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TANZiMAT SONRASITÜRK KÜTÜPHANECİLİGİ 

İLE İLGİLİ BELGELER* 

İsmail E. ERÜNSAL 

Asırlarca Osmanlı toplumuna ve eğitim k'"lU1l11llanna hizmet eden vakıf 
kütüphaneleri özellikle de Tanzimat'tan sonra çeşitli sebeplerden dolayı eski 

fonksiyonlarını icra edemez hale gelmişlerdir. Her ne kadar bu dönemde va

kıf kütüphanelerinin ıslahı için bazı tedbirler alınmış ve düzenlemeler yapıl

maya çalışılınışsa da bu konuda pek başarılı olunamamıştır. XVIII. Asrın 

sonlanna doğru askeri alanda başlatılan ısiahat hareketleri ve bu ısialıatı des

teklemek için te'sis edilen eğitim kırrumları vakıf kütüphanelerinin dışında 

yeni tip kütüphaııelerin kurulmasım gerekli kılmıştır. Yeni açılan eğitim k'U

rum.larında k'Uflllaıı h.'Ütüphanelerin koleksiyonları vakıf kütüphanelerinden 
farklı olarak tıp ve mühendislik alanındaki önemli bölümü Fransızca olaıı ki
taplardan oluşmuştıır. 

Ancak vakıf kütüphaneleri tamamen ilınıal edilmemiş, devrin şartları
lllll elverdiği ölçüde ısialıları ve iyileştirilmeleri doğrultuswıda birçok teşeb

büste bulwıulmuştıır. F8kat imparatorluğun gittikçe bozulaıı ekonomisi bu 

kütüphanelerin ıslahı için gerekli mali kayııaklarnı teminini güçleştirmiş, 

inıkfuılar ölçüsünde yapılaıı bazı teşebbüsler ise gerekli sonucu elde etıneyi 

saglayamamıştır1 • XX. Asrın başlannda vakıf kütüphaneleri artık sadece bazı 

* Bu makaleninin hazırlanışı sırasında yardımcı olan başta De Bilgin Aydın olmak üzere 
Dr. Rıfat Günalan ve Ekrem Tak'a teşekkür ederim. 
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araşhnnacılara ve geleneksel eğitim veren medrese öğrencilerine hizmet ve
ren bir k'UTillll. haline gelmişlerdir. 

Vakıf kütüphanelerinin karşılaştıklan problenıler çeşitli raporlardan, 
nezaretler arasmda yapılan yazışmalardan, seyyahlarm müşahedelerinden ve 
gazete makale ve haberlerinden anlaşıldığına göre şu konularda yoğunlaş
ınaktaydı: Kütüphanelerin düzenli olarak açılmaması, lımız-ı kütüblerin ay
lıklarmm kifayetsiz olduğundan vazifelerini layıkıyla yapamamalan, vakıf 
personelinin görevlerini istediklerinde bir başkasına devredebilmeleri ve gö
revlerin babadan-oğula miras olarak geçebilmesi, kütüphaneler şehir içinde 
dağnnk bir durumda olduğundan istifadenin zorlaşması, vakıf kütüphanele
rinin toplu kataloğu bulunmadığı için kitaplardan kolaylıkla yararlanılama
ınası ve bu kütüphanelerdeki kitaplarm uygun şartlarda muhafaza edilmeme
sinden durumlarının gün geçtikçe kötüye gitmesi. 

Bütün bu problenıleri çözmek bir anda mümkün olmadığından imkan
lar nisbetinde ve önem sırasına göre bazı tedbirler alınmaya çalışılmıştır. 
Tanzimat sonrası aydınlar arasında seslendirilmeye başlanılan Batıdaki ör
neklerine benzer bir umumi kütüphane kurulması taleplerinin karşılanması 
için yapılan teşebbüsler sonucunda Beyazıt'ta bir Kütüphane-i Umumi ku
rulmuşsa da pek başarılı olamamıştır. Ekte verilen belgelerde görüleceği gibi 
fikri planda her ııe kadar yeterli hazırlıklar yapılmışsa da imparatorlukta 

Maalesef Cumhuriyet dönemine kadar yapılan bu teşebbüslerden, özellikle de I. Dünya 
savaşı öncesi ve savaş sırasında ortaya çıkan olumsuz şartiann da katkısıyla, kütüphane
terin durumlannı iyileştirecek bir sonuç alınamamış olmalı ki Harnit Zübeyir'in belirtti
ğine göre Cumhuriyetin ilk yıllannda "l-iitüphanelerin idaresini deruhde eden Hars Dai
resi kendini iki mühim vazife karşısında bulmuştur " ve bunlardan birincisi "evkaftan 
devr olunan ve. hal-i hiizın ile intizamsiz kitap anbanndan farkı olmayan kütüphaneleri 
zabt u rabta alarak eski medeniyetimizin damgalannı taşıyan eserleri harabiden 1--urtar
dıktan sonra , bilhassa ilim erbabı için istifiide olunacak bir hale koymak"dı.(Hamid 
Zübeyr'in, Paul Guyaş'ın Halk Kütüphanelerinin Suret-i Te'sisi ve Usul-i.İdaresi" (İstan
bul 1925, s. 3) adlı eserine yazdığı önsözden. (Erünsal Il; s. 411) 
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ekonomik durumun gittikçe kötüye gitmesi iyi bir sonuç alınmasını mümkün 

kılınamıştır. 

İstanbul'un çeşitli semtlerine dağılmış olan küçük koleksiyonlara sahip 

vakıf kütüphaneleri, vakıfların ekonomik durumlarının sarsılması ve bu ko

leksiyonların bakımı ve muhafazası için yeterli kaynak temin edememelerin

den dolayı varlıklarını sürdüremez hale gelmiş, bir kısmı kapanmış, bir kısmı 

da kitaplar için uygun olmayan şartlarda muhafaza edildiklerinden yok ol
maya doğru gitmişlerdir. Bunun önüne geçmek için bu tür koleksiyonların 

bir araya getirilmesi ve uygun koşullar altmda korunması için yapılan teşeb

büsler ekteki belgelerden görüleceği gibi vakıf kurallarının farklı yorunılan

masmdan dolayı önceleri mümkün olamamışsa da imparatorluğun son dö

neminde bir dereceye kadar gerçekleştirilebilmiştir. 

Vakıf kütüphanelerinin ıslalıı için yapılan en önemli teşebbüs, bu kü

tüphanelerin farklı namlıklarm kontrolünden almarak önce Evkaf Nezareti 

bünyesinde kurulan bir birime bağlanması bir süre sonra da mali kontrolü 

Evkaf Nezareti'nde bırakılarak idaresinin bütünüyle Maarif Nezareti'ne bı

rakılmasıd.ı.r. Ancak bu teşebbüs zamanla bir çiftbaşlılık doğurmuş ve 4 Teş

rin-i sam 1320/17 Ocak 1905 tarihli bir rapordan anlaşıldığma göre bir süre 

devam eden bu ikili sorunıluluk kütüphanelerin düzenli işlemesi bakımmdan 

önemli bir malızur oluşturmuştur. İmparatorluğun son deınlerine kadar da bu 

problem sürmüştür. Bu makalede yaymlanan belgelerin bir bölüıJ;ıü bu 
çiftbaşlılıktan dolayı kütüphanelerin idaresinde ortaya çıkan problemleri ak

settirmektedi2. 

Maarif n3zın Emrullah Efendi, 1326/1910 yılı bütçesinin Meclis-i Meb'usiin'da görüşül
mesi sırasında yaptığı konuşmada vakıf kütüphanelerinden kimin sorumlu olduğu husu
sunu şu şekilde ifıide etmiştir: 

"Zaten kiitüphanelerin idaresi tamamıyla bize aittir. Evkaf tahsisat verir" ( Meclis-i 

Meb'usmım Yiizselı.izinci İctimii' Zabıtniimesi, Takvim-i Vekayi' sene 2, no. 544 (18 Ma
yıs 1326), s. 2137.) 
" ... Küttiphanelerin bu hal-i esef-istimiile dilçiir olmalanna sebeb-i mtistakil usill-i idarele
ridir. Çünki bir cihetten vakfıyetleri hasebiyle hiifız-ı ktittiblerinin vazifeleri, binalannın 
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Vakıf kütüphanelerinin vakıf kurallanna göre düzenlenen personel sis
temi zamanla bazı kötü uygulamalardan dolayı kiitüphanelere zarar vermeye 
başlamıştır. Vakıf sisteminde görevlerin ferağ ve kasr-ı yed usulüyle başka
larına devredilebilmeleri ve babadan oğula geçmesi yönündeki uygulama 
vakıf kütüphanelerinin çalışma düzenini bozmuştur. Bu şekilde lımız-ı 

kiitüblük niteliklerine sahip olmayan kimseler kütüphanelerde görev alabil
diği gibi bazen de yaşı çok küçük çocuklara babasının ölünıü dolayısıyla bu 
görev verilebilmekteydi. Ancak küçük yaşta bir çocuk bu görevi yerine geti
remeyeceğinden genellikle kiitüphane hizmetlerini belli bir ücret karşılığında 
tayin ettikleri vekiller vasıtasıyla yürütnıekteydiler. Kendilerine babalarından 
hmız-ı kütüblük görevi kalaıı ancak başka görevleri veya işleri olan bazı 
kimseler de yine lıMız-ı kiitüblük görevini yerine getirebilmek için vekiller 
tayin etnıekteydiler. XVIII. asırdan itibaren bu uygulamanın kütüphaneler i
çin zararlı sonuçlar doğurduğu farkedilmiş ve birçok kütüphaııe kurucusu 
vakfİyelerinde görevin başkalanna devr edilmesini yasaklayan maddeler 
koymuşlarsa da vakıf teşkilah içinde köklü bir geleneğe sahip olan babadan 
oğula görev devriııi tamamen yasaklayamamışlar, ancak bazı şartlara bağla
mışlardır. 4 

Taıızimattan sonra Maarif Nezareti'nin lıMız-ı kütüblük görevine tayin 
işlemiıli kontrol alhııa almaya ve bu uygulamaya bir son vermeye çalışhğı 
görülmektedif5. Ancak ekte verilen yazışmalardan ve yapılan tenkitlerden bu 
konuda pek de başarılı olunamadığı görülmektedir. 

ta'miratı, kitaplannın teclid ve ta'miri ve sa'ir kaffe-i mesarifı evkiif-ı hümayun neziiret-i 
celilesine ait ve teftiş"ve nezaret cihetinden ma'arifnezaret-i celilesine tabi' olmağla her 

• hangi bir sebebe mebni bir k.iitüphane ta'mir iktiza ettiği halde evkiif nezareti mezkı1r ta
miri icrii edinceye kadar kütüphane mesdild kalacağından Ma' arif neziireti kendisine te
veccüh eden teftiş ve nezareti ifii edemeyecegi aşikardır." İsmail E. Erünsal, Kiitüplımıe
cilikle İlgili OsmmılıcaMetinlerve Belgeler II", İstanbul 1990, s. 446. 
İ. Erünsal, TiirkKiililplıaneleri Tarihi, s. 180-181. 
BA, Şura-yı Devlet 209/9. BA. YA. Res. 25/36. BaşbakanlıkArşivinde hiifız~ı k.iitüblerin 
seçimi için yapılan -imtihanlarla ilgili bazı belgeler bulunmaktadır. Bu belgelerden an la-
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Ekte verilen bazı belgelerden anlaşılacağı üzere vakıfkütüphanelerinin 

düzenli işlernemesi ve vaki:inde açılıp kapanmamasının6 en önemli sebebi 

kütüphane çalışanları için vakfiyelerde tayin edilen ücretlecin zamanla yeter

siz hale gelmesidir. 7 Bu sebeble hafız-ı kütübler kütüphanelerdeki görevleri

ni ikinci plana atmışlar ve hayatiamu sürdürebilmek için başka işler yapma

ya başlamışlardır. XVIII-XIX. Asırda bazı kütüphane kurucularnun böyle bir 

durumun ortaya çıkmaması için bulundukları döneme göre yüksek ücret 

tesbit etmeleri de malesef gittikçe kötüleşen ekonomik şartlar yüzünden ye

terli olamamış ve bu kütüphanelerde çalışan görevliler bile zor duruma düş

müşlerdir. 

Her ne kadar kütüphanecilerin mali durumunu iyileştirmek için tatmin 

edici bir çözüm getirmek ıniiınkiin olamamışsa da ekteki bazı belgelerden 

anlaşılacağı gibi yine de kütüphanelerin günün belli saatlerinde düzenli açı

labilmesi için bazı tedbirler alınmış ve bu tedbirler uygulanmaya çalışılmış

tır. Vakıf kütüphanelerinin idaresini düzenlemek için Ramazan 1298/ Ağus-

6 

şıldığına göre hiifiz-ı b.iitüb adayianna Arapça ve Farsça bazı beyitler verilmiş ve bunla
nn doğru okunuşlannın tesbitiyle tercümeleri istenmiştir. İmtihanda aynca basit toplama 
ve çıkanna işlemleri sorulmuştur. Bazı örnekler için bkz: BOA. MF. KTV. Dosya 5, no. 
100. 
25 Şaban 1287/18 Kasım 1870 tarihli Hadikdda yayınlanan "Kütüphaneler Hakkında İh
tar" başlıklı yazıda vakıfb.iitüphanelerinin en önemli problemlerinden olan açılma sürele
ri şöyle eleştirilmeb.-tedir: 
"Çünki mezb.-ur kütüphaneler beher sene ceviimi'-i şerife derslerinin tatiliyle beraber 
cümlesi kapatılıp evkat-ı sairede dahi Cuma ve salı günleri açılmayıp diger eyyiimda ise 
saat altıdan sonra bir-iki saat mikdan giih açılup ve gah yine açılmadıklanndan ve bu 
vechile vakt ve eyyiim-ı b.iişadlan pek az olduğu gibi her sınıf halkın me'muriyet ve hiz
met ve san'atıyla meşgul bulunduğu zamanlar olduğundan anifen zikr olunduğı.ı vechile 
kütüphaneler yalnız talebe efendilere mahsus ve münhasır kalmaktadır".(Hadika, no. 40, 
sh. 320) 
Meclis-i Meb'usiin'da Maarif nezareti bütçesinin görüşüldüğü 25 Mayıs 1326/ 7 Ağustos 
1910 tarihli 107. oturumunda İpek Mebusu İbrahim Efendi'nin de bu konuya "İstanbul'da 
bu kütüphanelerde bu hafız-ı kütüblerin aldıklan 50 kuruş, 60 kuruş, yüz b.-uruş. Haftada 
bir, ayda bir-iki, ayda bir gelir açar" diyerek temas etıniştir. (Takvim-i Vekayi~ year 2, 
no. 544 (18 Mayıs 1326), p. 2128.) 
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tos 1881 yılında çıkanlan talimatnamenin ilk maddesi bu konuya bir çözüm 
getirmeyi hedeflemektedir: 

"Birinci Madde: Kütüphaneler daima öğleden bir saat ev
vel açılıp öğleden üç saat sonra kapanacak ve şu dört saat zar
fmda lımız-ı kütübler kütüphanelerinde bulunacaklardır. "8 

Daha sonraki yıllarda bu konuda yapılan şikayetlerden "talimatna
me"nin talimatlarma pek uyuhnadığı anlaşılmaktadır. 4 Teşrin-i sani 
1320/17 Ocak 1905 tarihli bir raporda "Ma'ruf olan kütüphanelerden başka 
cevfuni'-i şeıife ve türbeler derununda da birçok kütüphaneler vardır ki 
kısm-ı küllisinin küşad olduğu ma'lftni değildir" şeklinde mizahi bir uslubla 
bu konuya değinilnıektedrrı. 

Vakıf kütüphanelerinde kataloglamanm XVI. asra kadar ulaşan bir ge
leneği varsa da bu kataloglarm daha ziyade koleksiyonu korunıaya yönelik 
oluşu son dönemde daha ziyade okuyucuya yönelik kataloglarm hazırlanma
sı yönünde taleplerin oluşmasına sebeb olınuştur. Hazırlanan devr-i Hamidi 
katalogları uzınanlarca yeterli görühnemiş ve bu konuda Batı tecrübesinden 
daha önce yararlanan Mısır' dan faydalanma gayesiyle bazı yazışmalar ya

pıhnış, İstanbul k-ütüphanelerinin toplu kataloğu hazırlanması yönünde yapı
lan bazı teşebbüsler sonucunda birkaç örnek ortaya çıkmışsa da Cilian harbi
nin doğurduğu olumsuzluklardan dolayı iyi bir sonuç alınamamıştır. 

Burada sunulan belgeler vakıf kütüphanelerinin ıslahı ve problemleri
nin çözümü için dönemin aydınlarının buldukları çözümleri ve dönemin ida
recilerinin bunları gerçekleştimıek için sarfettikleri gayretleri göstermekte
dir. 

