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ŞEHİR KÜTÜBḪÂNESİ (II) * 

Transkribe eden Hüseyin Odabaş** 

Geçen maḳâlemizde şehir kütübḫâneleriniñ mâhiyetine, vaẓîfesine, ḳıymet 
ve ehemmiyetine dâʾir uzun uzadıya maʿlûmât virdikten ṣoñra, bir şehir 
idâresiniñ herhangi bir mevḳiʿde, herhangi bir binâda, herhangi bir ṭarzda 
kütübḫâne teʾsîs idemeyeceğini söylemişdik. Bizden daha evvel ʿilmiñ ṭadını 
almış, muṭâlaʿa ve mesâʿî ẕevḳini idrâk itmiş memleketlerde kütübḫânecilik, 
bir ṣanʿat, bir meslek ḥaline geldiği cihetle, bundan ṣoñra kütübḫâne 
teʾsîsine teşebbüs idecek belediyeleriñ buralardaki kütübḫâneleriñ târiḫini 
tedḳîḳ, tekâmülini taʿḳîb itmesi ve oña göre bir ḫaṭṭ-ı ḥareket 
ḳararlaşdırması ʿâdeta żarûret ḥükmündedir. İstanbulda bir şehir 
kütübḫânesi teʾsîsi hüzûmunu serd iderken, bunlarıñ ẓarf ve meẓrufu 
ḥaḳḳında sukût itmek bi’ṭ-ṭabiʿ doğru olmaz. Binâʾen ʿaleyh şu ṣaḥîfelerde 
biraz da şehir kütübḫâneleriniñ ne ṣûrette vucûda getirilebileceğinden baḥs 
itmek isteriz.   
Bir şehir kütübḫânesiniñ teʾsîsinde eñ evvel naẓar-ı diḳḳate alınacaḳ, ẕihni 
işġâl idecek noḳṭa, kütübḫâneniñ mevḳiʿini intiḫâb keyfiyetidir. Küçük 
ḳaṣabalarla intiḳâl vâsıṭaları mebẕûl ve muntaẓam büyük şehirlerde 
kütübḫâneniñ mevkîʿi o ḳadar ḥaʾiz-i ehemmiyet görülmese bile, İstanbul 
gibi dağınıḳ, geniş, intiḳâl vâsıṭaları az ve intiẓâmsız şehirlerde bunu intiḫâb 
ve tesbît  
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itmek olduḳça müşkil bir işdir. Tenhâ kenar maḥallelerde, intiḳâl 
vâsıṭalarınıñ ḥareket merkezlerine uzaḳ yerlerde ḳurulacaḳ bir şehir 
kütübḫânesi, istenildiği, beklenildiği derecede faʿâliyet gösteremez. Şehir  
ḫalḳını oḳumağa alışdırmaḳ, kitâbla kütübḫâne ile ünsiyyete sevḳ itmek, bu 
büyük kitleyi, oḳumaḳ içun külfet ve zaḥmet iḫtiyâr itmeyeceğine 
inandırmaḳla ancaḳ mümkindir. Meşeḳḳat ve maṣrafı istilzâm idecek bir 
kütübḫâne ziyâreti, ḫalka mülâyim ve câẕib görünmese gerektir. Dünyada 
tedḳîḳ ve tetebbuʿ uğrunda maḥrûmiyete ḳatlananlar, bütün ʿömrini kitâblar 
arasında geçirenler herhangi bir nâdir esere temellük arzûsuyla servetini 
fedâdan çekinmeyenler mevcûd ise de, bunlar ṣayılı ʿâlimler ve müstesnâ 
enmûẕeclerdir. Her ülkede ḫalḳ ṭabaḳası dâʿima ḳolay bir mesâʿîyi tercîḥ 
ider. Bu tabîʿî meyl, şehir kütübḫâneleriniñ teʾsîsinde aṣlâ ḫaṭırdan 
çıḳarılmamalıdır. Onuñ içun şehir kütübḫânesi, belediyeniñ eñ fażla 
mütekâsif, ḥudûdlarına naẓaran mutavassıṭ bir cihetinde yapılmaḳ, ʿaynı 
zamanda oḳuyanları raḥatsız idecek gürültüleriñ kütübḫâneye mümkin 
mertebe az ʿaks itmesini de naẓar-
ı diḳḳate almaḳ îcâb ider. 
İstanbuluñ bu şerâʾiṭi câmiʿ ṭarafını 
ḳaṭʿî olaraḳ taʿyîn idememekle 
berâber, Şehr Emâneti, Eminöñü, 
Sulṭanaḥmed müsellesi dâḫilini, şehir kütübḫânesine çoḳ musâʿid maḥal 
telaḳḳî itmeğe sebebler vardır. Bu müselles dâḫili, baʿżı sâkin ve âsûde 
soḳaḳları muḥtevî olduğu gibi, intiḳâl vâsıṭalarınıñ ḥareket merkezlerine 
yaḳın ve ḳısmen şehriñ vasaṭî iʿtibâr idebilir. Şübhe yoḳ ki, bu fikrimiziñ ḳaṭʿî 
bir iṣâbeti ḥâʾiz olduğunu iddiʿâ idemeyiz. Faḳaṭ bir ṭarafdan Bostancıya, 
