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İstanbul Kütüphanelerindeki Kitapların Sayımı ve Toplu Kataloğunun 

Hazırlanmasına Dair* 

Eslâf-ı salâtin-i ‘izam hazeratıyla sâ’ir ashâb-ı hayrat taraflarından inşâlarına 

himmet buyrulan dersa‘âdet ve bilâd-ı selasede kâ’in kütüphanelerde mevcut olan 

kitabın ekserisi me’murların adem-i takayyud ve ihtimamından nâşi telif olmakta 

ve ba‘zıları dahi şunun bunun eline geçip kalmakta olup bervechle tecvîz olunur 

mevâdden olmadıktan başka bunlar bir râbıta-i zabt tahtında konulsa hem bu kadar 

kitaplar teleften vikaye olunmuş ve hem de darü’l-ma‘ârif olan dersa‘âdette 

mevcut kitabın ne miktar idiği anlaşılıp tetebbu‘ edecek kimselerin taharrîsi1 için 

semt-i suhulet2 bulunması mehâsın ‘asr-ı ma‘ârifhasr-ı şehinşâhiye zamîmeten3 

Hayriye olacak bir madde-i nâfi‘a dahi zuhura geleceğinden icab-ı hal miyane-i 

‘âcizanemizde dermeyan olunarak ol emirde dersa‘âdet ve bilâd-ı selasede bulunan 

bi’l-cümle kütüphanelerin ‘umûmi bir yoklaması icra olunup şöyle ki meclis-i 

ma‘ârif a‘zâsından mekremetli Ali Efenti dâ‘îleri ile hazine-i evkaf-ı hümayundan 

birkaç kâtip ta‘yin ile bunlar başka başka her bir kütüphaneye giderek mevcut olan 

defteriyle kütüb-i mahfuza tatbik ve zâyi‘âtı çıkar ise bunların ne olduğu tahkik 

olunduktan sonra teskere-i defterin bir ‘aynı alınıp kütüphanede kalan defter 

mûcibince kitapları teslim edildiğini ve min ba‘d zâyi‘atından mes’ûl olarak 

tazmin eyleyeceğini meşru‘ hâfız-ı kütübleri taraflardan dahi mühürlü senet 

alınarak işbu senet ve defterlerin evkaf-ı hümayun ve meclis-i ma‘ârifde birer 

suretleri hıfz kılınıp ileride  

 

 

 

 
* İsmail Erünsal’ın hazırladığı ‘Kütüphanecilikle İlgili Osmanlıca Metinler ve Belgeler I’ adlı 
eserin 381-382. sayfalarından alınan özgün metin, Hüseyin Odabaş tarafından transkribe 
edilmiş ve günümüz Türkçesine aktarılmıştır.  
1 Arama 
2 Kolay 
3 Eklenmiş, katılmış 
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mesela bir hâfız-ı kütüplük ciheti tevcihi lazım kıldık da talep olan kimsenin 

istihkâkı meclis-i ma‘ârif tarafından emr-i tevcih icra olunarak meclis-i ma‘ârife 

gönderilip orada devir ve teslim kaidesinin icrasıyla elinden senet alınarak hıfz 

ettirilmesi ve ol emirde yapılacak defterler tanzim olunduktan sonra bir münasip 

surette cetvel yapılıp ya‘ni her fende ve her kütüphanede ne kadar kitap bulunur 

ise arandığı vakit kolaylıkla bulunacak yolda bir defter-i ‘umûmi yapılıp tab‘ ile 

neşr olunur ise halefçe pek büyük bir fâ’ideyi mucib olacağı ve hâsıl olacak 

temettu‘âtından işbu me’mur ve ketebeye4 hizmetleri mukabilinde biraz şey 

verilmesi lazım geleceğinden bu masrafın dahi ondan çıkacağı cihetle işbu cetvelin 

dahi şimdiden düşünülerek bir numunesinin tanzim ve takdim olunması ve bir de 

kütüphanelerden başka câmi‘-i şerîfede dolaplar içinde pek çoğu kitaplar olup 

bunlar ise bütün bütün unutulmuş ve öyle kapalı kalmış olduklarından 

kütüphanelerin yükselmesi bittikten sonra ibşu dolaplar açtırılarak yoklanıp bu 

kitapların dahi sâye-i ma‘ârifvâye-i cenâb-ı mülükânede herkesin müstefid olacağı 

suretle emr-i muhafazaları için bir diğer tarik bulunması münasip gibi görülmüş ise 

de olbâbda emr u ferman hazreti veliyyü’l emrindir.  