Belgelerin bütünü incelendiğinde gözden kaçırılınaması gereken bir 
husus ortaya çıkmaktadır. O da Balkan ve Cilıan harbinin imparatorlukta or-

Mahmud Cevad, Madrif-i Umumiye Nezdreti Tari/ıçe-i Teşkilat ve İcra atı, İstanbul 1338, 
s.207. 
Erünsal , Belgeler Il, s. 447 
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taya çıkardığı kötü koşullara, meydana gelen yokluk ve imkansızlıklara rağ

men ülkenin münevverlerinin bu hususta fıkir üretmeleri ve dönemin bürok
ratlarının da kiitüphanelerin iyi hizmet verebilmesi için fedakarane bir şekil

de çabalamış olmalarıdır. 

* 
** 

[Beyazıt Umumi Kütüphanesi'nin İdare Esasları ve Personelinin Va

zife/erine Dair Talimatname Müsveddesi} 

Kütübhfuıe-i Umfunlnin İdare-i D§hiliyesi ve Müstahdenıln-i Mevcfı.desinin 
Deruhde Eylediideri Vezii'ifın Ta'yin ve Tesbiti Hakkında Ta'l1matnfune Müsved
desi 

Kütübhfuıe-i Umfırrıl hiil-i hazırda bir ser hiifız-ı kütüb veya müdür ve iki ha
fız-ı k.iitüb ve iki müstahfız ve iki haderne ile idare olunmaktadır. 

Kütübhfuıe-i Umfırrıl eyyam-ı mübareke-i diniyye ve resmiyyeden mii'adii her 
gün açıktır. 

Eyyfun-ı diniyye ta'til günleri 

Mevlid-i mübarek -i Nebev1 
Regaib Kandili 
Mi'rac Kandili 
Berat Kandili 
Leyle-i Kadir'den i'tibaren bayram ertesine kadar 
Kurban arefesinden i'tibaren bayram günleri 
Eyyfun-ı resmiye ta'til günleri 

Aded-i Eyyam 

ı 

ı 

ı 

ı 

6 
5 

Yeladet-i hümayfın günü ı 

Cülfıs-ı hümayfın günü ı 

İd-i milll ı 
Cum'a günleri . 48 
Eyyam-ı hizmetin her birinde bi'l-umfım me'mfırln ve müstahdenıln bir 

ma'zeret-i meşrfı'a tahakk-uk etmedikçe hepsi birden isbat-ı vücfı.d ve 1ffi-yı hizmete 
mecbfu olup münavebe usi'ılü can değildir. 

V ezaif-i İdariyye 

Ser-hiifız-ı kütüb: 
Muvazzaf ve muvakkat me'~fırin ve hadernenin vakit ve zamamy la vazifele

rinde bulunup bulunmadıklarına nezaret eder. Devam etmeyenlerine üç defaya ka-
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dar nasayih ve tenbiliat icrasıyla vazilesine devilın ve gayrete sevk eyler. Üç 
def'adan soma ma-fevkine bildirir. Camekiinların, kitabiann nezafetine, hüsn ü 
tertib ve intizamlanna ciltlerinin mükemmeliyetine, etiketlerinin tamamlığına dikkat 
eder. Ve dolab ve kitabiarı istediği zaman yoklama ederek hiifız-ı kütüb efendilerin 
ve hadernenin teyald.'UZ ve intibiihlarını celb eder. Müessesenin bi'l-umfun alıviiline 
ve kitab vesfur eşyanın hüsn-i muhiifazasına nezaret eder. 

Gerek hiifız-ı kütüb efendilerin gerek mütali'inin ta'limatnameler alıkamma 
riayet edip etmediklerini anlamak için her gün mütiila'a salonunu bir iki def'a göz
den geçirir. 

Kapıların, pencerelerin ve kapaklann tarnam ve müstahkem kapanmasına ne
zaret eder. 

Kütübhanenin bi'l-umilm umilr ve ahvaline, kitablanna, mÜZelerine da'ir, 
ZÜvvar ve gazete muhbirleri tarafından viikl' olacak istifsarlara cevab ve lÜZilmuna 
göre izaMt verebilmek ser hiifız-ı kütübe aittir. 

Kütübhane' den resmen sa dır olacak muharreratı tesvid eder. 
Sadıra ve varide evriikın muiimele-i kaydiyyesi hiifız-ı kütüb efendilerden bi

risi tarafından icra edilirya'ni gerek ser-Mfız-ı kütüb kendisi ve gerek rüfekasından 
tensib ve havale edeceği zat icra eder. 

Ciltlenecek kitabiardan her Mide ına'lilmatı olacaktır ve tarz-ı teclidini ta'ym 
edeceh."iir. Levazım-ı müteferrika ve teclidiyenin tedarik ve sarfına nezaret eder. 

Biil-i Hazırda Ser-Mfız-ı Kütübün V ezaif-i İlnıiyyesi 

El-yevm mevcild kırk bin ve mecmualar müfredatıyla altıınş bine baliğ' olan 
ve yevmen fe-yevmen tezayüd etmekte bulunan bi'l-umfun asan ilml bir silretde 
tasnif edeceh."iir. 

Muhtelif nokta-i nazariardan müte'addid kataloglar tanzlın eyleyecektir. 
İstatistikler tertib eyleyeceh.'iir. 

1-Tasnifİinıi 

Muhtelif I isanlarda muhtelif zamiinlarda mütenevvi' selika ve şivelerde en va' 
ve eşkill-i rriüte'addide-i hutilt ile -kilfi, mağribi, divam, nesih, ta'llk, nesta'llk, şi
keste, siyakat, bi-nokta, girift- mulıarrer Arab ve Acerrı, Türk, Hind tarz-ı tezhlbiyle 
mÜZeyyen bulunan bi'l-umfun asiirın fennini mevzil' ve miihiyetini, ismini, müellifı
ni, derece-i tezyınatını vesair evsafını bi-hakkın ta'ym edecektir. Bunun içün her ki
tabı yegan yegiin mütala'a etmesi ve icab-ı takdirinde bir takını me' alıize müraca'at 
eylemesi lazımdır. 

Bu silretlerle edindiği rna'lfunatı nümilnesi mevcild fişlere imla edecek'tir. 
Mezh.ilr fişleri ba'de'l-imla fihrist-i umfunl me'milruna gönderecektir. 
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IL Muhtelifnukat-ı nazardan müteaddid lmtaloglar 

Müellifin Kataloğu 

Müelliiınin isim, nisbe, künye, iz!ifet ve nisbetleri içün ayn ayn hurfıf-ı hecii 
sırasıyla birer fıhrist-i uroılınl-i icmiill-i hecii'i tertı'b edecektir. Ve bunlardan en 
meşhfuu esas i'tibiir edilip hizasına müellifi olduğu kitabiarın isim ve numaraları 
iş'iir edilecektir. Bir müellifin diğer isimleri arasında bu meşhi'ır isrnine haviile olu
naca1.-tır. 

Kitablar üzerinde hutfıt, imza ve mühürleri bulunan meş§hlr fıhristi ve bunla
nn fotografılerinden müteşekkil albümler defteri 

Asiirın muharrer bulunduğu memiilik ve matbu' bulunduklan matba'alar 
fıhris-i icmiililerini. 

Müzeye ayrılan iisiirın mufassal evsafve tezyiliatını hiM fıhristleri tanzlın ey
leyecektir. Filırist bulunmayanlara fıhrist temb eder. Ve resimli kitabiann resimleri
nin birer ta 'rifeleri ayrıca kağıtlara yazılarak yanianna konulur. 

İstatistikler 

1-Yev:ınl, üsbı1'1, şehri ve senevi vürı1d eden kitabiann mikdan ve mensı1b ol
dukları lisiin ve fenlerine dair ihsiiiyiit cedvelleri tutacaktır. 

2-Yev:ınl, üsbı1'1, şehri ve senevi mütala'a veya istinsiih olunan kitabiann 
mikdiirı, lisiinları, fenleri. 

3-Yev:ınl, üsbı1'1, şehri ve senevi devam eden erbab-ı mütiila'anın mikdiirı ve 
mütiila'a ettikleri fenler. 

4-İkinci ve üçüncü maddelerdeki ma'lı1miitı elde etmek için hüviyet-i müdii-
vimill ve istiiire defterleri. · 

Şu veziiifle mükellef ser-hiifız-ı kütübün ma'iyyetinde tedklk edeceği kitab
Iarı kendisine ihziir ve ba'de't-tedklk mahalline iade edecek ve irnlii ettiği fişleri fıh
rist-i umı1m1 me'mi'ıruna götürüp getirecek bir haclerneyi ve mütiila'ada kendisine 
muiivenetde bulunacak bir ref'ıki rüfekiisı meyilnından kendisi intihiib edeceh.'tir. 

Ser-hiifız-ı kütüb deruhde ettiği şu mUh:im veziiifı bi-hakkın edii edebilmek ve 
diğer tasillfme'mi'ırlanna işi yetiştirerek boş bırakmamak için müteviill ve mütemiidi 
çalışması lazımdır. Binaen-aleyh hızane-i kütüb ve tasnif dairesine ale'l-ıtliik başka
larının girmesi memnü'dur. 

Şayet ahyiinen bir ziitla görüşmek mecbı1riyeti hiisıl olursa cüzi bir müddet 
içün kendisi taşra çıkup görüşecektir. Ve her halde bu görüşmek çok uzamayacaktır. 

Harız-ı Kütüb Efendiler 

Tedrlsiit-ı aliye ikinci şUbesinden musaddak ve h.-iitübhane medhaline 
mu'allak ta'llınatııiimenin müsa'adesi diliresinde erbab-ı mütala 'aya tevdl' edecekle-
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ri kitablan derı1nlanndaki fişlerde muharrer evsafını mütali' olan zata ira'e ve ilitar 
ederek tesllin eder. 

Mütali'in iadesi hengiiınında yine beraberce mu'ayene ederek mezkfır evsa
fında bir noksanı görülemediği halde mahalline vaz' ederler. Şayed bir naklsa 1riis 
edilmişse ta'llinatniime mucebince mu'iimele ederler. 

Kitablann, camekanlann ve dolablann neziifetine giiyetle riayet edeceklerdir. 
Binilen aleyh hiifız-ı kütüblerin her biri mustahfızlar veya haderne 

mu'iivenetiyle her gün (20-30) kitabın yapraklannı gayet lütuf ve neziiketle takl1b 
ederek havalandıracaklardır. 

Ayda bir kere derı1nuııu yaş bezlerle sildirip tamiimıyla kuruduktan soma 
kitablan tozdan ve güvelerden bi't-tathlr malıallerine koyacaklardır. 

Muhtac-ı ta'ınlr görünenlerini hemen ser-lılifız-ı kütüb efendiye bi'l-irii'e 
kitabiarın adedini, isimlerini, numaralarını bir zirnmet defterine kayd ederek mücel
lide inıza ile tesl1rn ederler. Ve ne sı1retle tecl1d edileceğirıe dair ser-hiifız-ı kütüb e
fendiden lziihiit almağa mecburdurlar. 

Kitabiann numaralan, kitabiann ilk varakası zalırının münasib bir mahalline 
zarif ve matbu' bir şekilde terkim edeceklerdir. 

Kitabiann zahnndaki yazılan rakam yazmak veya mühürlernek vesllesiyle 
ibtal etmeyeceklerdir. Etiketi düşenleri hemen etiketleyip numarasını zarif bir sı1retle 
yazacaklardır. 

Mütala'a salonunu hiçbir vakit hiili bırakmayacaklardır. Bir tarafa çıkmak 
mecbı1riyeti biisıl olursa rüfekiisını haberdar edeceklerdir. 

Ahaliyi girip çıkarlarken ve mütiila'a ederlerken nezaket dairesinde diiirnii 
taht-ı murakabede buluııduracaklardır. 

Mani'-i mütala'a olacak alıvali mehma-eınken leyyinetle her-taraf ederek in
tizam ve sükı1nu muhafazaya çalışacaklardır. 

Bi'l-umı1m kitabiann ve demirbaş eşyiinın ziya'ına veya naklse-diir olınasma 
asla meydan vermeyeceklerdir. 

Her kitabın gayr-i kilbil-i infikiik malıallerine kütübhiinenin mührünü basa
caklardır. 

Sahlfe rakamlan bulunmayan kitabiara erkiim vaz' edeceklerdir. 
Mesiirif-i müteferrika ve leviizım-ı teclidiye akçalannın hıfz ve sarfını illi 

edecekler ve keyfiyet-i sarfına dair bir defter tutacaklar ve evrak-ı müsbitelerini ih
ziir eyleyeceklerdir. 

Asiir-ı cedldenin matbu' fılıristi buluııamayacağından hiifız-ı kütüb efendiler 
tarafından tahr1r edilip ve altı miihda bir tecdlden ve teby1z edilir. 

Ser-hiifız-ı kütüb efendi tarafından tevdi' edilecek her türlü defiitir ve evriikı 
tahr1r ederler. 
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Kütübhfuıe kapılan, pencereleri demir kapaklannın tamamen kapanmasına 
dikkat edeceklerdir. 

Hiifız-ı kütüb efendiler münavebe tarikiyle bizmetçi[yle] beraber gece nöbe
tiyle mükellefdirler. 

Ser-muhassır veya mustahfız 

Kitab alıp vermekte ve kitabiann emr-i neziifetine i'tinii husı1slarında hiifız-ı 
kütüb efendilere muiivenet ve iştirilk eder. 

Kütübhfuıe anahtarı kendisinde bulunacağından sabahleyin cümle kapısını 
küşiid edip hademelere iiid veziiifın tevz!'iyle ÜZerlerinde bi'l-fı'l bulunarak hüsıı-i 
sfuetle 1fii-yı hizmetlerini te'nrin eder. 

Mütiili'lnin esııii-yı mütiila'alannda mütiila'a salonunu gezerek nazar-ı 

tedkikden geçirir. 
Neziiret-i cellleye vesiiire deviiire takdim edilen evriikı ta'klb eder. 
Ma' aş ve yevmiyeleri ve leviizım-ı müteferrika vesiiireyi ta'klb ve tahsile de 

mu'temeddir. 
Kitabiann ve demirbaş eşyiirıın muhafazasına i'tinii eder. 
Kapı ve pencerelerin muhkemce kapanmasına bi'l-fi'l neziiret eder. 

Mustahfız-ı siini 

Levhalan ve defterlerin ser levhalannı, ta'limatnfuneleri tahrlr ve niikıs 

kitablan ikmiil, kütübhiinede bulunmayan asiir-ı nadire-i mühimrneyi istinsiilı eyle
yecekdir. 

Türki ve Fiiris!lisiinlannın fıhris-i tafsill ve icmiililerini tutacakdır. 

Haderne veza'ifi 

Kütübhfuıe biniisının diilıilini ya 'ni zeınlni parkelerini her gün yaş bezler veya 
fırça süpürgeleriyle silerler ve kanaviçe ile kunıturlar. Duvar yilllerini pencere içle
rini, kubbeleri, uzun tavan süpürgesiyle haftada bir defa süpürürler, örümceklerini 
alırlar. 

Sokak ve bahçe kapılarının önünü hiiricen her gün süpürürler, kışın kar ve 
çamurların teb'!d ederler. Helalan gün aşırı yıkarlar. 

Bahçeyi yabani otlardan tatlılr ve eşciirı tırnar ederler. 
Bina pencereleri, kapaklanın her gün açıp havalandırarak yine muhkemce ka

parlar. Sobalan tatlılr ve iş' iil ederler. İlırak edilecek ınalırfikiitı ilıziir ederler. 
Kitap dolablannı silerler, kitablan hafız-ı kütüb efendilerin lÜZUfll görecekleri 

mahallere nakl ederler. 
Kitabiann ve demirbaş eşyiirıın muhafazasına son derece hasr-ı dikkat ederler. 
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Her sene Ramaziin-ı Şerif'den birkaç gün evvel pencere, kapı ve dolab camla
rını silerler. 

Ser-mustahfızın kendilerine tevdi' edeceği bi'l-cümle veza'ifve llldematı ya
parlar. 

Kütübhiine ıne'mfuu efendilerin h.iitübhiinece olacak yemek almak, su vermek 
gibi hizmetlerini lfa ederler. · 

Her gün sa'at-i mesa'i hiiricinde ya'ni yevm-i küşiid zamanından evvel ve 
sonra ve geceleri ve ale'l-umfun eyyam-ı ta'tiliyyede h.iitübhiine hall bırakılamaya
cağından her halde bina derfinunda bir hiifız-ı kütüb efendi refiikatinde bir haderne 
bulunacaktır. 