Ḳavaḳlara, diğer ṭarafdan Yeşil Köye ḳadar yayılmış olan İstanbulda şehir 
kütübḫânesiniñ yeri, bizce ancaḳ bu civarda intiḫâb idilebilir. 
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şehir kütübḫânesiniñ binası, mevḳîʿinden daha az iʿtinaya şâyân değildir. 
Kütübḫâneniñ her ḥalde geniş bir ʿarṣa üzerinde kârgîr olaraḳ inşâsı ve 
hiçbir ṭarafla iltiṣâḳı olmaması, bundan başḳa havaya, żiyâya maʿrûż 
bulunması muḳteżîdir. Olduḳça basîṭ görünen bu ibtidâ-ʾi şerâʾit, kitâblarıñ 
ḥayâtı içun ihmâl olunamayacaḳ ḳadar mühimdir. İstanbul’da vuḳûʿa gelen 
yanġınlar dolayısıyla, Eski Feñer ḫazînelerimiziñ bir anda maḥv olduğunu 
aramızda bilmeyen yoḳdur. Nice ḫânemanlar söndüren, nice ʿâʾileleri 
faḳruñ, sefâletiñ ḳadîd ellerinde bıraḳan ve nihâyet güzel İstanbulu bir 
ḫarâbeye çeviren yanġınlarıñ ḫaberimiz olmadan maʿnevî tekâmüllerimiziñ 
mütevâżiʿ ve ṣâdıḳ ḫıdmetkârı olan bir çoḳ kütübḫâneleri de bir yığın kül ve 
siyah bir duman ḥalinde ṣavurmuş olduğu acı ve unutulmaz bir ḥaḳîḳaddir. 
Ecdâd yâdigarlarınıñ bu fecîʿ ʿâḳibeti göz öñünde dururken, bundan ṣoñra 
kitâblarımızı, tedbirsiz, iḥtiyâṭṣız, lâʿale’t-taʿyîn bir binânıñ raflarına 
yerleşdirerek emniyetde ʿad itmek elbette elimizden gelmez. Ḫâricden 
gelecek bir yanġın tehlikesine ḳarşı, kütübḫâne binâsı muṭlaḳa kendisini 
biẕ-ẕât mudâfaʿa idecek derecede muḳâvim olmalıdır. Bu muḳâvemet, 
ancaḳ binanıñ hiçbir yere multaṣıḳ olmaması, kârgîr inşa idilmesi, pençere 
ve ḳapılarınıñ demir ve pençereleriniñ ayrıca kepenklerle maḥfûẓ 
bulunması ṣûretiyle teʾmîn olunabilir. Maʿmâfîh kitâbları tehdîd iden afet, 
yalñız yanġından ʿibâret ṣayılmamalıdır. Ruṭûbet, żiyâsızlıḳ, baḳımsızlıḳ gibi 
diğer baʿżı ʿârıżalar vardırki, bunlar da kitâblarıñ şedîd ve bîamân 
düşmanıdır. Hava almayan, güneş görmeyen, temîz ṭutulmayan bir 
kütübḫâneniñ kitabları, diğer bir ṣuretle tehdîd altında olmasa daḫi, yine 
fenâya maḥkûmdur.  
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kütübḫâneniñ miʿmârisi, dâḫili teşkîlât ve taḳsîmâtı ve diğer muteferruʿâtı da 
ḳayd ittiğimiz şu bir ḳaç esâs ḳadar iʿtibâra şâyandır. Faḳaṭ biz artıḳ bu 
ḫuṣuṣda ıṣrâr itmeyerek, kütübḫâneniñ aṣıl ʿunṣurını teşkîl iden kitâblardan 
baḥs ideceğiz. Bir kütübḫânede, kitâblara naẓaran her şeyʾin tâlî bir 
ehemmiyeti ḥâʾizdir. Kütübḫâneyi yaşatan, şenlendiren, yükselten kitâbdır. 
Muḥteviyâtı, bir maḳṣad istihdâf idilmeksizin cemʿ idilen kütübḫâneler, 
nihâyet bir süs mertebesinden ileri geçemez. Bir kütübḫâne hangi ġaye ile 
teʾsîs idilmişse, oña ḫıdmet itmekle mükellef ve muḥteviyâtı oña göre 
seçilmiş olmaḳ żarurîdir. Her yeñi çıḳan eseri tedârik ve fihriste ʿilâve 
itmekle kütübḫâne ḳazanmış olmaz. Bu, kitâblarıñ ʿadedini çoğaltsa bile 
keyfiyyeti kütübḫâne içûn żarardır. Şu ḥalde her kütübḫâneniñ hedefine 
naẓaran kitâb tedâriki bir proġrama tevfîḳ idilmeli, bu proġram tanẓîm 
idilirken de fevḳa’l-ʿâde iʿtinâ ve ihtimâm gösterilmelidir. Fenâ bir proġram 
kütübḫâneyi istiḳâmetinden ayırabilir ve proġramsızlıḳ ḳadar kütübḫâne 
üzerinde sû-ʾi teʾsîr icrâ ider. 

