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İstanbul Kütüphanelerinde Mevcud Kitapların Defter Olunmasına Dair* 

 

‘Utûfetli Efendim Hazretleri 

Dersa‘âdette olan kütüphanelerde mevcut kütüb-i şerîfenin tahrîr ve sebt-i defter 

olunması mukteza-yı irâde-i seniyyeden olarak mukaddimen evkaf-ı hümayun 

teftiş ketebesinden Fikri Efendi ile refiki1 diğer efendiye yevmiye kırkar kuruş 

verilerek bir miktarı tahrîr olunmuş olduğu halde mûma ileyh Fikri Efendi’nin 

irtihaliyle pesmânde2 olup bunların bir azı yazdırılıp kusurunun terki layık 

olmadığına ve hitam-ı tahrirleri haylice dikkate muhtaç ise de emr-i tahrirleri 

muhsinatı müstelzim3 mevâddan4 bulunduğuna bina’en yevmiye i‘tâsından sarf-ı 

nazarla hitamına kadar evkaf-ı hâsılatına masraf kayd olunmak üzere mahkeme-i 

mezbûra ketebesinden Hamdi Efendi’ye dört yüz ve mahdumu Kamil Efendi’ye 

dahi üç yüz kuruş ma‘âş i‘tâsıyla kusur kalan kütüphanelerdeki kütb-i şerîfenin 

dahi tahrir ve sebt-i defter olması hususuna dâ’ir evkaf-ı hümayun nazırı ‘utûfetli 

beyefendi hazretlerinin takriri manzûr-ı ‘âli buyurulmak için ‘arz ve takdîm 

kılınmış olmakla icrâ-ı îcabının nazar-ı müşarunileyhe havalesi hakkında her ne 

vechle irâde-i seniyye-i hazreti mülükâne müte‘allik şeref-su(d)ur buyurulursa ona 

göre hareket olunacağı beyanıyla tezkire-i senâveri terkîm kılındı efendim. 

 

Fî 15 Safer 1278 

 

 

 
* İsmail Erünsal’ın hazırladığı ‘Kütüphanecilikle İlgili Osmanlıca Metinler ve Belgeler I’ adlı 
eserin 380. sayfasından alınan özgün metin, Hüseyin Odabaş tarafından transkribe edilmiş ve 
günümüz Türkçesine aktarılmıştır.  
1 Arkadaş 
2 Geriye kalmış 
3 Zorunlu 
4 Maddeler 
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İstanbul Kütüphanelerinde Bulunan Kitapların Defter Olunması Hakkında 

 

Saygıdeğer Padişahım 

İstanbul’daki kütüphanelerde kayıtlı bulunan kitapların kaydedilmesi ve defterlere 

geçilmesi, yapılması gereken önemli bir iş olduğu düşünülerek başlangıçta 

Vakıflar İdaresi teftiş katipliğinden Fikri Efendi ve diğer arkadaşına günlük kırkar 

kuruş verilerek bir miktarı kayıt altına alınmış olduğu halde Fikri Efendi’nin 

ölümü ile bu iş sürdürülememiştir. Bu kitapların çok az bir bölümü yazdırılabilmiş 

ve kayıt işlerinin sonuçlandırılması dikkate değer bulunsa da bu konuda çıkarılan 

emirde kitap kaydına ilişkin işlemlerin zorunlu maddeler arasında yer alması 

üzerine günlük yevmiye verilmesinden vazgeçilmiştir. Bu işin sonuçlandırılmasına 

kadar vakıf giderlerine masraf kaydolunmak üzere söz edilen mahkeme 

katiplerinden Hamdi Efendi’ye dört yüz ve hizmetlisi Kamil Efendi’ye de üç yüz 

kuruş maaş bağlanmış ve iş tamamlanamayan kütüphanelerdeki kitapların da 

kaydedilmesi ve defterlere geçilmesi konusunda Vakıf İdaresi Nazırının kararının 

alınması için arz ve takdim kılınmıştır. Gereğinin yerine getirilmesi için adıgeçen 

yere havalesi konusunda padişahım ne emrederse ona göre hareket edileceği 

doğrultusunda yazı yazıldı.  

22 Ağustos 1861 

 

 

 

 


