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Kütüphaneden Dışarıya Kitap Çıkarılmaması İçin Nuruosmaniye 

Kütüphanesi Birinci Hafız-ı Kütübüne Verilen Yazı* 

Bervechle taşra kitap çıkarılması bâbında kütüphanenin hâfız-ı kütüp eline verilen 

mektub-ı emr üslûbun suretidir:  

Fî gurre-i zi’l-hicce 1211 

Kıdvetü’l-emâsil ve’l-akran zikr-i âti kütüphanenin hâfız-ı kütüb-i evveli ‘…’ 

Efendi zîde kadrihu ba‘dü’l-tahiyyetü’l-vâfiye inha olunur ki nezâretimizde olan 

evkaftan İstanbul’da vâki‘ Nur-ı ‘Osmaniye demekle şehir-i1 merhum ve mağfurla 

Sultan ‘Osman Han tâb-ı sarah evkafı câmi‘-i şerîfinde kâ’in kütüphanede mevcut 

kütüb-i nefîsenin bervechle taşra çıkarılmaması vakf-ı müşarü’l-ileyhin şurutundan 

iken eslâfında2 hafız-ı kütüp olunur mütevelli-i vukuf vesairlerinin iletmesiyle 

hilâf-ı şurût-ı vakf ba‘zı kimesnelere kitap i‘tâsıyla şiraza-i nizâmına halel geldiği 

ihbar olunmakla bundan böyle şurut-ı vakfa riayet olunmayarak hasebu’l-iktiza3 

hatt-ı hümayun sadır olmadıkça kimesnenin iltimas ve istid‘âsıyla kütüphane-i 

müşarü’l-ileyhden bir cilt kitap ihracı tecvîz olunmayıp ve eğer hilâf-ı şurut-ı vâkıf 

hareketin zâhir olur ise hâfız-ı kütüb-ı evvelin cihetin ref‘ ve ahıra tevciye ile iktifa 

olunmayıp âhir güne ma‘âbit olunacağı teyakkun bulup mütebessirâne hareket-i 

birle şurût-ı vakfa ‘ale’d-devam ri‘âyet eylemek için mektup tahrir ve irsal 

olunmuştur. Bihaka te‘âli vusulunda4 gerektir ki berveche muharrer ‘amel ve 

hareket eyleyip mûcib-i mektup ile ‘âmil olasız.  

Fî gurre-i zi’l-hicce sene 1211 

 

 
* İsmail Erünsal’ın hazırladığı ‘Kütüphanecilikle İlgili Osmanlıca Metinler ve Belgeler I’ adlı 
eserin394. sayfasından alınan özgün metin, Hüseyin Odabaş ve Z. Yonca Odabaş tarafından 
transkribe edilmiş ve günümüz Türkçesine aktarılmıştır. 
1 Şöhretli 
2 Selef 
3 Gereksinim nedeniyle 
4 Ulaşma 
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Nuruosmaniye Kütüphanesi Baş Kütüphanecisine Kütüphane Dışına Kitap 

Çıkarılmaması Konusunda Verilen Yazı 

Kütüphaneden kitap çıkarılmaması konusunda söz konusu kütüphanenin 

kütüphanecisine verilen emir mektubunun kopyasıdır. 

28 Mayıs 1797 

Akran ve emsallerinin en bilgilisi adı geçen kütüphanenin baş kütüphanecisi ‘…..’ 

Efendi, itibarın artsın. Nezaretimize bağlı vakıflardan İstanbul’daki Nur-ı 

Osmaniye adıyla bilinen Sultan Osman Han Camisinde bulunan kütüphanedeki 

kitapların hiçbir şekilde dışarıya çıkarılmaması adı geçen vakfın vakıf şartları 

arasında iken bazılarına kitap verilmesi şeklinde düzene karşı gelindiği konusunda 

ihbar yapılmıştır. Bundan sonra bu konuda bir ferman çıkmadıkça kimsenin 

kayırması ya da dilekçe veremesiyle vakıf şartlarına uyulmayarak bir cilt kitap bile 

çıkarılmayacaktır. Eğer vakıf şartlarına ters düşülmesi söz konusu olursa baş 

kütüphanecinin görevi iptal olunur. Vakıf şartlarına sürekli olarak uymak için 

mektup yazılmış ve gereken yere ulaştırılmıştır. Yazıldığı gibi işlem görün ve 

talimatlara uyun.  

28 Mayıs 1797 

 

 

 