Şehir kütübḫânelerinde her ṣınıf ḫalḳıñ leẕẕetle oḳuyabileceği her dürlü 
eser bulundurulabilir. Yalñız ʿâmiyâne, seciye ve aḫlâḳ noḳṭa-ʾi naẓardan 
żaʿîf, cinsiyyet iḥtirâṣını taḥrîk idici ve vaṭanıñ herhangi bir ḳısmını gülünç 
bir vażʿiyyetde musavver eserleriñ buralarda yeri yoḳdur. Bundan başḳa ne 
ḳadar fażla ḳıymeti olursa olsun, ṣırf müteḫaṣṣıṣlara veya ṭalebeye maḫṣûṣ 
kitâblar da şehir kütübḫânelerinde zâʾiddir. 

Şehir kütübḫâneleriniñ eñ mühim serveti edebî eserlerdir. Fi’l-vâḳiʿ 
edebiyât, memleketimizde lüzumsuz, fâʾidesiz, ḥatta mużır gibi telaḳḳî 
idilmekte ise de,  

"Şehir Kütübhanesi II". (2006).  Hüseyin Odabaş (Çeviren ve Sadeleştiren).  
Osmanlıca Metinler: Kütüphanecilik ve Çeşitli Alanlara Ait Belgelerin Transkripsiyonu içinde (22-41). Ed: Fatih Rukancı ve Hüseyin Odabaş. 
Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. 