Erbab-ı mütiila'anın kundura, şemsiye ve muşamma'larmı muhafaza iltiziiın 
edileceği takdirde müstakil bu hizmetle muvazzafbir kapıcı ta'ylni de lazımdır. 

Fihris-i Umumi Me'mfiru 

Musannif-i umfunl olan ser-hiifız-ı kütüb tarafından irnla edilip gönderilen 
bi'l-umfun ya'ni elsine-i müteaddideye aid fişlerin mulıteviyatını nezdinde bulunan 
altmış aded10 fıhrislerden müteallik olduğu fen fıhrisine muhtelitan kaydeder ve her 
fişin fıhris-i umuınlde tesadüf ettiği umuınl numarayı fişteki hiine-i mahsusada ter
kim ederek Türki ve Fiirisilisanlan mukayyidlerine tevdi' eder. 

Her fişin muhtev! olduğu kitabı evvela lisan cihetiyle muhtelitan fihris-i 
umfunlye yazdıh.-tan sonra Arap lisanına aid asan da aynca yine tafsllen tııtacaktır. 

Bundan başka kitablar esiiınlsine mahsus bir "Fihris-i Umfunl-i İcınali-i 
Hecai" tııtacah.'iır. Bu fıhris huri'ıf-ı hecai-i Osmiinl adedince otıız iki cüz olacaktır. 
Fişlerdeki bi'l-umfun esaınl-i kütübün fıhris-i umuınlye kayd ettikden sonra kitabın 
en meşhi'ır isminin harf-i evvelinin aid olduğu icrniil defterine ikinci ve üçüncü harf
lerine kadar tertib-i hecaiye riayet ederek yazacak ve izasına mensub olduğu lisam, 
fenni ve aded-i umfunlyi iş'ar edecektir. 

Müte'addid isim ve şöhretler, en meşhi'ır isim ve şöhrete havale edilecektir. 

Farisi ve Türki Fihrist Me'môrları 

Her lisiin için altmış fen fihrisi bulunur. Fihris-i umfunl me'mi'ırundan kendi
lerine tevdi' edilen fişlerin muhteviyatını mükellef olduklan lisiinın müteallik bu
lunduklan fenlere fihris-i umfunl numarasının ve lisamnın husus! numarasım kayd 
ettikten sonra fişleri tasnifme'mi'ıruna irsal eylerler. 

Fihris-i fenill-i lisamden sonra her lisiin için 32 cüzden müteşekkil fihris-i ic
mali-i hecru terlib edeceklerdir. 

lO Bu altmış aded defter esnii-yı tab'da birleştirilerek ve müteviilt numaralara rabt edilerek 
büyük bir fihris-i umfiml teşkil edeceh.-tir. 
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Tasfifve Tertib Me'miiru 

Kitablan fişlerdeki atik numaralanyla bulup fişleri kitabiara ilsak ve umfurıl 
numaralarını kitabiann mahatlanndaki etiketlere terklın ettikten soma raflara, dolap
lara umfurıl numara sırasıyla ka'imen vaz' ve tertib edecek-tir. 

Mücellid 

Her gün sabahlan bir mustahfız ile beraber kitab dolaplarını ve kitabiann toz
larını ve güvelerini tatbir ve tanzif eder. Muhtac-ı ta'mir olanlanın ayırarak hafız-ı 
kütüb efendilere adedini, isimlerini, numaralarını bir deftere yazdırıp ba-irnza teslim 
eder ve ne si'ıretle teclid edileceğine .dair ser-me'mi'ırdan izahat alınağa mecburdur. 
Ba 'de't-teclid defter mucibince teslim edip zimmet defterinde hafız-ı kütüb efendile
re işaret ve imza ettirir. Kitabiarın dikişlerini gayet sağlam tirelerle diker. 

Şirazelerin cÜZ başından olması şarttır. Formaların dikiş mahalleri ezilmiş ve
ya yıpranmış ise evvela onlan ta' m1r eder. Yazma kitabiarın yazılarını okunmayacak 
derecede yapıştırmaz. 

* 
* * 

BOA.MF.KTU. 2127 

[İstanbul Kütüphanelerinin Teftişiyle İlgili Talimatntime] 

Dersa'adetde Bulunan Kütübhanelerin Silret-i Teftişi Hakkında 
Ta'limatnamedir. 

Madde 1 Dersa'adetde bulunan bi'l-cümle kütübhaneler Ma'arif Nezaretine 
merbfıt müfettişler ma'rifetiyle si'ıret-i daime .ve muntazamada teftiş 
olunacaktır. Şöyle ki, teftiş heyeti tarafından k.iitübhanelerin kaffesi sı
rasıyla ve yegan yegan müdekkikane teftiş olunacak ve matbu' fılırist
lerle mevcfıd kitablan birer biİer evvelinden nihayetine kadar tatbik 
edilecektir. İş bu tedklkat-ı esasiyyenin icrasından evvel ve soma dahi 
beher kütübhane la-akall ayda bir defa derece-i samyede teftiş edile
cek ve bu esnada kütübhanelerin evkat-ı mu'ayyenede açılıp açılmarlı
ğına ve hafız-ı k.iitübler tarafindan intizam ve nezafetine ve kitabiann 
hüsn-i muhafazasına i'tina edilip edilmediğine dikkat olunacak ve 
kitablarca bir gilni zayi'at vukfı' bulmaması içün fılıristin muhtelif 
mahallerinden la-ale't-ta'yin müteaddid kitablar hakkında yoklama icra 
edilecektir. 

Madde 2 Kütübhanelerin mukaddema· tertib ve tab' edilmiş olan fihristieri iza
hat-ı kafiyeyi cami' olmadıktan başka taksimat ve esarru-i k.iitübce dahl 
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Madde 3 
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sehviyyiit vuku' bulmuş olduğundan bunların ileride umfım kütüb
hiinelerin teftişat-ı esasiyyesi lıitiim buldukdan sonra yeniden tertib 
olunacak nurnilneye tevf'ıkan 1ziihiit-ı lazimeyi hiivi' olarak tanzi'm ve 
tab'ı esbabına tevessül olunmak üzere şimdilik esna-yı teftişde tesadüf 
olunacak sehviyyat derhalıslah ve tashlh ve mu'ahharan kütübhiinelere 
vaz' olunan kitabiarın esiimi' fıhristinin nihayetine tahrir ve ilave edile
cektir. 

Mukaddema h.'iitübhiinelerde mevcüd kitabiarın bir kısmı idare-i sabıka 
tarafından ahz ve bir kısmı da zayi' edilmiş olduğundan esna-yı tef
tlşde noksan bulunacak kitablar bir varakaya kayd ile müsebbiblerinin 
meydana iliracı içün müfettişler tarafından Meclis-i Kebi'r-i Ma'iirife 
arz-ı ma'lfımat edilecek ve bundan sonra zayiata meydan kalmamak 
içün ve ale'l-usı11 ta'ylıı olunan hiifız-ı h.'iitüblerden müte'addid olanla
rın kefalet-i müteselsileye ve yalnız bir hiifız-ı h.'iitübü olanlar da kefa
let-i niziimiyeye rabt olunacaktır. 

Kütübhfuıelerin Te'min-i İntizam ve Ta'mim-i Menafi'i 

Madde 4 Kütübhiinelerin te' sisinden maksad-ı asli' ulfım ve fünil.n ve ma'arifın 
ta'minı ve intişarindan ibiiret olup şu maksad-ı mülıimmin te'ınln-i hu
sülü içün kütübhanelerin ber-müceb-i şart-ı vakıf sa'at-ı mu'ayyenede 
aslıab-ı müraca'ata da h.'iişade bulundumlmasına müfettişler tarafından 
bi'l-hiissa i'tinii olunacak ve bunun esbabı her neye mütevakkıf ise onu 
daimii teemmül ve mütiila'a ile icabatı Meclis-iKebir-i Ma'arifde bi't
takri'r beyan ve ifade edilecektir. Ancak h.'iitübhiine-i unıı1mi' ile iitide 
inşa olunacak şu'beleri bunlara makls olmayacağından oraları her za
man sabahtan akşama kadar küşade bulunacah.i:ır. 

Madde 5 Herhangi kütübhiinenin evkat-ı muayyenede açık bulundurulınadığı 
görülür ise derhal müfettişler tarafından verilecek takri'rler üzerine ha
fız-ı h.'iitüblerin daire-i teftişiyeye celb ile kendilerine ihtiirat ve 
tenbillat-ı münasibe icra olunacak ve bu hiilin tekerrüründe bir aylık 

· ma'aşı cezaen kat' olunacak ve bunun da te'slri görülmediği takdirde 
müfettişler tarafından verilecek takri'r üzerine Ma'iirif N ezaretince azil 
ve yerlerine münasibleri ta 'ylıı olunacaktır. 

Madde 6 Dersa'iidetde mevcüd bi'l::9ümle h.'iitübhiinelerin esiimi ve mev
ki'leriyle havi oldukları kitabiann adedi ve hiifız-ı kütüblerinin isimleri 
daire-i teftişiyece ma'lı1m olmak üzere kayıtianna mahsus bir defter-i 
esası tutulacak ve buna aid ma'lfımiit ile vakıfnamelerde kütübhiiİı.elere 
ai d şurüt -ı vakfıye ma' arif ve evkiif kuyüdundan bi' 1-muhabere ahz ve 
istihsal edilecektir. 
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Madde 7 

Madde 8 

Madde 9 

Bi'l-cümle kütübhiinelerde bulunan kitabiardan mürUr-ı zaı:nan ve kes
ret-i isti'miil sebebiyle yıpranmış ve ciltleri bozulmuş olanların esnii-yı 
teftişde bi't-tefrik yeniden teclld ve ısliilı ve bunlar meyiininda noksan 
varakalar oldu,au ve diğer kütübhiinelerde o kitabiarın nüshası bulun
duğu halde erbiibına istinsiih etticilerek noksanlarının ikmali müfettiş
ler tarafından bii-takıir arz olunacaktır. 

Ba'zı hiifız-ı kütüblerin ma'aşları pek dfın olduğundan vakıflarının ta
hammülü nisbetinde o gibi ma'aşların EvkiifNeziiretiyle bi'l-fi!.uhiibere 
hadd-i liiyıkına ibliiğı esbiibı istikmiil olunacaktır. 

Vak-tiyle seliilin-i iziim ve ashiib-ı hayrat tarafından te's!s olunup 
mikdiin 70'i müteciiviz bulunan Dersa'iidet kütübhiinelerinden bir kıs
mı mürUr-ı zarniin ve adem-i i'tinii sebebiyle düçar-ı hariil::ıiyet olduğu 
gibi bunlara aid kitabiardan külli ziiyiat vuku' buldu,öundan ba'demii 
dahl halleri ÜZere bırakılınaları külliyen mahv ve _indiriislannı ve 
kiitüb-i mütebiikiyenin de büsbütün ziya'ını müstelzjin ve ta'm!riit-ı 
liizime ise uzun bir zamana muhtiiç olduğundan diiire-i mahsfısalarınca 
ta'm!riit-ı liizime icrii olununcaya kadar hiç olmazsa mevcild makar
larında ziya'ı külllden siyaneti zınınında icab edenlerini diğer ma'milr 
ve muntazarn kütübhiinelere emiineten ve muvakkatan nakilleri emsiill 
deliiletiyle menafı'-i külliyeyi milcib olacağı sabit olmağla bu gibi 
muhtiic-ı ta'm!r kütübhiinelere iiid kitabiarın silret ve mahall-i nakilleri 
EvkiifNeziireti'ne bildirilecek ve icab edenlerde izn-i mütevelll istilısiil 
edilecektir. Ve bu yolda nakil olunan kitabiarın nakil olunduğu kiitüb
hanelerin kitabiarına karışmaması içün ayn dolablarda hıfzıyla iiid ol
duğu kiitübhiinenin ismini hiivi levhalar ta'llk edilecektir. Bu silretle 
mevcudu diğer kütübhiineye nakil olunan kiitübhiinelerin hiifız-ı kiitüb
leri dahl bi't-tab' kitablarla ber~ber muvakkatan nakl olunacak ve kii
tüb-i menkille bunlar ma'rifetiyle hıfz ve idiire edilecek ve aid oldukla
n kütübhiineler ta'm!r olundukda yine malıallerine iade. olunacak1.ır. 

Madde 10 Bir takım kiitübhiinelerin vak-tiyle harlk ve hareket-i arz ve esbab-ı 
saireden naşi münderis ve kütüb-i mevcildesiyle beraber münadim ol
duğu ma'lilm olduğundan bunların peyderpey bi't-tahklk ziihire ilıra
cıyla nezaret-i ilidelerince ilıyiisı husilsuna müfettişler tarafından sa'y 
ve ilitirnam olunacaktır. 

Madde ll Bir taraftan biilada zikr olunan mevk"ilf kütübhiinelerin istikmiill 
esbiib-ı intiziirnıyla beraber diğer cilıetten de sırf ma 'arife iiid ve neşr-i 
ma'iirif husilsunda meniifı' ve fevaid-i azlnıesi derkar olan Kütüb
hane-i Umilml'nin ahviil ve zarniina ve ilcii'iit-ı hazıra-i medeniyye ve 
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şiin-ı Osıniini ile müteniisiben tanzi'ı:n ve ıslahı ehemm ve elzem bulun
duğundan evvelii kütübhiine ittilıiiz olunan mahallin 'adem-i kifiiyeti 
cihetiyle binii-yı hiizınnın neziiretçe tensib olunacak silret ve mümkün 
olduğu kadar süratle tevsi'i ve merniilik-i mütemeddiııe-i sairedeki mil
li ve umfuni kütübhiinelere mürnasil bir şekil ve heyete ifriiğı, saniyen 
mezh:ür kütübhiinede bulunan kitabiarın mikdan bi'n-nisbe kesir ol
makla beraber ulfun ve fünfuı-ı hiizıraya ve husfrsiyle elsine-i 
ecnebiyeye mensfrb ve müte'allik müellefiit-ı niifi'a pek kalil olduğun
dan bu noksanın tedricen ikmali zımnında müfettişler tarafından veri
lecek takrirler ÜZerine takdimil '1-elıemm ale '1-mülıim kilidesine tevfi
kan asiir-ı isliiıniye ve ecnebiyeden icab eden kitabiarın hiiriçten teda
rik ve mübiiya'asıyla kütübhiineye mal edilmesine bezl ve i'tinii ve 
gayret edileceh:tir. Salisen pay-ı taht-ı Osmiini'nin vüs'at-i ma'lfunesi 
hasebiyle yalnız bir kütübhiine-i umUmiyle te'mirı-i ihtiyacatı gayr-ı 
kabil o~duğundan merkez kütübhiine-i umfunisiııiıı tamamen esbiib-ı 
intiziımı istihsiil ve nevilkısı iknıil.l olunduktan sonra Dersa' iidetin icab 
eden meviiki'inde kezalik ma'iirife iiid olmak ÜZere lÜZfunu kadar 
şu'be h:ütübhiinelerinin te'sis ve ihdiisı esbiibına tevessül olunacaktır. 

Madde 12 İşbu ta'li'ı:niitın mevki'-i tatöıke vaz'ından sonra bi't-tecrübe görülecek 
lÜZfirn ÜZerine ta'dlli icab eder ise meclis-ikebir-i ma'iirifriyasetinden 
re'sen ve müfettişlerden beyan edilecek mütiila'iita binilen ta'diliit-ı 

lazime icrii edileceh.1:ir. 