Fî 19 Safer 68 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Katip 
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İstanbul Kütüphanelerindeki Kitapların Sayımı ve Toplu Kataloğunun 

Hazırlanması Hakkında 

Önceki değerli ve büyük sultanlar ile çeşitli bağış sahipleri tarafından inşa 

edilmesine yardım edilen İstanbul ve İstanbul’dan önceki diğer başkentler bulunan 

kütüphanelerin kitaplarının çoğunluğu, memurlar tarafından özen gösterilmeden 

telif edilmekte ve hatta bazıları rastgele kişilerin eline geçip geri dönmemektedir. 

Bunların koruma altında alınması hem bu kadar kitabın zarar görmesini ve 

kaybedilmesini ortadan kalkacak hem de eğitim ocağı olan İstanbul’daki kitapların 

sayıca ne kadar olduğu anlaşılacaktır. Aynı zamanda kitapların araştırmacıların 

aradıkları konulara kolayca ulaşabilmeleri açısından kolay bir semtte bulunması 

araştırma yapan kişilere sunulmuş hayırlı bir hizmet olacağı şahsımız tarafından 

ileri sürülmüştür. Bu emirle birlikte İstanbul ve İstanbul’dan önceki diğer 

başkentlerde bulunan bütün kütüphanelerin genel bir yoklaması şu şekilde 

yapılsın: Eğitim Yüksek Kurulu üyesi değerli Ali Efendi ile Vakıflar İdaresi’nden 

birkaç katip tayin edilsin, bunlar ayrı ayrı her bir kütüphanele giderek kayıt defteri 

ile muhafaza edilen kitaplar karşılaştırılsın ve kayıp çıkar ise bunların nereye 

gittiği incelendikten sonra teskere defterinin biri alınsın. Resmi kütüphaneciler, 

kitapları kütüphanede kalan defter üzerinden kullanıma sunacaklarını ve bundan 

sonra kayıplardan sorumlu olarak kayıp giderlerini ödeyeceklerini belgeleyen 

mühürlü senet alınsın. Bu senet ve defterler Vakıf İdaresi ve Eğitim Yüksek 

Kurulunda muhafaza edilsin. Gelecekte örneğin bir kütüphaneci istihdamı söz 

konusu olduğunda ve talepte bulunan kimsenin ödeneği Eğitim Yüksek Kurulu 

tarafından işleme konduğunda devir teslim kuralları gereği elinden senet alınarak 

yapılsın. Aynı emirle birlikte kütüphane kayıt defterleri düzenlendikten sonra 

uygun bir cetvel de yapılsın. Diğer bir ifade ile her kütüphanede ve her ilim 

dalında ne kadar kitap bulunduğunu gösteren ve arandığında kolaylıkla 

bulunmasına yardımcı olan genel bir kayıt defteri yapılır ve yayınlanır ise daha 

sonra gelenlere önemli bir yararlılığı olacaktır.  Bu kaynaklardan elde edilen 

kârdan bu memur ve katiplere hizmetleri karşılığında bir miktar verileceğini göz 

önünde bulundurursak cetvellerin bir numunesinin şimdiden düzenlenmeli ve 
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kullanıma sunulmalıdır. Aynı zamanda kütüphaneler dışında camilerde dolaplar 

içinde çok sayıda kitap bulunmaktadır. Bunlar çoğunlukla unutulmuştur ve 

kullanılmadan kapalı kalmışlardır. Bu dolaplar açılmalı ve taşınarak herkesin 

kullanımına sunulacağı bir ortam ve yöntemin bulunması uygun bulunmuşsa da bu 

konuda emir padişahımıza aittir.  

14 Aralık 1851 

 

 

 

 


