḫâneleriniñ teʾsîs ve teşkîl ṭarẓıyla idâre ve faʿâliyet 
uṣûlundan –dilimiziñ döndüğü ḳadar- baḥs itmeği fâʾidesiz bulmuyoruz. 

Cemiyyet-i ʿUmûmiyye-ʾi Belediye Żabıṭ Kâtiblerinden  

Meḥmed Ḫâlid 
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