Müfettiş 

Tahsin 
Müfettiş 

Mahmud 

EvkMNezareti Masarifıit Müdtir Muavini 
Fiiik 

* 
* * 

Müfettiş 
Tevfik 

Kütübhilneler Müfettişi 
Gil.lib 

BOAMF.KTU 3190 

[Beyazıt'taki Kütüphane-i Umumi'nin inşaatı, idaresi 1•e koleksiyo

nııyla ile ilgili Yazışmalar] 

Atebe-i seniyye-i ceniib-ı veliyyü'n-ni'amiye 
Saye-i ma'iirif viiye-i hazret-i illeidiir-i a'zaınilerinde pay-i taht-ı saltaniit-ı 

seniyyede on sene evvel bir h.'iitüphiine-i umuıni te' sis ve h.'iişiid olunmuş ise de ol 
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vakitden şimdiye kadar hal-i vahid iiZre kalmış ve orada bulunan kita.blar eksen 
arabiyyü'l-ibiire ve biihis olduklan fünündan ba'zısının eski ve kadim efkiir ve ka
vii'ide tatboom inşa ve te'lif olunmuş ve bu müddet zarfında kiitübhane-i mezkı1rede 
mevcud kitabiarın adedine pek az ilave ve zamm olunmadığı cihetle matlub olan · 
feviiid derece-i fıkd§nda kalmışdır. Millet-i necibe-i Osmaniyeye bir fiiide-i umUmi
ye hasıletmek üzere te'sis olunan kütübhiine-i mezbfudan feviiid-i rnatlube husllie 
gelmek içün yalnız eski kitablar mutala'asından hiisıl olamayacağı bedihi ve işbu 
asr-ı güzin-i ma'rifet-rehin-i piidişiihllerinde fünun-ı sairenin fevkal'iide terakkisi 
nümiiyan olmasına ve fünün-ı ecdidenin etkiir-ı kadimeyi lağv etmesine nazaran 
kütübhiine-i mezk--Gru ziyaret edenler pek nadir olduğu re'ye'l-iiyn müşiihede edildi
ğinden ve el-hiiletu hiizihi istifiide edebilmek içün funün-ı cedideyi münderic 
kitabiarın orada bulundurulması liizımeden ma'dud bulunduğundan kütübhiine-i 
umumi-i mezki'ırun terakkiyatma biiis ve millet-i necibe-i Osrniiniyeye nilçizane bir 
hidmet ibraz etmek arzu-rişte-i bendegiinem olduğundan işbu liiyiha-i çiikeriinemi 
hiik-i pay-i meriihim-ihtivii-yı tacidiirilerine takdime cesaret eyledim şöyle ki: 

Evvelen: 

Saniyen: 

Siilisen: 

Gerek Der-aliyye'de ve gerek merniilik-i şiihiinede ale'I-umilm ve 
kangı lisanda olursa olsun kitab verisaleve gazete ve sa'ir matbıl'at-ı 
ecdideden ba'de't-tab' iki nüsha Kütübhiine-i Umfuniye'ye ve bir nüs
ha Ma'iirif Neziiret-i celilesine ve bir nüsha Matbu'at Müdüriyet-i 
aliyyesine siihib-i imtiyaz tarafından mücelleden takdim etmesine mec
bfu tutulması ve mezkfu nüshiiların takdim eylediğine dair mahalliit-ı 
müşiirun ileyhiidan ilmühaber ahz eylemesi kiiide-i umilmiye ittihaz 
etmesi. 

Kütübhane-i umfuniyeye takdim olunacak gazetelerin müfrediitı hıfz 
ve her sene başında cem' ve teclfd etdirerek tiirih-nüvfs-i umumi ma
kamında her an müraca'atda vekiiyi'-i umfuniyeyi istihriic ve istifade 
olunup hükilmet-i seniyyece ;ve alıiiiice fiiide-i külliyeyi hiisıl olacağı 
bedihidir. 

Kütübhiine-i Umfuniy'eye sii'ir matbU' at-ı ecdideden ikişer nüshii tak
diminden maksad asiir-ı celfle-i Osmaniyenin hıfzı ve mahv ve 
fıkdandan vikayesiyle ahali kütübhiine-i mezkfuede mutala'asından is
tifiidesi ve gelecek zamanda Osmanlıların evliid ve ahiadına bir hüsn-i 
misal bırakılmasıyla aba ve ecdadlarının asiir-ı celfleleri lede'l
mutala'a iftihar ederek terakkiyatma sebebiyet vermesi ve kütübhiine-i 
mezkı1reye takdim olunacak ale'd-devam kitabiardan servet-i maddi ve 
ma'nevi huslliüyle dairesi müttesi' olması ve bu vasıta ile yakın bir 
zamanda fevkal'ade zengin ve mükemmel sfuetle bir kütübhiine-i 
umilmi olması ve erbab-ı fününun ittisil'-ı ma'arifine sebebiyet ver-
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mekle beraber alıiiiice fünfin ve ulfunun terv1ci mficib olacağı şübhe 
yokdur. 

R.abi'an: Mezkfır matbfi'at-ı cedideden Ma'iirif Neziiret-i celllesiyle Matbfi'at 
Müdüriyet-i aliyyesine birer nüshii takdlminden maksad budur ki kitiib 
veya gazete neşrinden sonra bir ziitın hukUkuna zarar ve ziyan 1riis et
mesinden dolayı bir da:'va . zuhfu etmiş olduğu takdirde mezkfır 
makamat-ı resmiye-i müşarun ileyhiida musaddakan nüsbiilan mahfilz 
ve sahte ve taklitten masfin olan ol kitiib veya ol gazetenin nüshiisı 
mficebince hükm-i fasl biisıl olacağından gerek hükUmet-i seniyyece ve 
gerek alıiiiice fiiideden biili olmayacağı derkiirdır. Ol biibda ve her biil
de emr ü ferman hazret-i veliyyü'l-emr efendiınizindir. 

F125 Kanun-ı siini sene 3 1 O 

Şfua-yı devlet azasından Bendeleri 
Hac Yusuf 

* 

Ma~rfiz-ı çiiker-i keınlneleridir ki 

BOA. Y. PRK. ŞD. 217 

Ma'iirifNeziireti 
Mektı1b1 Kalemi 

Aded: 86 

Şeref-siinih olan iriide-i seniyye-i hazret-i şehinşiihlye mebm l.iitübhiine-i 
umfunl ittihaz olunacak olan Sultan Bayezid'de vaki' ebniye-i ma'lfunenin tezyınatı 
ve tanzlı:niitı mekteb-i mülkiyeyi inşa itınekde olan Ovanis Kalfa ma'rifetiyle keşf 

. itdirilerek tanzlı:n itdirilen harltasıyla resm-i mücessemi ve bir kıt'a keşf defteri tak
dlı:n-i huzfu-ı siiml-i vekiilet-penahlleri kılındı defter-i mezkfır mezeyiisından 

müstefiid olacağı vecihle gerek ebniyenin tanzlmi ve gerek dolab ve saire misillü 
mühirnmiitın ikmali iki yük yetmiş yedi bin yüz otuz bir guruşa mevkfif olmağla 
meblağ-ı mezbfuenin seksen sekiz senesi içün tertib ve takdlı:n olunan büdçenin dör
düncü faslının altıncı maddesinde muharrer olup henÜZ teşkil olunamayan Iisan 
mektebi muhassesiitından ve geçen ve bu sene füruht olunan keliim-ı kadlı:n hediye
siyle sinill-i siibıka matlfibiitından icrii-yı mahsfibı menfit-ı emr u irade-i aliyye-i ve
kiilet-penahlleri olmağın ol biibda emr u fermiin hazret-i menlehü'l-emrindir 

F1 17 Zilhicce sene 299 ve fi 18 Teşrill-i Evvel sene 298 
· Mustafa 

BOA.İDH. 69 315. 
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* 
Devletlü efendim hazretleri 

İsabet-efza-yı sünıTh ve sudfu olan irade-i mülhemiyet-i.Iade-i cenab-ı 
şehriyan ÜZerİne Sultan Bayezici'de vaki' ebniye-i ma'lfunenirı liitübhane-i umfırnl 
ittihazı içün tanzlınat ve tezyliıatı mek:teb-i mülkiyeyi inşa itmekde olan Ovanis Kal
fa ma'rifetiyle keşf itdirilerek tanzlın olunan harita ve resm-i mücessemi ile keşf 
defterinirı irsal olunduğı ve defterde gösterildiği üzre gerek ebniyenirı tanzl'mi ve ge
rek dolab vesaire gibi mühimmatın ikmali iki yük yetmiş yedi bin yDz otuz bir 
guruşa mütevakkıf bulunduğı beyamyla mebruiğ-i mezbf:ırenirı ·henÜZ teşkil oluna
mayan lisan mel1:ebi muhassesatından ve geçen ve bu sene füruht olunan kelam-ı 
kadlın hediyesiyle sinill-i sabıka matlı1batından mahsı1b olunmak üzre icra-yı icabı 
hakkında Ma'§rif Nezaret-i eelllesinden mevrı1d tezkire mezlilr defter ve harita ve 
resm ile ma'an arz ve takdlın kılınmağla her-vech-i iş'ar icra-yı iktizası husı1sunda 
irade-i seniyye-i cenab-ı padişaru ne vecihle şeref-sünıTh ve sudf:ır huyurulur ise in
faz-ı hükm-ı 1il1sine ibtidar olunacağı beyamyla tezkire-i senaveri terkim kılındı e
fendim. 

Fi 19 Zilhicce sene 99 1 fi 20 Teşrill-i Evvel sene 98 

Ma'rı1z-ı çiiker-i kemliıeleridir ki 

Reside-idest-i ta'zlın olan işbu tezkire-i samiye-i vekaletpenahlleri ve ma'rı1z 
tezkire ve defter ile harita ve resm manzı1r-ı ali huyurulmak ve her-vech-i istizan 
muamelat-ılazımenirı icrası husı1suna irade-i seniyye-i cenab-ı mülkdan mütea'llik 
ve şeref-sudür buyurularak evrak-ı ma'rı1za takımıyla iade kılımmş olmağla ol b§bda 
emr ü ferman hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fi 24 Zilhicce sene 99 ve fi 25 Teşrin-i evvel sene 98 

Bende 

Nezaret-i Ma' arif-i Umfuniye 
Kütübhiineler Ser Müfettişliği 

Ali Rıza 

* 

BOA.İ.DH 69315 

Kütübhiine-i Umı1rnlnin kütüb-i mevcı1deyi isti'aba adem-i kifayeti sebebiyle 
birçok kitablar sandıklarda hıfz olunuyor. N ezaret-i eelllenin malı olup oraya gönde
rilmesi icab eden birçok İngilizce kitablar Mercan İdadisi'ndeki d§'irede sandıklar 
içinde ve bir kısmı da da'ire-i nezaretin alt katında bodrumda bırakılnııştır. Bu 
kitablar şurada burada sürünerek mahv ve telef olmakta bulunduğu görülüyor. 
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Sultan Bayezid Cami-i Şerifi im§rethfuıesi ittisalinde dok."l.IZ kubbeden müte
şekkil olan ve evkil.fa il.id bulunan mahallin adern-i lüzfununa rnebıll sekiz kubbesi 
kütübhil.ne-i urnum.l ittihaz olunmak üzere doksan yedi senesi[nde] bil.-iril.de-i 
seniyye Ma'il.rif Neweti'ne terk olunduğu halde ol vakit her nedense yalnız altı 
kubbesi tecd!den ta'rn!r ve kütübhil.ne-i urnfunl ihdil.s olunup iki kubbesi hali üzere 
terk olunmuştur. El-yevrn orası imil.rethil.neden tefrik olunmuş ve kapısı bir ip parça
sıyla bağlanmış olarak hil.ll durmakdave bu iki kubbenin gerisinde üçüncü bir kubbe 
bulunuyor ki hacim ve irtifil.' cihetiyle diğerlerinden ziyade ve altında da bir iki 
kazgan bulunmaktadır. 

Balada arz ve beyil.n olunduğu vecihle Kütübhfuıe-i Urnfunl'nin adem-i 
kirayesine rnebıll istifil.de-i urnfırniyeyi te'mill edecek bir dereceye getirilmesi için 
zaten hey'et-i umUmiyesi bir bina olmak üzere inşa edilmiş olduğu yek nazarda 
rner'i olan ve ikisi hall ve birisi evkiif nezaretinin taht-ı işgil.linde bulunan üç kubbe
nin de asılkiitübhil.neye ilhilkıyla şu mü'essese-i ilmiyenin şan-ı milli ve şeref-i Os
rnil.ıll ile münil.sib bir suretde tevsi' ve ikmali menut-ı re'y-i il.ll bulunmağın ol bil.bda. 

Nez§ret-i Ma'il.rif-i Umfırniye 
Kütübhfuıeler Ser Müfettişliği 

* 

BOA.MF.KTU 112 

Kütübhil.ne-i Umfırnlnin müceddeden tahrir olunan ve seksen forma kadar 
tahrnln olunan fıhristinin tab'ı için ba'zı matba'acılarla icril. edilen müzakere netice
sinde seksen liraya kadar vücuda gelebileceği anlaşılmış olduğundan meblağ-ı 

mezbfırun Kütübhil.ne-i Umfunl ittisalİndeki üç 1..-tıbbenin Evkil.f-ı Hümil.yfın Nezare
ti'nden rnübil.ya'asıçün Meclis-i Keb!r-i Ma'il.rifın fi 22 Haziran sene 1337 tarih ve 
bin yüz yirmi yedi nurnaralı kafil.nyla gelecek sene bütçesine ithiili kararlaştınlan 
yüz kırk iki bin beş yüz 1..-ıınışun alılran Evkil.f-ı Hümil.yfın Nezil.reti'ne kütübhil.ne-i 
mezkfıra illiilk olunmak üzere mübil.ya'ası kararlaştınlan üç kubbenin ta'ınlr ve 
termlrni ile urnfununun müceddeden ve bir hil.l-i mükemmeliyete ifril.ğan ta'mlri için 
de üç yüz bin kuruşun sene-i il.tiye bütçesine ithiili hususuna müsil.'ade huyurulmak 
bil.bınqa emr ü fenııil.n hazret-i men lehü'l-emrindir. 

Fi 7 Temmuz sene 1327. 
Mühür 

Ma' il.rif-i Umurniye Nezfıreti 
Kütüphaneler Müfettişligi 

* 

BOA.,iUF.KTU 8/18 
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[Beyazıt'taki Umumi Kütüphanenin yetersiz olan koleksiyonunun ge

liştirilmesi için almabilecek tedbirler hakkında Kütüphaneler Müfet

tişi Mahmud Bey'in Takririf 

Meclis-i Keb1r-i Ma'arifRiyiiset-i Aliyyesine (MÜZekkire) 
3 Temmuz sene 1325 Müfettiş Mahmud Bey'in Takrlri 
Yirmi beş sene mukaddem te'sis olunup istikmiil-i esbiib-ı intiziimına ciddi 

bir gayret sarf olunmadığı halde el-yevrn yirmi bini müteciiviz asiira malik bulunan 
kütübhiine-i umfu:ninin ekser muhteviyatı müellefiit-ı kadll:neden ibiiret olmasıyla 
bunun terakkiyiit-ı hiizırii-i ilmiye ve fenniyeye göre ve şiin-ı milliyet ve şeref-i meş
rutiyetle müteniisib bir sfıretde ikmal-i nevilkısıyla Diiru'l-fü.nı1n ve mekiitib-ı aliye 
talebesiyle sii'ir erbab-ı diiniş ve irfiinırı istifadelerine te'min ve ihtiyaçlarını tehvfu 
edecek bir derece-i mükemmeliyete isiiline teşebbüs liizırnedendir. [ ... ] tedklkiit-ı 
ilmiye icriisı içün müessese-i yegane olan kütübhiine-i umfu:ninin nekiiyis ve mah
n1miyetlerinden biri de matbillit-ı cedlde ile vesiiik-i resmiyedir. Hükümetçe cem'-i 
vesiiike ciddi bir sfıretde şimdiden teşebbüs olunınazsa vak'a nüvis heyet-i 
aliyyesinin cem'-i iisiir husfısunda dı1çiir olduğıı müşkiliit bundan bir asır soma da 
aymyla biiki kalacaktır. Biniien-aleyh bu kütübhiinenin ikmal-i nevilkısı içün sene-i 
iitiye bütçesine müniisib miktar karşılık idhiiliyle beraber şimdiden ba'zı asiir-ı 

mühirnme mübiiya'ası zırnnırıda müteferrika akçasından ne mikdar sarfı miimJ....iin 
olabileceğinin muhasebeden istifsiirıyla tedricen tediirik-i muellefiita mübiişeret 

olunması ve Dersa'iidetde yevınl intişiir eden Takvlnı-i Vekiiyi ile viiiiyat resn:iı 
ceriiidinden birer nüshasının ve bi'l-umı1m devilir ve viiiiyat salniimelerinden ve Ce
nde-i Askeriye ve Bahriye ile mahiikirn vesiiir devilir ceri:de ve resiiil-i mevkı1tesin
den birer adedirıin ale'd-deviim kütübhiine-i mezkfıra gönderilmesi hakkında icab 
eden makiimiit ve neziiretlere tezkire-i neziiret peniihl yazılnıası ve gayr-ı resrn1 
ceriiid ve meciiınl-i mevkı1te ile her nev' ı;nüellefiitdan kütübhiine-i mezkfır narnma 
arzu eden zeviit tarafından ihdii olunacak iisiirın ma'a't-teşekkür kabul olunacağının 
gazetelerle i'liim müniisib mütiilii'a kı.l.ınqıış ise de iktiziisının ifiisı menı1t-ı re'y-i 
iili-i riyiisetpeniihlleridir. Ol biibda. 