 21 
 

"Şehir Kütübhanesi II". (2006).  Hüseyin Odabaş (Çeviren ve Sadeleştiren).  
Osmanlıca Metinler: Kütüphanecilik ve Çeşitli Alanlara Ait Belgelerin Transkripsiyonu içinde (22-41). Ed: Fatih Rukancı ve Hüseyin Odabaş. 
Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. 



 22 

bu fikir kulliyen bâṭıl ve merdûddur. ʿİlimler arasında nefîs ṣanʿatlar 
derecesinde dimağıñ tenvîr ve tehẕîbine yardım ve ḫıdmet iden bir 
muʾessese bulamayız. Ṣanʿat, bütün ʿilimleriñ, felsefeniñ fevḳinde, insanları 

meʿâliye sevḳ iden ḫâriḳu’l-ʿâde bir ḳuvvet, 
iyiliğe, güzelliğe, saʿya fedâkârlığa ḳarşı 
ḳalbiñ iştihâsını arttıran leẕîẕ bir iksirdir. 
Merḥamet, şefḳat, muḥabbet, vefâ, 
merbûṭiyyet, ḫalâṣ ve ṣamimiyyet gibi her 
biri başlı başına bir meziyyet olan ḫâṣṣaları 
insânlarda tenmiye iden hemân ṣanʿattan 
başḳa bir şeyʾ değildir denilebilir. Doğruyu 
yañlışdan, iyiyi fenâdan, güzeli çirkinden 

ayırmaḳ içun, ẕevḳî, selîm-i ʿaḳlî, dürüst muḥâkemeyi öğreten eñ çoḳ 
ṣanʿatdır. Hem ṣanʿat, vaẓîfesini yormaḳsızın, bıḳtırmaḳsızın, can 
ṣıḳmaḳsızın yapar. Ḳuru düstûrlarla, sert naẓariyyelerle, hażmı müşkil 
mücerredâtla değil, ʿalâḳadar idici, oḳşayaraḳ uyandırıcı bir uṣul ile telḳîn 
ider. Aḫlaḳi noḳṣânlara düşman, bi’l-ʿakis ʿirfân ve medeniyyete, mefkûreye 
ḥayrân olan ṣanʿatıñ ʿumûmi terbiye üzerinde inkâr olunamaz bir ḥükmü, 
nufûzu vardır. Bu iʿtibâr ile kütübḫâneniñ ḳapılarını ṣanʿat eserlerine büyük 
bir aʿzâz ile açmaḳ bunları idare edenleriñ ilk işi olacaḳ ḳadar mühimdir. 
Şiʿir, nesir, roman, hikâye, temâşa, ḥâṣılı edebi eserleriñ her nevʿî şehir 
kütübḫânesine girebilir. Elverir ki bunlar ḥaḳîḳaten ṣanʿat eserleri, haḳiḳî 
ṣanʿatkarlarıñ muḥṣûlleri olsun. Saḫte damġaları ḥâvi ve edebî ḳıyafete 
burunmuş müfsid ve mülevves kitâbları şübhesiz ki bu meyânda 
ṣaymıyoruz.  