BOA.MF.KTU 3158 

* 
Ma' arif Neziireti 

49 

Biiyezid irniirethiinesi ittisalinde viiki' kargir biniimn kütübhiine-i umfırnl şek
line tahvll ve ifriiğı içün icrii olunan keşf-i evveli mı1cebince sarfına lüzı1m görülen 
iki yük yetıniş yedi bin YÜZ otuz bir guruşun ol vakit teşkil olunmamış bulunan lisan 
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melctebi mulıassesatından ve doksan yedi ve sekiz senelerinde furulıt olunan kelam-ı 
kadim hediyesiyle sinill-i sabıka matlfıbatından tesviyesi husfısu bi'l-istizan irade-i 
seniyye-i hazret-i padiş!l.hl müteallik buyurolduğı beyan-ı alisiyle lfa-yı muktezası 
şeref-v!l.rid olan 25 Zilhicce sene 99 tarihlü tezkire-i sarniye-i sad!l.ret-penahllerinde 
emr u iş' ar huyurulmuş ve bu işe ta'ym olunan meclis-i ma'!l.rif azasından sa'adetlü 
Aziz Beğ Efendi hazretleri tarafından' inşa'ata bi'l-ibtidar keşf-i evvel h!l.ricde ba'zı 
şeyler yapılması ve hafriyatı icra-ıicab itmesine ve m!l.beyn-i hümayfına takdim olu
nan resm mfıcebince i'm1l.l itdirilen nümfınelik dolaba fazla masraf vukfı' bulmasına 
mebm salifü'z-zikr iki yüz yetmiş yedi bin yüz otuz bir guruş tam!l.men sarf olduğı 
h1l.lde inşa'at-ı mezh."i'ı:re ikm!l.l olmadığından rllir-i müşarun ileyh tarafından vukfı' 
bulan müraca'at üzerine meclis-i ma'!l.rifden tanzim olunan mazbata da keşf-i mez
kfır h!l.ricinde ba'zı şeylere lüzfım görülmüş olmağla bu babda mühim ve labüd ol
mayan mes!l.rifın ihtiy!l.rı h!l.linde tahrrılnen iki yüz seksen iki bin iki yüz on guruşun 
ve lazımın terki ve elzemin tercihi takdirinde yüz elli bin guruş raddesinde bir meb
lağın daha sarfı muktezi idüği beyan olunup zikr olunan şıkkından ikincisi ihtiyar 
olunarak mühim olan inşa'atın ikmaliyle mes!l.rif-i v!l.kı'anın müsa'adesi istihsal 
olunmak üzre emr-i inşa'ata dev!l.m olunmuşidi. İnşa'at-ı mezkfıre geçen sene 
evailinde reside-i hadd-i hit!l.m olarak ale'l-usfıl keşf-i samsinin icrası zınınında ma
k!l.m-ı vala-yı seraskeri ile lede'l-mulıabere ol vecihle keşf-i samsi icra ettirilerek 
tanzim olunan defteri celb edilmiş ve bunun mündericatına nazaran ebniye-i mez
h."i'ı:renin üç yüz doksan sekiz bin dokuz yüz seksen guruşla inşa'atı husfıle gelmiş 
olabileceği anlaşılmış ve şu halde meblağ-ı mezbfırun keşf-i evveline nazaran fazlası 
olan yüz yirmi bir bin sekiz yüz kırk dokuz guruşun tesviyesi muktezi gibi görün
müş ise de ber-vech-i meşrfıh şimdiye kadar ta'vizan sarf olunmuş olan mebiiliğ yüz 
on dört bin dokuz yüz yetmiş dokuz guruşdan ibaret olup keşf-i samsine nazaran altı 
bin sekiz yüz yetmiş guruş tasarruf edilmiş demek olacağından m!l.rru'z-zikr yüz on 
dört bin dokuz yüz yetmiş guruşun v!l.rid!l.t-ı cedldeden icra-yı mahsfıbı zınınında 
keyfiyetin arz ve istlz!l.nı ma'arif muhasebesinden bii-müzekkere ifade olunmuş ve 
mas!l.rif-i mezh."i'ı:re minval-i ma'rfız üzere elzem olan şeyler için ihtiyar edilmesiyle 
tesviyesi zarfıri görünerek zikr olunan keşf-i sam defteri leffen takdim kılınmış 
olmağla icra~yıicabı babında emr u ferm!l.n hazret-i men-lehü'l-emrindir. 

F1 19 Ramazan sene 1302 ve fi 20 Haziran sene 1301. 
Bende 

Mansuri-zade Mustafa 

BOA1ŞD.4499 
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Ma'fuif nezaretinin şUra-yı devlete havale huyurulan işbu takr1ri melffıf keşf 
defteri ile dahiliye dairesinde kıra' at olundu inşa' at-ı mezkfuenin ikmiili içün evvel
ki masrafın nısfı derecesinde başkaca bir sarfiyat vukı1' bulmuş ise de mezkı1r 
k:ütübhiiııe saye-i inayet-vaye-i hazret-i piidişiihlde tarz-ınevin ve dil-nişin ÜZere ya
pılmış ve keşf-i sanisi bir heyet-iresrniye ma'rifetiyle icra kılındığı gibi bunun inşası 
dahl esiisen taht-ı irade-i seniyyede bulunmuş olduğından keşf-i evvelinden fazla 
sarf olunduğı tahakkuk eden YÜZ on dört bin dokuz YÜZ yetmiş guruşun istizfuı 
olunduğı vech ÜZere varidiit-ı cedideden icra-yı rnahsfrbı içün nezaret-i müşiirun 
ileyhiiya me'zfrniyet i'tiisı tezekk:ür ve keşif defteri leffen takdim kılındı. Emr ü fer
miiıı hazret-i men-lehü'l-emrindir. 

F125 Şevval sene 1302 ve fi 25 Temmuz sene 1301. 

Devletlü efendim hazretleri 

Mühür 
Şfua-yı Devlet 

* 

Ma' arif neziiret-i celilesinin Şfua-yı Devlet dahiliye dairesinden bii-mazbata 
bi't-tenzll melffıf keşf defteriyle beraber arz ve takdim kılınan tak:riri ile zeyl-i mez
kfu mutiila 'asından müsteban olduğı üzre Bayezid imiirethan esi ittisalinde vii.ki' 
kargir biniiııın k.-ütübhiine-i umfuni şekline tahvll ve ifrağı içün keşf-i evveli mfr
cebince mukaddema bi'l-istiziiıı şeref-müte'allik huyurulan irade-i seniyye-i hazret-i 
padişiihl ÜZerine iki YÜZ yetmiş yedi bin YÜZ otuz bir guruş masrafla inşa'atına mü
başeret olunarak ve saye-i rna'iirif-vaye-i hazret-i hiliifet-penahlde bunun tarz-ı dil
nişin üzre ikmal-i inşa'atı içün keşf-i evveli haricinde ba'zı şeylere lÜZfun görünerek 
ol vecihle inşa'atı geçen sene evailinde itınam kılındığı ve taraf-ı valii-yı seraskeri 
ile bi'l-muhabere ale'l-usill icra edilen keşf-i samsinden altı bin k:üsur guruş noksiiıı 
ve keşf-i evvelden YÜZ on dört bin dokuz YÜZ yetmiş guruş fazla sarf edildiği anla
şıldığı beyfuııyla bu akçenin varidiit-ı cedideden icra-yı mahsfrbı içün nezaret-i 
müşiirun ileyhiinın taleb eylediği me'zfrniyetin i'tiisı tezekk:ür kılınmış olmağla ol 
biibda her ne vecihle emr u ferman-ı hümli.yfrn-ı hazret-i piidişiihl şeref-müteailik 
huyurulur ise iniaz-ı mantilk-ı münifine ibtidiir idileceği beyamy la tezkire-i senaveri 
terkim olundu efendim 

F12 Zilkade sene 302 ve fi 1 Ağustos sene 301 

Ma'rfrz-ı çiiker-i kemineleridir ki 
Reside-idest-i ta'zlın olan işbu tezkire-i samiye-i sadiiretpeniihlleriyle melffıf 

takrir ve defter manzfu-ı ali huyurulmuşveber veeh-i istiziin meblağ-ı mezbfuun ic
ra-yı mahsfrbı husfrsuna irade-i seniyye-i hazret-i hilafet-penam şeref-müte'allik 
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buyurularak mezkfu takrir ve defter iade kılınmış olmağın ol biibda emr u ferman 
hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

F17 Zilkade sene 302 ve fi 6 Ağustos sene 301 

EvkafNeziiretine Tezkire 
24 Ramazan sene 317 

* 

BOA.İŞD. 4499 

Biiyezid' de kiiin kütübhiine-i umfuni biniisının ihtiyaca adem-i kifiiyetinden 
ve bu cihetle kütübhiine-i mezkilre vaz'ıliizım gelen bir hayli kütüb ve mücellediitın 
orada yer bulunmaması hasebiyle müteferrik sfuetle şurada burada hıfzına mecburi
yet hiisıl olmasından dolayı kütübhiineİıin ittisalinde kil'in ve hiili olan üç kut?beli 
mahallin ilavesiyle kütübhiine-i umfunlnin tevsi'i hakkında ma'arif neziiretinin Şfırii
yı Devlet'e haviile huyurulan tezkire-yi maliye ve niifi'a ve ma'iirif dii'iresinde 
lede'l-kırii'e ta'amhiine olarak kullamlması lazım gelen mahall-i mezkfırun elyevm 
hiil1 ve metruk olduğu görüldüğülle ve mezkfu kütübhiinenin tevsi'i lazımeden ol
makla beraber vakf olan malıallerin cevaz-ı istibdiile nazaran bu babdaki mu'iimele 
ve mütiila'iinın savb-ı iililerinden istifsiirı ifade ile icrii-yıiciibına ve melfı1fun iade-i 
tisyiirına neziiret-peniihlde ınasrfifbuyurulmiik babında 

Huzfır-ı iili-i ekremllerine 
Ma'rfiz-ı dii'iyiinemizdir 

* 

BOA.ŞD. 225131 

Şeref-i hizmeti ile mübiihi olduğumuz Bayezid Kütübhiine-i Umılnılsine gelip 
giden erbab-ı mütiila'a zaten pek çok olduğu ve Ramazan-ı Şerif gecelerinde de 
kütübhiine-i mezkilr ber ınıleeb-i iriide-i neziiret-peniihl erbab-ı istifiideye küşiide bu
lundurulacağı cihetle esiisen cÜZ'i olan ına'iişiitımız geceleri bi'l-mecbılriye kütüb
hiine civil.rıı;ıda iftara ve mesiirif-i sii'ire ihtiyiirına gayri müsii'id olçl.uğımdan hiç ol
mazsa bu gibi leyiili-i mübiirekede hasbe'l-vazife ihtiyar edeceğimiz masarif-i 
zarılriyeye karşılık olmak ÜZere mikdilr-ı müniisib meblağın bi'l-ifraz tehvin-i 
havayicirniz husılsuna deliilet huyurulmasım uluvv-i şime-i hakkaniyet
perverilerinden niyaz eyleriz. Ol biibda emr ü iriide efendim hazretlerinindir. 

Fl 3 Ağustos sene 1327. 
Mühür 

Kütüphane-i Umılmi-i Osman! 

BOA.MF.KTU 8138 



TANZiMAT SONRASITÜRK KÜTÜPHANECİLİGİ İLE İLGİLİ BELGELER 253 

* 
Kütübhiine-i Umı1nll mMili'ln.fuin çizme ve fotin üstünden ayaklanna giyrnek 

ÜZere gayet battal kalıptan bir dÜZine ve çorap ile giyrnek için vasat kalıptan diğer 
bir dÜZine terlildere lÜZfun-ı kat'i bulunduğundan nümfinelerine tatblk:an i'mal etti
rilınesi husı1sunda müsa'ade-i behiyyeleri şiiyan buyurulınak babında işbu tezkire 
takdim-i hı:ızfır-ı alileri kılındı. 

Fi 18 Eylül sene 1330. 

Mühür 
Kütüphane-i Umfuni-i Osmani 

* 
** 

BOA.MF.KTU 9123 

[Bursa Kütüp/ıanelerinin 1331-1332 Ders Yılına ait Teftiş Lliyilıasıj 

1331-1332 Sene-i Dersiyesi 
Hüdiivendiğar Vilayeti Diihilinde Viiki' Kütübhiineler Hakkında Teftiş 

Layıhasıdır 

Fi 7 Rebiu'l-Evvel sene 1334 ve Fi 21 Kilniln-ı Evvel sene 1331 
Dört sahifeyi hiividir. 

Hüdiivendigiir Ma' arif Müdürü 
Mühür: Ahmed Harndi 

Akıl u ezhiin ve nutk-ı beyan siilıibi olınak ÜZere mahlUkat-ı saireden mümtaz 
ve ser-fıraz olarak yaratılınış olan insan icat ve tevsi' eylediği hatt ve kitabet saye
sinde düşündüğünü kendisinin görmediği ve hem-meclis bulunmadığı uzaktaki beni 
nev'iyle kendisinden sonra gelen ve yaşayan insanlara isiil ve iblağ etmek iktidiinna 
malik olmuş olduğundan efkiir ve mülahazat ve meşhildiit ve keşfiyat-ı beşeriyeden 
hiç birisi dfıçar-ı ziya' olmayarak cümlesinin bir takını evrak mecmualannı cem' ve 
telf'ık olunmasından kitablar ve kitabiarın tetebbu' ve istifade maksadıyla bir ma
hall-i muayyene toplanmasından kütübhiineler hiisıl ve tıbii'atın icadını müteiikib 
te'sisleri kolayiaşmış olan kiltübhiinelerin tekessür ve te'addüdüyle haziiin-i 
ma'lfunat-ı beşeriyye bugünkü derece-i kıısva-yı tekemmülüne viisıl olınuştur. Fi'l
haklka kiitübhiineler bugün milel-i mevcfıde arasında büyük alarnet-i yesiirve yek
diğerinin terakkisinin mukiiyesesine mediir olacak pek mühim müessesat-ı 
medeniyyeden ma'dfıd ve mutlak sfıretde müessesat-ı mezkfıreden en çoğuna, en 
büyüklerine, en zenginlerine mutasarnf olanların da aziimi terakki ve fii'ik 



254 İsmail E. ERÜNSAL 

muvaffakiyyiit meşhil.d olmaktadır. Vaktiyle cihan hiikimiyetini kazanmış olan dü
vel-i İsliimiye'nin hegemonyası sebeblerini şan-ı İsliimiyeti tarihte yaldızlayan uh1m 
ve ma'iirifın şa'şa'asında ya'ni bütün şehirleri imlii ve tezyill eden l.iitübhiinelerin 
mükemmeliyet ve kesretinde buluruz. Hüliigu Bağdad'a gelerek kıymetini takdir e
demediği l.iitüb ve asiir-ı arabiyi o mebzı11 ve muhteşem kütübhiinelerden Dicle'ye 
attığı vakit nehir adeta mürekkeb deryası kesilmiş idi. Endülüs'te Ferdinand-ı Kato
lik kezalik, o havailde gülziir-ı ma'rifet-i isliimlyeye zib-aver olan asar ve alat ve 
kütübün ihriik ve imhası-çün birçok zamanlar uğraşmakla mümkün olabilmişti. 
İsliimiyetin b erk -i i' tilasım andırncasına bir müstesnii sür' atle te' essüs ve tevessu' 
eylerniş devlet-i ebed-müddet-i Osmaniye'nin her köşesinde medrese ve ciimller ya
pıldığı zaman ekseriya birer kütübhiine de te'sis ve bunlara meniibi' -i viiridiit da irae 
ve tahsis olunmuştur. Zira ki bir mekteb ve medrese esniin-ı tahsilde olan şübbiin-ı 
atşan-ı fehın ü danişe bir ma'rifet-gedeise kütübhiineler de her türlü esniin erbiibına 
bir mahall-i istifade olup bu müessesat-ı mübeccele utlubu 'I- 'ilme mine '!-mehd-i 
ile 'l-lalıd hadis-i şerifinin sırrını tecelli ettirmeye ni'me'l-vesile olur. Bundan dolayı 
Almanya gibi ma'rifi ilerlemiş memleketlerde kütübhiinelere pek ziyade ehemrniyet 
verilmiştir. Neşr-i ilim ve hünere gerçekten hiidirn ve bu hususta en müessir vesait-i 
muvaffakiyet makiimma kiiirn olan bu müesseseler Berlin gibi büyük şehirlerde pek 
müdebdeb ve mükellef sfuette çehre-nümii olduğu gibi adetçe de pek mühirn ve hat
ta nahiye merkezlerine kadar müteamrnimdir. Ve bu müesseseler bulunduklan ma
haller ahiilisinin gerçekten ihtiyacını der edecek sfuette asiir-ı müteaddide-i her
güzide ve nafia ile rniill ve bu cihetle hidemat-ı müessireleri müteviilldir. Mesela bü
yük bir şehirde bir avukat, bir gazeteci, bir muallirn mesleğine iiid bir mesele-i 
mu'dıla içün bir l.iitübhiineye giderek bir iki saat kitablan karıştırrııakla o mesele 
içün pek viis1' ma'lfuniit istilısal ve bu sfuetle husı11-ı maksadı te'mill ve istikmiil ey
ler. Bu kütübhiinelerden esniif ve tüccar ve'l-hiisılı her meslel.'i:en insanlar müstefid 
olur. Hele büyük mekteblerin mutlaka zengin birer l.iitübhiinesi olarak ta'klb-i tahsil 
eden talebe aldıklan derslere müteallik olarak mekteb kütübhiinesinde bulunan 
kitabiarın müteiiliisına me'mı1r ve bu mütiila'iit ÜZerine makiiieler tahririne mecbfu 
edilir. Bu sı1retle şübbiin-ı memleket daha mektebte iken muhiikeme ve tahrife ülfet 
ve basma kalıp mütı1n ezberlemekten müciinebet ettirilir. Hele niihiyelerde bulunan 
kütübhiinelerdeki zirii'at kitabiarı ilm-ü haber mukabilinde köylülere bir müddet-i 
muayyene içün iiire olunarakonların feıınl sfuette çalışmaları te'mill ve bu veslle ile 
niifi' ve yeni usuller kendilerine tebyill olunur. 

Merniilik-i Osmaniye'de vaktiyle viikif'ın ve ashiib-ı hayr tarafından yapılıınş 
olan l.iitübhiineler içinde pek kıymetdiir olanları var. Ve hatta ba'zılan hiiv1 oldukları 
antika işleme ve ciltti kitablar i'tibiirıyla mÜZe ıtliikına da sezii-viirdır. Ancak bunla
nn ymde doksanbeşi hernan Arapça yazılıınş olduğırndan mezkı1r kütübhanelerin 
hepsi Arapça ders ta'klb eden medreseler talibill ve muallili!-illine. münlıasır 
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oldukdan başka hikmet gibi ulilm-ı tabl'iyyeye mahsi'ıs olmak ÜZere niidiren tesadüf 
edilen kitablar mulıteviyiitı bugünk.ii usfıl-i tecrübiye-i salıilıa ile meydan-ı viizı1lı ve 
sübuta çıkarılan nazariyiita müniifi'olduğundan ulilm-ı şer'iyyeye mütediiir olan 
asardan gaynlarınm büsbütün meiisir-i atlka meyiinına diihil olmalan lazım geleceği 
tabii ve bu kabilden olan kütübün ulilm ve fünı1nun biil-i biizınna nazaran hiçbir 
fiiide te'min etıneyeceği bedihldir. Bir de bu devlet-i ebed-müddetin lisiin-ı resmisi 
Türkçe olduğu halde medreselerdekilerden sarf-ı nazar ciimi-i şeriflerde bulunup 
umı1ma mahsi'ıs olan kütübhiineler mulıteviyiitının hemen hepsinin Arapça lisiinında 
mahffız kalması mantık ile ve istifade-i umı1miyeyi te'min maksadıyla kabil-i te'lif 
midir? Meşiliat-i Celile ile Evkiif-ıHümiiyı1n Neziireti, neziiret-i celileleri gibi bir 
heyet-i tercüme teşkil ederek bununla İmiirn-ı Gaziili'nin İlıyau '1-Ulüm gibi pek 
mu'teber ve niifı' iisiin Türkçe tercüme ettirerek umumun enzar-ı istifadesine koy
mak pek hayırlı olmaz mı? Bu sfuetle havassa ve belki havassı1'1-havasa mahsi'ıs 
olan kütübhiinelerirnizde meknı1z olan ceviihir-i irfiin tezyill-i biime-i amıneye tahsis 
olunsa fena mı olur? Neziiret-i celileleri mekiitib-i ibtidiiiyece ve Daru'l-fünı1nca 
tenslkiit-ı liizıme yapmakla meınlekette hakiki terakkiye doğru hatveler atılmasını 
te'min eylediği misillü meınleketinıizde bir bibliyomanın, ya'ni alıval-i kütüb iilimi
nin vücuda getirdiği eseri (Türk Müellifleri: Kütübhiineler Filıristi) birinci defa tab' 
eylemekle kütübhiinelere hizmet hususunda bir büyük yenilik ibraz buyurmuştur. 
Mezkilr eser müellifı Tiihir Bey'in de an-ı te'llfte kendisinden istiiine eylediği mulı
terem ve nezd-i eciinibde makbill diğer bir bibliyomanımızın uzun seneler 
tetebbuatıyla silha-i te'life getirdiği bir eser-i mu'teberin neziiretçe tab'ına inayet 
buyurulacak olur ise bu husı1staki himmetin büyük rnikyasta tevsi'i te'min edilmiş 
olur. Bu bibliyoman Bursa'da bugün muvakkaten bulunmakta olan mütekiiid İsmiiii 
Paşa Hazretleridir. Bendenizce arzu ve dermeyan olunacak bir cihet daha vardır ki o 
da gerek pay-ı tahta ve gerek viiiiyat ve elviye ve kaza ve hatta niilıiye merkezlerinde 
hakiki birer kiitübhiine-i umı1mi vücuda getirmeyi tevsik edecek bir nizarnnamenin 
neziiret-i aliyyelerince yapılmasıdır. Evet artık Rönesans devri başlamış olan bu 
mülkte gaye-i rnatlubenin istihsali en ziyade me1..1:eb, medrese, kiitübbiine gibi 
vesiiita mulıtiic olduğu azade-i kayd-ı ihticaddır. Me1..1:ebler lehü'l-hamd bir tarafdan 
himem-i aliyye-i masrı1fe sayesinde vücuda gelmekte olduğundan memiilik-i 
garbiyenin kütübhiineleri gibi viisıtaların te'sisini de ihmal etınemek ikt:izii eder. 
Gerçi Dersa'adetde Kütübhiine-i Umı1mi niirnıyla bir müessese var ise de bunun 
şimdiki biiliyle kütübbiine-i umfuni hizmetini ifii edebilmesi henÜZ mümkiin değil
dir. Zira her meslek erbabının ya'ni muallimin, diplornatın, avukatın, esnafın, tücca
nn ve'l-hiisıl herkesin müriica'atına me'haz olacak asan ihtiva etınek şöyle dursun 
yalııız Türkçe iisiirımızın kiiffesi bile bulunamamaktadır. HalbUki bir kütübhiine-i 
umuınl, mufassal ansiklopedilerle beraber umilmun müraca'atında hall-i şübheye ve 
tevsi-i ma'lfuniita yarayacak pek mütenevvi' kitabiarın ve belki bütün ma'lfuniit-ı 
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beşeriyye mecmualannı hiiv1 bulunmalıdır. Mesela san'at-ı debiiğata dair Türkçe bir 
eser yok ise garb Iisanlarıııdan birisiyle yazılmış asar ile o noksanlar tazrrıln olunma
lıdır. Şimdilik menıleketimizin fcabına göre böyle bir umfunf k:ütübhiinede tüccar ve 
esnaf gibi tahsilleri niikıs olanların ve Iisan-şinas olmayanların istiladesini te'rrıln 
etmiş olıııak ÜZere bir iki tercüman bulundurmalıdır. Bundan evvel Haleb'te bulun
duğum zamanda böyle bir umfunf k:ütübhaneııin -tam ma'nası muktezasma göre
te'sisine teşebbüs olunmuş ve pek dil-nişin sfuetde ma'arif dairesiyle beraber ara
besk dolapları ve camekaııları vücuda getirilmiş olan mezkfu k:ütübhiine içün k:ütüb-i 
müfide-i liizime cem'i vesailine de bi't-tevessül Türk müelliflerine doğrudan doğru
ya ve Mısır aslıab-ı te'lifıne Mısır komiserliği vasıtasıyla, garb müelliflerine de 
süfera vesatetiyle müraca'at olunmuş olduğu gibi mezkfu k:ütübhane içün tahsisat-ı 
liizimeııin meclis-i umfunf-i vilayetden istenilmesi mukarrer idi. Kendilerine 
müraca'at olunmuş olan müellifın fotografliırıyla beraber ilida-yı asiira başlamışlar
ken Bursa'ya tahvllim vukG.' bulmuş idi. Burada da daha ilk gördüğüm meclis-i 
umfunfde öyle bir hayırlı işe teşebbüs etmeyi unutmadını. Ancak içlerinde bir i'dadi 
tahsilini olsun görmüş aziisı olıııayan mezkilr meclise mezkfu emr-i hayn anlatmak 
ve kabul ettirmek kilbil olıııadı. Böyle umilr-ı hayriye için ianeye müraca'at etmek 
husilsu nizanıname-i ahlr ile men' edilmiş olduğundan Haleb'te olduğu gibi aynca 
h.-ütübhane-i umfunf te'sisine teşebbüs imkarn da burada kalıııaniıştır. Bunun için ne
zaret-i celllelerince bu biibda bir nizanıname vücuda getirilmesi derece-i vücilbdadır. 
Şimdilik pay-ı taht ile yalııız vilayet merkezlerinde birer k:ütübhane-i urnilmlnin teş
kll ve te' sisi de kabildir. Neziiret-i· celllelerince müellifınden mekatib-i sultilniye 
içün olduğu gibi bu umfunf k:ütübhaneler içün birer kitab alınabileceği gibi başka 
tedbirler de yapılabilir. Elliasıl mülh.w bu büyük noksanın da zaman-ı muvaffakiyet
nişan-ı alllerinde nezaretçe ref' ve i:z;alesine çar-çeşirııle intizar olunur. Bu veslle ile 
memiilik-i Osmaniye'nin her tarafında köşe bucakta na-ehil ellerde hiifız-ı h.-ütübSÜZ 
kapalı mahallerde istifiidesiz kalıııış olan bir hayli asar da meydana çıkarılarak mez
h.ilr umfunf h.-ütübhiinelerde cem' ve nakil olunmak sfuetiyle büsbütün düçar-ı ziya 
olmalarına meydan bırakılıııaz. Baladaki sözleri mukaddirne ve mutala'a kabllinden 
olarak der-meyan ettikten soma şimdi Hüdavendiğar vilayetinin mevcild k:ütüb
hanelerinin teftfşinden husille gelen neticeyi arz edeyim: 

Vilayet-i müşiirun-ileyhiinın yalııız merkezi olan Bursa'da dokuz k:ütübhane 
vardır. Buıılardan birincisi Yıldırını Bayezid hazretlerinin eseri bulunan Caınl-i Ke
bir'de Münzevi Abdullah Efendi tarafından te'sis olunan k:ütübhanedir ki hiivi oldu
ğu iki bin iki yÜZ yetmiş yedi kitab meyilnın da yalııız YÜZ doksan yedisi Türkçedir. 
İkincisi Orhan Caınl-i Şerili'nde sadr-ı esbiik Merhilm Said Paşa'nın Hüdavendiğar 
vilayetinde bulunduğu esnada ya'ni bin iki YÜZ doksan dörtte te'sis eylediği 

kütübhanedir ki muhtevi olduğu cem'an bin YÜZ elli dokuz kitabın YÜZ seksen altısı 
Türkçedir. Üçüncüsü Haraçcızade Medresesi'nde Haraçcızade Hüseyin Ağa'nın 
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te'sis eylediği l..iitübhilne olup bunda da hiçbir Türkçe bulunmamak üzere cem'an 
bin üç yüz elli sekiz l..iitüb-ı muhtelife mevcuttur. Dördüncüsü Yukan İnebey Med
resesi'nde Hüseyin Çelebi'nin te'sis-kerdesi olan kütübhiine olup muhteviyatı bin 
yüz altıınş yedi l..iitüb-i muhtelifeden ibaretdir ki bunlardan yalnız altmış üçü Türk
çe'dir. Beşincisi İncirli Mahallesi'nde Eşrefzade Dergiihı derfınunda Eşrefzade tara
fından müesses k.iitübhiinedir ki hiivi olduğu dört yüz yirmi sekiz adet k.iitüb-i 
muhtelifenin yetıniş altısı Türkçe' dir. Altıncısı Tekye Mescid Mahallesi'nde İsmail 
Hakkı Dergah'ında bin yüz otuz beş tarihinde İsmail Hakkı el-Bursevi Hazretleri ta
rafından vücuda getirilmiş k.iitübhiine olup derfınunda bulunan yüz kırk dok.-uz kita
bın yalnız elli ikisi Türkçedir. Yedincisi Kurşfınlziide Medresesi'nde viikl kütüb
hilnedir ki müessisi Kurşfınlziide Hacı İbrahim Ağa olup mecmu' kütübü yüz on üç 
ve bunun Türkçe'si yirmidir. Sekizincisi Veli Şemseddin Mahallesi'nde Atinavi
zade Dergiilli'nda bin üç yüz [?] elli üç senesinde Atinavi Şeyh Ali Rıza Efendi tara
fından meydana getirilen kütübhiinedir ki otuz altısı Türkçe olarak yalnız yüz on bir 
kitab mevcuttur. Dokuzuncusu Mevleviliiine derfınunda Şeyh Mehmed Efendi tara
fından bin iki yüz altıınş iki tiirihinde yapılmış kütübhiine olup bunda da elli ikisi 
Türkçe olmak üzere yalnız iki yüz elli sekiz ki tab vardır. 

Mekteb-i sultani ve diiru'l-mualliınln ve diiru'l-muallimiit teftiş liiyihalarında 
arz ve beyan olunduğu vecihle mekiitib-i mezk.il.rede birer l..iitübhiine te' sisine baş
lanmış ve iziife-i himem-i aliyyeleriyle bunların az zaman zarfında zenginleşmeleri 
me'mul bulunmuştur. Viliiyetin müllıakiitında hiçbir mahalde k.iitübhiineye delalet 
eder bir müessese yoktur. 

Fi 24 Kiinfın-i Siini sene 331 

MF.KTU. 9127 

* 
** 

[Evkaf nazırı Galih Bey'in İstanbul Kütüphaneleri Hakkmdaki Ra

poru/ 

Neziiret-i Evkiif-ı Hümiiyun 
Me1..i:fıb1 Kalemi 

Ade d 
Vak.-tiyle ba'zı zeviit tarafından birçok fediikarlık ihtiyiinyle vücuda getirilmiş 

ve her nasılsa liiyıkıyla muhafaza edilmemel..ie olduğu anlaşılmış olan ve. uınfımun 
istifadesine mahsus bulunan k.iitübhiinelerin dilire-i inzibat ve intiziima alınınası ve
lMmet-i bi-nıinnetimiz piidişiih-ı ma'iirif-k.iister efendimiz hazretlerinin nezd-i hü-
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miiyfin-ı mülükanelerinde pek ziyade aızu buyrulınakda olup biniien-aleyh k-ütüb
hanelerin esbab-ı ısliihı cümlesinden olmak ÜZere evvela bi'l-cümle kütübhanelerin 
evkiif-ı hümiiyi'ın neziiretine rabtı siiniyen, kütübhiineler umur ve hususatının tesviye 
ve temşiyetine neziiret-i acizice bir iki me'milrun tahsisi siilisen, işbu me'milrin-i 
mahsusanın mu'iimeliit-ı umUmiyesinin senede bir iki defa meclis-i idiire-i evkiifca 
tedkiki, riibi'an erbab-ı istikiimet ve faziletten bir iki müfettiş ta'yini hiirnisen, 
ashiib-ı ilim ve ma'rifetden ba'zı zeviit vesatatıyla kütübhiinelerin yeniden tahriri ile 
k-ütüb ve resiiil-i mevcude esiimisini ve tafsiliit ve iziihat-ıliizımeyi mübeyyin defter
ler tab' ve temsili siidisen, lede'l-iktizii kitabiann teclidine ve mefrilşiitın ta'mir ve 
tecdidine sarf olunmak için mebiiliği-ı kiifiye tahsis ve i'tiisı siibi'an, kütüb
hiinecilere mahsus ma'iişatın derece-i kifiiyete ibliiğı siirninen, kütübhanecilerin ke
falet-i kaviyyeye rabtı tiisi'an, libiislarına bir alarnet-i fiirika vaz'ı ve vazifelerini 
hüsn-i ifii etmeleri hakkında kendilerine tenbihiit ifiisı gibi tedabirin ittihiizı zımnın
da neziiret-i acizice keşfiyiit ve talıkikiit icriisıyla 1..-ütübhanelerin ta'mlri ve mefrilşii
tının tecdidi ve kütüb ve resiiil-i mevcildenin her kütübhiine mücelledatı için bir 
reng-i mahsus ittihaz olunmak ÜZere teclidi zımnında ne mikdiir masraf ihtiyar edil
mek lazım geleceğinin ve hidmet-i teftişeyi ifii eylemek ÜZre iki üç müfettiş intihiib 
olunınakla beraber bunlara tahsis olunacak ma'iişiitın mikdilrının ve işin cihiit-ı 

sairesinin dahi düşünülerek mesiirif-i muhanımene mikdiirı ile intihiib edilecek mü
fettişler esiimisinin ve neziiret-i acizice bu biibela olan mütala'anın hiik-i pay-ı hü
rniiyi'ın-ı şiihaneye bir an evvel arz ve inbii' kılınması şeref-sudür buyrulan iriide-i 
seniyye-i ceniib-ı hiliifet-peniihl icab-ı iilisinden olduğuna ve çiikerleri seliim-ı 

sa'iidet ittisam-ı hazret-i veli nimet-i a'zami ile taltif olunduğuma dair enmile-pirii-yı 
terkim olan on beş teşrin-isiini sene 316 tarihli tezkire-i aliyye-i kerimaneleri med
lill-ı iilisi rehin-i ikiin-ı ilcizi olarak şu suretle mazhar-ı taltif-i iili olduğumdan dolayı 
hemişe ziver-i zeban-ı musadakat-beyan olan da' aviit-ı efziiyiş-i örnr ü iifiyet-i haz
ret-i veli nimet-i bi-minnet-i a'zami tertil ü tizkiir kılınmış olduğunun ma'raz-ı 
mahmedet ve teşekkürde arz-ı atabe-i ulyii kılınması temennisi ile beraber 1..-ütüb
hiineler hakkında her-mantilk-ı ernr ü ferman-ı hümiiyi'ın icrii olunan talıkikiit ve 
tedkikat ve bu biibela kasırane te'emmül olunan teşebbüsiitın her veeh-i zir arz ve 
tezbirine ibtidiir olunur. 