Edebî eserlerden ṣoñra, şehir kütübḫâneleriniñ başlıca ʿunṣuru millî, 
ʿumûmî siyâsî, medenî târiḫler, sergüẕeştler, seyâḥatnâmeler, ḫaṭıralar,  
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terceme-ʾi ḥâllerdir. Faḳaṭ bunlar, meraḳ uyandıracaḳ, ʿalâḳa celb edecek 
şekilde ve ḫâṣṣeten resimli olmaḳ, îcâb eder. Meselâ bizim eski vaḳʿanüvis 
târiḫleri bugün, mütetebbiʿlerden başḳa kimseye ḫoş görünmez. Bunlarıñ 
şehir kütübḫânesinde bulunması ḳaṭʿî bir vücûb altında olmağla berâber, 
üslûb ve tertîbleri, ẕevḳini idrâk itmeyenleriñ neşʾesini kaçırır. Binaʾenʿaleyh 
şehir kütübḫânesine idḫâl olunacaḳ tarihî teʾlîfler, daha ziyâde müverriḫ ve 
müderris Aḥmed Refiḳ Bey Efendiniñ, yaḫud ḫâricden, numûne aramaḳ 
iḳtiżâ iderse Ernest (Örnst) Renanıñ, Mişeleniñ ṭarzıyla yazılmış, ʿaynı 
zamânda resimlerle güzelleşdirilmiş olmalıdır. Bu ġurup da şehir 
kütüpḫânesiniñ ḥırz-ı cân ideceği, sergüẕeştler, syâḥatnâmeler, ḫaṭıralar, 
terceme-ʾi hâllerdir. Bunlar her kütübḫâneniñ, bi’l-ḫâṣṣa şehir 
kütübḫâneleriniñ câzibe merkezleridir. Dinilebilir ki, sergüzeştler, 
seyâhatnâmeler, ḫâtıralar, terceme-ʾi ḥâller, şehir kütübḫâneleriniñ ḫarc-ı 
ʿâmm kitâblarıdır. Bir sergüẕeşti veya bir seyâḫat rûznâmesini, bir ḫâṭırayı 
gençler ḳadar iḫtiyârlar da, ʿâlimler ḳadar mutavassıṭ ṣınıfdan ḳâriʾler de 
leẕẕetle, istekle oḳuyabilir. 

Dinlere, siyâsete, zirâʿate, ṣanâyıʿâ, ticâret ve iḳtiṣâdiyyâta, huḳûḳ ve 
ictimâʿiyyâta, ṭıbb ve ṭabîʿiyyâta dâʾîr kitablar, şehir kütübḫânelerinde bu 
taʿdâd ittiğimiz eserleri taʿḳîb ider. Lâkin her şehriñ ḫuṣûṣiyyetine göre, 
kütübḫânede bunlar tenvîʿ veya taḳlîl olunabilir. Bir ṣanâyiʿ şehrinden 
elbette ṣanayıʿa ʿâʾid kitablar daha çoḳ aranacaḳ daha çoḳ kâriʾ bulacaḳdır; 
iḳtiṣâdî ḥareket ve faʿâliyetleriñ merkezi olan şehirlerde ise, bu cins 
müʾellifâta ṭabîʿi bir inhimâk ve merbûṭiyyet muḥaḳḳaḳdır. Şehirleriñ ṣanʿatı, 
meslekî kütübḫânelerinden vużûḥla añlaşılabilir. Şu ḳadar ki edebî  
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eserlerle, büyük ṣanʿat âbideleri, târiḫleri ve fürûʿâtı, her şehir 
kütübḫânesiniñ -taʿbîri câʾizse- demir baş eşyâsıdır. Bunlardan hiçbir şehir 
kütübḫânesi, hiçbir ṣûretle ṣarfınaẓar idemez.  

ʿAle’l-ʿumûm kütübḫâneler gibi, şehir kütübḫâneleriniñ ḥayâtı da, 
kütübḫânelariniñ taṣnîfine, ḳataloġlarınıñ tertîb ve tanẓîmine bağlıdır. 
Kitâblarıñ tasnîfi, ḳataloġlarıñ tanẓîmi, kütübḫâneniñ faʿâliyeti üzerinde pek 
müʾessirdir. Taṣnifsiz, ḳatalogsuz kütübḫâneleriñ kitâb anbârından farḳı 
yoḳdur. Memleketimizdeki ʿumûmi kütübḫâneleriñ vażʿiyetini yaḳından 
bilenler, ẓann ideriz ki bu acı ḥaḳîḳatı ṭanımışlardır. 