Dersa'iidet ve mülhakiitında bulunan seliitin-i iziim-ı behişt-makiim ha
zeriitıyla zeviit-ı siiireye mensub 1..-ütübhiineler leffen takdim olunan defterde göste
rildiği vechile altmış üç adedden ibiiret olarak Ma'iirif Neziireti'nin teşkilinden beri 
neziiret-i müşiirunileyhiinın idaresine ilhiik olurrup taht-ı teftişinde ve bunlardan kırk 
adedinin hiifız-ı 1..-ütüb ve bevviib gibi hadernesinin yalnız vakıflarından muhasses 
olan veziiif-i şehriyyesi ve mesiirif-i müteferrikaları Evkiif-ı hürniiyi'ın hazinesinden 
verilmek-te ve yirmi üç adedi mütevelli ve viikıfları idaresinde bulunmakta ve Sultan 
Biiyezid'de müesses 1..-ütübhane-i uroilmi doğrudan doğru Ma'iirifNeziireti idiiresin-
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de bulunmakta ve h!ifız-ı kütüb ve hadernesinden hal' vuku'unda nezaret-i müş1irun
ileyhadan verilen i'tim1idn1imeler üzerine tevcihatı icra olunmakda olup mezkfir 
kütübhaneler bundan böyle teftiş ve tanzim-i urour-ı idarelerinin Evkaf-ı hümayı1n 
Nezareti'ne rabt ve ilhakı emr ü ferm1in buyrulduğu halde ber-mantı1k-ı emr ü fer
man-ı hümayı1n nezaret ma'iyyetinde bulunmak ve bi'l-urouro kütübhanelerin emr-i 
idaresiyle iştigal eylemek ve bir müdür ve bir mu'il.vin ve bir kil.tibten ibaret olmak 
üzere kütübhaneler idaresi n1irnıyla Hazme-i evkafda bir id1ire teşkili ve tanzim olu
nacak ta'limil.t-ı mahsusası dairesinde müstemirren kütübhil.neleri teftiş etınek ve 
meşhudlan olacak alıvali tahDren ve şifahen bildirmek üzere üç nefer müfettiş 
ta'yini ve idareden verilecek layihalar üzerine Meclis-i idare-i evkafca. senede iki 
def'a kütübhanelerin gerek urour-ı idaresince ve gerek mu'amele-i teftişiyesince ce
reyan eden mu'amelat ve vukı1' bulan halatın tahkık ve tedklk kılınması ve 
kütübhil.nelere şimdiden gidip h.iitüb-ü mevcudeyi mu'il.yene ve defterini tanzim et
mek ve defatir-i mevcude üzerine tatbikat ve tashihat-ı lil.zımeyi icril. ile musahhah 
defterini tab' ettirmek ve sfuet-i ta'mir ve tanzimlerini ta'ym eylemek üzere aslıab-ı 
ilim ve ma'rifetten sfuet-i muvakkatada iki üç zil.tın ta'yl:n olunması ve mezkfir kırk 
kütübhaneden on bir adedini hariçte ebniye-i malıslisalan olup yirmi dokuz adedi 
dahl cev1irni' ve mesacid ve medaris derununda bulunarak bunlardan Fatih ve Nur-ı 
Osmaniye ve Bil.yezid ve Laleli ve Köprülü Mehmed Paşa ve Ril.gıp Paşa 

kütübhanelerinin şimdiden hemen ta'mirat ve tefıişatına ve mütala'aya ve h!ifız-ı 
kütüblere mahsı1s olması lazım gelip mevcud bulunmayan ebruyelerin ilavesine ve 
dolaplannın kütübhil.nelere müraca'at edecek olan yar u ağyar nazarında bir tarz-ı 
makbulde olarak yeniden inşa ve mevcudlannın ıslah ve ta'mlrine mübaşeretle 
hıt1irnında diğerlerine mübaşeret olunması ve bir taraftan da mütevelli ve vil.kıflan 
id1iresinde bulunanlannın tanzim-i alıviiline mübil.deret edilmesi ve mütekaddem def
terde muharrer olduğu üzere h.iitübhanelerin ba'zısında sekiz nefere kadar ve 
ba'zısında da bir iki nefer h1ifız-ı kütüb ve haderne bulunup medaris ve cev1irni' 
derı1nundakilerinin ba'zısında ayrıca haderne 'bulunmadığı ve kadimden muhassas 
vezaif-i şehriyeleri yüz doksan kuruştan on beş kuruşakadar olup ba'zısının fodla ve 
ta'am ta'ymatları olduğu ve ba'zısının süknaya meşrı1t hanesi bulunduğu vezil.if-i 
şehriyelerinin yekı1nu sekiz bin dört yüz on kuruşa bil.liğ olarak zaten ba-berat-ı ali 
ta'ym olunduklan cihetle vazifeleri de tabi'i lfa olageldiği bunların içlerinden sı1ret-i 
matlubede ehliyet ve iktidarı olanların baş hil.fız-ı kütüb n1irnı verilerek diğerleri dahl 
ma'iyyetlerine verilmek ve bir iki hafız-ı kütüb olup da ehliyetli bulunmayanlar ve 
hiç hil.fız-ı kütübü olmayanlara müceddeden ve ilaveten birer ikişer hil.fız-ı kütüb 
ta'yi; olunmak sfueti ile ıslahı ve icab edenlerine bevvil.b ve ferril.ş gibi haderne 
ta 'yini ve müstahdem olanlardan vazifeleri dı1n olanların münil.sib-i vechile tezyidi 
ve işbu zam ve tezyid olunan mikdarının cihet-i vazifesi kısmından addedilmeyip 
me'mı1rln ma'aşil.tı kısmından add ve i'tibar edilerek tekasül vukı1'unda kat' olun-
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mak gibi me'mürin ma'iişiitı can usule tiibi' tutulmasıyla beraber ilaveten ta'yin kı
lınacaklara diiir bu sfuetle müniisip mikdiir ma'aş tahsisi ve ber-manti'ık-ı emr ü fer
miin-ı hümiiyı1n kefiilet-i müteselsileye rabtlarıyla tahlillerinin dam icriisı ve 
elbislerine alarnet-i fiirika ilavesi ve gerek bunların ve gerek idiire me'mfularının ve 
müfettişlerinin vazife-i me'mfuiyetlerine diiir birer ta'limiit tanz1m ve kendilerine 
i'tiisı ve kütübhiinelerde mevcut bi'l-ctlrnle kitabiardan cildieri fersı1de olanların her 
kütübhiineye mahsı1s renkde olmak Uzere -müceddeden teclidi ve cildieri muhtac-ı 
ta'm1r olmayanlardan asiir-ı atıkadan ma'dı1d ve kıymetdiir olanlarının Uzerine reng-i 
mahsı1sda birer muhafaza yaptınlarak her kütübhiine kitiiplarının yek renkde bulun
ması ve kütübhiinelere mahsı1s mühür ile her kitabın evvel ve iihir sallifelerinin 
zahırları temhlr ve kapları asiir-ı atıkadan olanlarının fotoğraflarının abz ve hifz 
olunınası ve k.iitübhiinelerden harice kitab verilmesinin katiyen taht-ı menını1iyette 
bulunması ve biilada arz olunduğu Uzere hazme-i evkiif-ı hümiiyı1nda teşkil olunacak 
idiire müdürlüğüne ilave-i me'mfuiyet olarak evkiifmek.-tupçusu NazifEfendi ta'ym 
ile ma'aş-ı kadim ile zaınlmeten i..lci bin k.LII1lŞ tahsisi ve refiikatine bin ve yedi YÜZ 
kııruş ma'aşla bir mu'iivin ve bir kiltip ta'ylni ve muvakkaten mu'iiyene me'mı1-
riyetine evkiif-ı hümiiyı1n hukuk müşiiviri ömer Efendi ve Rasathiine-i Amire müdü
rü Salih Zeki ve mUze-i hümiiyı1n müdür mu'iivini Halil Beylerin ta'ylniyle bu hiz
mete mukabil şehri ikişer bin kııruş ücret tahsisi ve sılret-i diiimede müfettişliğe bin 
kuruş zam ma'aşla sicil müdürü Derviş Efendi ve bin kuruş ma'aşla iki nefer 
mu'iivin ta'yini ve hiifız-ı kütübler ile hademeye müceddeden ve zaınlmeten tahsisi 
icab edecek ma'aşlar mikdiirının tedklkiit-ı muk-teziye icriisıyla başkaca arz edilmek 
Uzere ber-vech-i biiiii diiiml ve muvakkat olarak şimdiden ta'ym kılınacak me'mürin 
ma'aşları bulunan on iki bin yedi YÜZ elli k.'U!Uşun ve ibtidiien ta'm1riit ve tefrişiitına 
başlanılacak ve muahharan peyder pey yapılacak olan kütübhiineler mesiirifıne usul 
ve nizarnı vecilıle sarf olunmak ÜZere şimdiden tahnllıı olunan üç YÜZ bin k.'U!Uşun 
tahsisi müniisip olacağı kilsırane mütiila'a kılınmış ise de yine her ne vecilıle emr ü 
ferman-ı hüıniiyı1n-ı hazreti mülük-dan şeref-efzii-yı sünı1h ve sudfu buyrulur ise 
mantuk-ı münlfıne tevfık-i harekete müsiira'iit kılınacağının arz-ı huzfu-ı iili kılın
ması babında emr ü ferıniin hazret-i men lehü'l-emrindir. 

5 Şevval 13 18 1 13 Kilnun-ı siini 1316 
Nazır-ı Evkiif-ı Hümiiyı1n Galip 

BOA. 1': Mtv. 211/5 

* 
* * 
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[Kütüphaneler Teftiş Heyetine tiit Talimatnfimej 

Kütübhfuıeler Heyet-i Teftişiyyesine Mahsfrs Ta'lirnatniimedir 

Madde 1 Bi'l-umfim k'iitübhiinelerin ısliih ve tanzim ve hüsn-i idaresi ve 
ihtiyacat-ı zamane ile müteniisib yeniden kütübhil.neler vücuda getiril
mesi ve kütübhiinelere müteallik kiiffe-i mufuneliitı tesviye ve idaresi 
vazifeleriyle mükellef olmak ÜZere Ma'iirif Neziiretinde k'iitübhfuıeler 
heyet-i teftlşiyyesi teşkil buyurulmuştıır. 

Madde 2 Dersa'iidet ve bilad-ı seliise'de mevcut olan bi'l-cümle kütübhfuıeler 
heyet-i teftişiye ma'rifetiyle ale'd-devilm teftiş olunacaktır. 

Madde 3 Mukaddeınii talırlr edilmiş kütübhiinelerin teftişinde matbu' defterler 
esas ittihaz olunacak ve bir gfrnii tereddüt ve iştibah hasıl olursa kadim 
defter-i vakfa müriica'at edilecektir. 

Madde 4 HenÜZ tahrir edilmemiş olan k'iitübhiinelerin tahririne mübiişeret oluna
rak defter-i vakıfla kütüb-i mevcude tatbik olunacak ve noksan zuhfu 
ederse müsebbibleri mesı11 tutularak zayiatın meydana çıkarılmasına 
sa 'y edilecektir. 

Madde 5 Elde bulunan matbu' defterler sehiv ve hatadan salim olmamakla bera
ber ihtiyaca kafi ve fenne muviifık olmadığından kütübhiineler yeniden 
tahrir olunacak ve kütüb-i mevcude ulfim ve fünfrn-ı mütenevviayı tas
nif ve her sınıfulfimda esiirill-i kütübün elif-ba tertibine riayet olunarak 
tafsiliit-ı liizımeyi ve evsiif-ı müıneyyizeyi hiiv! mükemmel fıhristler 
tanzim edilecektir. 

Madde 6 Esnii-yı teftiş ve tahrirde nüsah-ı nefısenin ayrıca birer defteri tanzim 
olunacak ve k'iitübhfuıede halı ve secciide ve levhii ve şamdan ve saat 
ve çekmece vesiiir eşya var ise sebt-i defter edilecektir. 

Madde 7 Nüsah-ı niidire lii-akal ikişer n'üsha olarak istinsiih ettirilerek ayrı ayrı 
kütübhfuıelerde bulundurulacaktır. 

Madde 8 Müfettişler tarafından teftişiit ve meşhfrdiit-ı viikıalarını mübeyyin lii
akal haftada iki defa ser müfettişliğe raporlar verilecek-tir. 

Madde 9 Kitabiarın sirkat ve tebdil edilememesine ve herhangi bir sebeple dı1-
çiir-ı hasar olmamasına ve mütiili'm hakkında teshiliit-ı liiiıme i'fiisına 
müteıniidiyen dikkat olunacaktır. 

Madde 10 Rafız-ı k'iitüblerin nasb ve ta'ym ve azil ve infisallerinde şart-ı viikıf ile 
tevclh-i cihiit nizanınilmesi esas tutulacak1:ır. Ve fakat vakıf olmayup 
da doğrudan doğruya neziiretçe idare olunan k'iitübhiine me' mfulan siiir 
me'mfuln gibi ta'yin olunur. 
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Madde ll Bir kütübhfuıenin müteaddid hafız-ı kütübü bulunur ise ketalet-i 
müteselsileye ve yalnız bir kişi olursa ketalet-i ııizfu:niyeye rabt oluna
cak1:ır. 

Hafız-ı Kütüblere Dair 

Madde 12 Hiifız-ı kütübler kütüb~i mevcfıdenin sirkat ve tebdil veya siiir bir se
beple mahv ve telef edilmemesi ve ayda bir kere kitabiarın tozlarını a
lıp küf ve güve ve emsiili tahribatdan mulıiifazası ve her gün 
kütübhfuıenin kanat ve pencerelerini açıp içeriye hava ve ziya cereyan 
ettirilinesi ve mütiili'in hakkında teshlliit-ıliizime icriisı ile mükelleftir. 

Madde 13 Hiifız-ı kütübler kütübhfuıelerde ya müctemian veya ekailen ikişer iki
şer ila-yı hizmet edecektir. 

Madde 14 Bilii-mazeret-i meşrfıa hizmet-i lazımesini terk ve ihmal eden hiifız-ı 
kütübler niziiiDen mün' azildir. 

Madde 15 Alıviil-i fevkaliide zulıilrunda hiifız-ı kütübler dilire-i neziiretde heyet-i 
tellişiyeye serian tahriri ve şif'ahl i'tii-yı ma'lfuniita mecburdur. 

Madde 16 Gerek asiileten gerek niyiibeten hiifız-ı kütüblük1:e bulunan zeviit 
neziiretden i'timadniime alınağa ve terceme-i hal varakası verrneğe 
m ec burdur. 

Kütübhiiııelere Dair 

Madde.l7 Ma'iirifNeziireti'nin emr-i mahsfısu olınadıkça kütübhfuıelerden biçbir 
kitab hiirice çıkarılamaz. 

Madde 18 Mütiili'ine defaten üç kitabdan ziyade verilmez. 

Madde 19: Kütübhiineler derfınunda sigara içmek ve yüksek sesle mukiiierne etmek 
memııfı'dur. 

Madde 20: Mütiili'in l.iitübhiineye girdiklerinde hiifız-ı kütüb tarafından meccfuıen 
verilecek (nümfinesi merbüt) matbu' varakaya istediği bir veya daha 
ziyade kitabın nunıara ve ismini yazarak alacağı kitabla beraber mez
kfır varakayı kütübhfuıeden çıkarken bizzat hafız-ı kütübe teslim etme
ye mecbfudur. 