Kitâblarıñ taṣnîfi, ḳataloġlara tertîbi keyfiyyeti, ötedenberi kütübḫâne 
müteḫaṣṣıṣlarını uzun uzadıya işġâl itmiş, bu yolda tedḳîḳler, tecrübeler 
yapılmış ve gün artıḳ müsmir bir netîceye varılmışdır. Burada kütübḫâneler 
tariḫinden baḥs itmediğimiz cihetle, kitâblarıñ taṣnîfi, ḳataloġlarıñ tertîbinde 
taʿkîb idilen uṣulleri ilk devirlerden başlayaraḳ ṣafḥa ṣafḥa naḳl idecek 
değiliz. Yalñız şurâsını ḳayd idelim ki, kütübḫânelerdeki eserleriñ taṣnîfi, 
ḳataloġlarınıñ tertîbi, elyevm bir ʿilm ḥâline gelmişdir dinilecek derecede, 
esâslı ḳâʿidelere rabt olunmuşdur.  

ʿAṣrî bir şehir kütübḫânesinde kitâbları boylarına göre taṣnîf ve raflara o 
ṣûretle yerleşdirmek tavṣiye olanacaḳ eñ iyi uṣûldur. Kitâblar ʿumûmiyetle 
üç boy olmaḳ üzere taṣnîf idilir: 

1. Büyük boy  35 santimetrodan fażla olanlar 
2. Orta boy  25 santimetrodan 35 santimetroya ḳadar olanlar 
3. Küçük boy   25 santimetroya ḳadar olanlar 

"Şehir Kütübhanesi II". (2006).  Hüseyin Odabaş (Çeviren ve Sadeleştiren).  
Osmanlıca Metinler: Kütüphanecilik ve Çeşitli Alanlara Ait Belgelerin Transkripsiyonu içinde (22-41). Ed: Fatih Rukancı ve Hüseyin Odabaş. 
Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. 



 27 
 

"Şehir Kütübhanesi II". (2006).  Hüseyin Odabaş (Çeviren ve Sadeleştiren).  
Osmanlıca Metinler: Kütüphanecilik ve Çeşitli Alanlara Ait Belgelerin Transkripsiyonu içinde (22-41). Ed: Fatih Rukancı ve Hüseyin Odabaş. 
Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. 



 28 

Kitâbların boylarına naẓaran taṣnîf olunan kütübḫânelerde her boy ayrı bir 
ṣıra numerosu taʿḳîb ider ve kitâblardan hiçbiriniñ numerosu tekrâr itmez. 
Büyük boy kitâblar dâʾima alt raflara, orta boy kitâblar üst raflara, küçük boy 
kitâblar ise orta raflara vażʿ olunur. Kitâblarıñ raflara bu vechle 
yerleşdirilmesiniñ sebebi, yer żâyiʿ itmemek ve kitâbları ḳolayca alub yine 
ḳolayca yerlerine iʿâde itmekdir. 

Kitâblarıñ boylarına göre taṣnîfi ve 
raflara vażʿı ile ḳataloġlarıñ tanẓîmi 
arasında münasebet ve ʿalâḳa 
yoḳdur; binâʾen-ʿaleyh bu ikisini 
yekdiğerine ḳarışdırmaḳsızın 
muṭâlaʿa itmelidir. 

Ḳataloġlar dört muḫtelif nevʿe 
ayrılır: 1- Elifbâʾi ḳataloġ; 2-Uṣûli 
ḳataloġ; 3-Kelime kataloġu; 4-Taḥlîli ḳataloġ. Elifbâʾi ḳataloġ, kitâblarıñ 
müʾellif isimleriniñ ilk ḥarfleri ṣırasıyla, usûli ḳataloġ, ʿâʾid olduḳları ʿilm 
şuʿbesine göre taṣnîfiyle vücûda getirilir. Kelime ḳataloġunu, her ʿilme ʿâʾid 
kitâbı o ʿilmi ifade iden kelime altında ṭoplamaḳla tanẓîm olunur. Taḥlîli 
ḳataloġ ise, kitâblarıñ ḥâvî olduğu mubaḥḥisler, faṣıllar naẓar-ı diḳḳate 
alınaraḳ tertîb idilir. 

Baʿżı müʾellifler, bu dört nevʿ ḳataloġuñ dördü de bir kütübḫâne içün 
żarûrîdir, dirlerse de, biz bu noḳṭa-ʾi naẓara ʿaynen iştirâk itmiyoruz. Bizce, 
mevżûʿamızı teşkîl iden şehir kütübḫâneleri içun, elifbâʾi ve uṣûli ḳataloġlar 
kâfidir. Şehir kütübḫâneleriniñ kelime ḳataloġuna iḥtiyacı olmadığı gibi, 
taḥlîli kataloġ da daha fażla iḫtiṣâṣ kütübḫânelerinde lâzımdır.  
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Bu dört nevʿ ḳataloġdan başḳa, bir de “taṣnîf-i aʿşârı” uṣûli vardır ki, ʿilmleri 
evvelâ on şuʿbeye, ṣoñra bu şuʿbeleri tekrâr ona ve ilḫ. taḳsîm ve kitâblarıñ 
bu taḳsîmât dâḫilinde taṣnîfini îcâb ider. Biraz ḳarışık ve çetin olan bu uṣûl, 
Avrupada bile ʿumûmî bir hüsn-i ḳabule maẓhar olmamış, yalñız Ameriḳada 
taʿmim itmişdir. Memleketimizde bu uṣûl ile ilk tanẓîm olunan kataloġ, 
“Büyük Millet Meclisi Kütübḫânesi” fihristidir. 

Ḳataloġlar eskiden her yerde defter şeklinde tanẓîm idilmekde idi. 
Defterleriñ her gün yeñiden yeñiye kütübḫâneye ʿilâve olunan eserleriñ 
ḳayıdlarıyla dolması, bu iʿtibariyle zamân zamân tecdîdine mecbûriyet ḥâsıl 
olması dolayısıyla, bu şekil elyevm terk idilmiş ve defter yerine fişler iḳâme 
olunmuşdur. Fiş yapraḳları dağınıḳ ve her biri bir kitaba ʿâʾid defter dimektir. 
Fişler şekli ve ebʿadı muʿayyen ḳartlardan ʿibâretdir ki, tertîb ve 
muḥâfaẓaları bir ṭaḳım ḳâʿideler taḥtına alınmışdır. 

Şu ḳıṣa îżâḥât, şehir kütübḥâneleri ḥaḳḳında az çoḳ bir fikir virmişdir, żann 
ideriz. Baḥsimize dâḫil daha bir çoḳ müteferruʿât varsa da, herkesi 
ʿalâḳadar itmeyeceği cihetle, onları burada añlatmaḳdan ṣarfınaẓar idiyoruz. 
İstanbuluñ yaḳında mükemmel bir şehir kütübḫânesine mâlik olması 
temennîsini iẓhâr vesilesiyle serd ittiğimiz bu fikirleriñ itmâm ve ikmâlini 
ṣalâḥiyetdâr olanlardan bekliyoruz.  

18 Ḥaziran 1926 
Cemʿiyyet-i ʿUmûmîyye-i Belediye Żabıṭ Kâtiblerinden 

Meḥmed Ḫâlid 
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Meʾḫaẕlar: Noṭlar ve kütübḫânelere dâʾir uṣûl-i taṣnif: Celâl Esʿad, 
Kütübḫânecilik: Fehmi, Ḫalk kütübḫâneleriniñ Ṣûret-i Teʾsîsi ve Uṣûl-i 
İdâresi: Pol Ġuyaşdan Aḥmed Ṣafvet Bey ṭarafından terceme, Büyük Millet 
Meclisi Kütübḫânesiniñ Fihristi: Nebil, Maʿârif Neẓâretiniñ târiḫçe-i teşkîlâtı: 
Maḥmûd Cevâd, Mecmûa-ʾi Elifba ḳoleksiyonu, Çek – Islovakya Ḫalk 
Kütübḫâneleri ḥaḳḳında Hâkimiyet-i Milliye Ġazetesiniñ 29 Mayıs 926 târiḫli 
nüsḫasında münderic maḳâle. 
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