Madde 21: (Pusula yahut numara tesmiye edilecek olan) Madde-i siibıkada mezkfır 
varakayı alınaksızin biç kimseye kitab verilmez. 

Madde 22: Harab olan kütübhfuıelerin kitabiarı kütübhfuıenin ta'rrfuine kadar mu
vakkaten civiir bulunan l.iitübhiinelere emanet sfuetiyle nakil ve hıfz 
edilir. 

Madde 23: İşbu ta'liıniitniime iktizii-yı hale göre ta'dil ve tevsi' olunur. 

Fi 28 Kfuıfin-ı Sam sene 1325 



TANZiMAT SONRASITÜRK KÜTÜPHANECİLİGİ İLE İLGİLİ BELGELER 263 

(mühür) 
Meclis-i Keb!r-i Ma'arif 

* 
* * 

BOAMF.KTU 5157 

{Sibyan Mektebleri muallim ve halifelikleriyle kütüphane/erin hafiz-ı 

kütüblük, ferraş ve bewablıklannın tayiniyle ilgili nizam-name lôyihası] 

Ma'rfiz-ı çaker-i kemineleridir ki 

Neziiret-i Ma'iirif 
19 

Dersa'adet ve memalik-i malırUse-i şahiirıede bulunarı sıbyan mektebleri 
mu'allirn ve halifelikleriyle kütüphiirıeler hafız-ı kütüblük ve ferraş ve bevvablık ci
hetlerinin tevcihatı bir kaide' -i salime tahtında cereyan etmediğinden ekserisi bir ta
kım amel-miirıde ve mühmil ve na-ehillerin uhdelerine geçip hidmetleri adeta 
mu'attal hükmürıde kalmış olmasına ve zikr olunarı rnekatih ile kütüphiirıelerin ida
re' -i umUmiyesi mu'ahhararı ha-irade' -i seniyye neziiret-i aciziyyeye havrue buyrul
duğuna mebni idiire' -i hazırasınca meşhi'ır ve nıa'li'ırn oları bu gibi yolsuzlukların 
ref ve ıslahı zımnında vaz' ve ta'ylni muktezi görülen ba'zı kava'id-i esasiye'-i 
mazbı1tiyeye dair on yedi maddeyi havi meclis-i ma'arifce kaleme alırıarı nizarnna
me layiliası marızfu-ı ali-i sadaretpenaıllleri buyrulmak ÜZere leffen takdlm kılınmış 
olnıağla icra-yı icabı babında ernr ü ferman hazret-i men-lehü'l-emrindir. 

Fi' 12 Recep sene 300 ve fi 7 Mayıs sene 299 
Bende 

Mustafa 

Ma'anfneziireti celilesine 
Devletlü Efendim hazretleri 

Şi'ıra-yı Devlet 
Tanz!rnat Dairesi 

Aded: 4 

Dersa'adet ve vilayatda bulunan sıbyarı mektebleri mu'allim ve hallfelikleriy
le hafız-ı h."iitüblük ve bevvablık cilıetlerinin tevcilıatına dair Meclis-i Ma'arifden 
tanzlın olunarı nizarnniirne layiliası tezkire' -i aliyye' -i nezaretpenahlleriyle beraber 
Şfua-yı Devlete havale buyrulmağla rnekatih-i aliyye müdiri sa'adetlu Aziz beye
fendi med'uvven hazır olduğu halde tanzlınat dairesinin lede'l-mutala'a nizamna-
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me' -i mezkilrun tanzlrrıi rnekatihi-i sıbyiiniyyenin ve h.'iitüphanelerin ısliih-ı alıvali 
maksadı mühimmine mübteni olmasıyla bunun daha ziyade maksadı te'min edecek 
sfuetde yapılması içün müniisip görünen esiisın bulasası işbu nizamniimenin neşr ve 
i'lanından mukaddem kasr-ı yed tarikiyle veyiihud pederi mahlfılünden zikr olunan 
cihetlere mutasamf olanlar bir müddet-i mu'ayyene-i mehile zarfında imtihana 
da'vet olunarak imtihan veremeyenlerin ve uhdelerinde cihet olduğu halde diğer işle 
iştigal edenlerin cihetleri ref edilmesi ve evliid-ı sığara cihet tevcilii cii'iz olmayıp 
yalıuz ehliyeti olan evliid-ı kibiirın hakk-ı rüchiinı olması ve nizarııniimenin neşrin
den sonra zikr olunan cihetlerin tevcihiitı hiç bir kayd u şart tahtında olmayarak 
hiderniit-ı sii'ire gibi ehil ve erbiibına verilmesi sılretleri olmağla bu esas nezaret-i 
eelilerince dahi tensib buyrulur ise hİZarnname-i mezkılrun ol suretle bi't-ta'dll irsali 
hususfınun savb-ı viila-yı nezil.ret-peniihllerine tebliği daire-i mezh.-Ureden ifade ve 
evriik-ı merh.-Urne leffen irsal olunmağla ol bil.bda emr ü ferman hazreti men-lehü'l
emrirıdir. 

Fll8 Şa'ban sene 3001 Flll Haziran sene 99 
Bende 
Rif' at 

Devletlu efendim hazretleri 
Me'iil-i iş'iir-ı iili' -i riyaset-peniihileri ma'lfım-ı aciz! oldı. Mutiila'at-ı 

mesrfide pek müniisip ve musib olduğundan tıpkı iş'il.r-ı siimi' -i riyiiset-peniihileri 
vechile·ta'dil ve tashih olunarak ve yeniden tebyiz etdirilerek leffen takdlın ve i' ade 
kılınmış olmasına ol biibda emr u ferman hazret-i men lehü'l-emrirıdir. 

Flll Ramazan sene 300 ve fi 4 Temmuz 299 
Bende 

Mustafa 

Sıbyan mektepleri mu'allirn ve hallfelikleriyle h.'iitüphaneler hiifız-ı h.'iitüblük 
ve ferraşlık ve bevvablık cihetinlerine dair nizarnname liiyihasıdır. · 

Birinci madde: İstanbul ve memiilik-i malırUse-i şiihanenin her cihetlerinde bulunan 
mekiitib-i sıbyiiniyye-i isliirniyyenin ve kütüphanelerin idaresi ve 
mu'allirn ve hallfe ve h.'iitüphanecilerle haderne-i sii'irenin ta'yill ve 
tebdilleri ve vazifelerinin tahsis ve i'tiisı Ma'arif Neziiretine aiddir. 
Bunlar içün neziiret-i müşarunileyha cil.nibirıden irıtihabniime i'ta olu
nacak-tır. 

İkirıci madde: Bii-beriit-ı iili meh.'i:ep hocalığı ve hallfeliği ve kütübhiine hiifız-ı 
h.iitüplüğü ve ferriişlık ve bevviiblık gibi cihetlere mutasamf olanlardan 
biri vefat etdikde mahlfıl olan cihet o hidmeti ifiiya ehilve erbiib oldu-
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ğu bi'l-imtilıfuı tebeyyün ve hüsn-i ahlak ashabından idügi tahakkuk 
iden müteveffanın kebir oğluna verilecek ve evlad-ı kibar müte'addid 
ve iktidar ve ehliyetde müsavi olduğu halde ekbere tefviz kılınacaktır. 

Üçüncü madde: Mütevefffuıın eviad-ı kiban olmadığı veyahud olub da ilim ve ikti
dan o hidmeti ifaya gayr-ı kati veya ma'li'ıl bulunduğu takdirde Mec
lis-iKebir-i Ma'arifce ehil ve erbabı ta'yin edilecektir. 

Dördüncü madde: Bu gibi cihetlere me'mfu olmuş la-akal yirmi beş yaşında bulun
mağa ve vücı1dca ilel-i sariye vesaireden an ve me'mfu olacağı hidmeti 
idare ve ifaya muktedir bulunmasıyla beraber hüsn-i ahlak ashabından 
olmağa mütevakkıfdır. 

Beşinci madde: Balada mestfu me'mı1riyetlere ta'yin olunan kesan vazife-i 
me'mı1riyetlerini bi'z-zat ua ile mükellef olup bi'n-niyabe idare-i 
hidmet mernnı1'dur. · 

Altıncı madde: Bu mernnı1'iyyet hilafına olarak vekaletle ifa-yı hidmet edenlerin ve
ya vazifesini ta'lrrnat-ı mahsusalarında ta'ruve tavsiye olundığı veeili
le bi-hakkın eda ve icra etmeyip diğer işle iştigal edenlerin cihetleri 
ref' olunacağı gibi ber-hayat olan aslıab-ı cihatdan iktidar ve ehliyetsiz 
bulunanlar dahi muvakkaten işten el çekdirilerek nihayet altı ay kadar 
mutasamf olduğu cihet içün lazım gelen ma'lı1mat tahsil ve bi'l
imtihan isbat-ı ehliyet edebildiği halde ciheti uhdesinde 1bka ve bu 
müddetin hitarmyla imtihan veremeyenlerin cihetleri ref' edilir ve 
mezl.ilr altı ay hitilıııına kadar o cihet de ma'arifden intilıab olunacak 
vekll vasıtasıyla idare etdirilip o cihete muhassas vazilenin nısfı asıla 
ve nısf-ı diğeri veklle verilir. 

Yedinci madde: Bila-veled vefat idenler uhdesinden mahli'ıl kalan ve gerek bi'z-zat 
ve bi-hakkın ifa-yı hidmet itmeyenler veya ikiidar ve ehliyetsiz olup al
tıncı maddede beyan olunan müddet zarfında isbat-ı ehliyet edemeyen
ler uhdelerinden ref' olunan cihetler rna'arifce intilıab ve ta'ym edile
cek me'mfular vasıtasıyla idare etdirilir. 

Sekizinci madde: Ba-berat-ı all bir cihete mutasarnf olub da ma'lı1liyet ve şey
hı1hetden ve ehliyetsizlikden dolayı ulıdesinden ref' -i cihet olanlara o 
cihete muhassas vazifenin nısfı kayd-ı hayat şartıyla terk ve i'ta olunur. 

Dok-uzuncu madde: Eslıab-ı cihatdan vefat edenlerin uhdelerinde müte'addid cihet 
olduğu ve terk etdiği evladın müte'addid bulunduğu takdirde cihat-ı 
malılille-i müte'addideden yalnız biri ve en faidelisi ehil ve ekber evia
da diğerlerinden her biri dahi evladın sinnine ve cihetlerin derecatına 
göre tevzr kılınur ve cihat-ı mahli'ılenin adedi evladın adedinden ziya
de bulunduğu halde bu rnakiilelere sırf mahlı11 nazanyla bakılacak ve 
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bir cihetin hises-i müte'addideye taksimi dahi kat'iyyen ca'iz olmaya
cal.i:ır. 

Onuncu madde: Hises-i müte'addideye münkasem cihetlerden hal vukfi'unda hisse-i 
mahli'ıle kimseye verilmez. 

On birinci madde: Pederi mahlfilünden uhdesine evvelce cihet tevcili olunmuş olan
lardan biri vefiit eyledikde ol cihet ikinci ve dördüncü maddelerde mu
harrer şerfute tevfikan müteveff'anın kebir kanndaşma ve büyük kann
daşı müte'addid ve iktidar ve ehliyetde de müsavi olduğu sfuetde 
ekberine verilir. Müteveffanın kebir kanndaşı olmadığı veya olup da 
ehliyet ve il-tidan o hidmeti idareye gayr-ı kat! veya ma'lfil bulunduğu 
veyahud kanndaşı olmadığı takelirde şerait-i niziimiyeye ba'de't-tatblk 
müteveffanın ekber eviadına verilir. Bu maddenin hükmü li-ebeveyn 
veya li-eb kanndaşa münhasır olup li-ümm kanndaş hakkında can ola
mayacağı gibi pederi mahlfrlünden olmayarak alıann mahlfrlünden 
veyahud ferağ ve kasr-ı yedinden tevcili olundukdan sonra vefat eden
lerincibat-ı mahlfilesi hakkında dahi can değildir. 

On ikinci madde: Müsinn ve ma'lfrl olan aslıab-ı cihatın uhdelerinde bulunan cihet
leri ehil ve erbab ve sinni nizama muvafık kebir evlad veya kanndaşma 
fiiriğ olması caiz ise de bunlar berat ile tevcili olunmaz hidmetlerin eda 
ve ira sı bir val."te tesadüf etmesinden ya 'ni birinin hidmetini eda eder 
iken diğerinin mu'attal kalmasından dolayı cem'i caiz olmayan cihetler 
şahs-ı varnde verilmesine. 

On üçüncü madde: Mekatib ve kütüphaneler me'mfrriyetlerine ta'yin olunacaklar 
haklannda kur'a kanfrnname-i hümayfrnu mfrcibince mu'amele olunur. 

On dördüncü madde: Dersa'adette bulunan rnekatih ve kütüphaneler me'mfrriyetleri 
meclis-i. ma'arif ma'rifetiyle ta'yin ve intihabnameleri dahi Ma'arif 
Nezareti tarafından i'ta olacağı gibimemalik-i mahrfrsenin diğer ma
hallerinde bulunan rnekatih ve kütüphaneler cihetleri dahi vilayat mer
kezlerindeki Ma' arif Meclisleri ve elviye ve kazalardaki Ma' arif Ko
nıisyonlan ve Ma'arif-i Meclisi ve komisyonları bulunmayan yerlerde 
hükümet-i malıalliye ve mecalis ma'rifetleriyle ta'yin olunacak ise de 
her halde intihabnamelerinin i'tası Ma'arifNezaretine aid olunacağın
dan kable't-ta'yin keyfiyetieri ba-mazbata nezaret-i müşarun ileyhaya 
bildirilecektir. 

On beşinci madde: Mekatib ve kütüphaneler me'mfrr-ı muvazzaflanndan olup 
evkatuıı daimi suretle bu hidmetlere hasr iderek başka işle iştigal itme
yenler me'mfrrin-i saire gibi teka'üd nizamnamesi alıkamından istifade 
edeceklerdir. 
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Fı 25 Şa'ban sene 1300/fi 18 Haziran 99 

Tarih: 13 Şa'ban 300 
Numara : 61 1 225 
Ma'fuif635 

Nev' -i müsvedde 

* 

Ma'fuifnezaretine tezkire-i aliyye-i Riyasetpeniihl 

BOA.ŞD. 209!23 

Dersa'adet ve vilayatda bulunan sıbyan mektebleri mu'allim ve halifelikleriy
le hiifız-ı kütüblük. ve bevvablık cihetlerinin tevcihatına diiir meclis-i ma'arifden 
tanzim olunan nizamniime layiliası tezkire-i aliyye-i neziiret peniihlleriyle beraber 
Şfıril-yı Devlete haville buyrulmağla mekiltib-i iliiye mücüri sa'il.detlü Aziz Beğ 
Efendi meduvven hazıroldığı halde Tanzimat Dairesinde lede'l-mütiila'a nizarnna
me-i mezkfırun tanzlmi mekiltib-i sıbyilniyeniıı ve h.iltübhilııelerin ıslah-ı alıvali 

maksad-ı mühimmine mübtenf olmasıyla bunun daha ziyade maksadı te'ınln edecek 
sfıretde yapılması içün münasib görünen esiisın hülilsası işbu nizamnaıneniıı neşr ve 
i'lilııından mukaddeın kasr-ı yed tarlk:iyle ve yilhud pederi mahlı1lünden zikr olunan 
cihetlere mutasarrıf olanlar bir müddet-i mu'ayyene-i ınülınıele zarfında iıntihfuıa 
da'vet olunarak imtihan veremeyeillerin ve uhdelerinde cihet olduğı halde diğer işle 
iştigal idenlerin cihetleri ret" edilmesi ve evliid-ı sığara cihet tevcihi ca'iz olup yal
nız ehliyeti olan evlild-ı kibiirın hakk-ı rüçhilııı olması ve nizarnnilmeniıı neşrinden 
soma zikr olunan cihetlerin tevcihatı hiçbir kayd ve şart tahtında olmayarak 
hiderniit-ı saire gibi ehil ve erbabına verilmesi sfuetleri olmağla bu esas neziiret-i 
aliyyelerince dahl tensib buyrulur ise nizamniime-i ınezkfırun ol sfıretle bi't-ta'dil ir
sali husı1su ve savb-ı villil-yı nezaret-penahlıerine tebliği dilire-i mezkfıreden irade ve 
evrilk-ı ınerkı1ıne leffen irsill olunmağla ol ~abda 

Tarih: 4 Şa'ban 1299 
Numara: 280 
Ma'fuif616 

Nev' i müsvedde 
Mazbata 

* 
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Dersa'iidette bulunan kütüplıanelerin te'mfu-i idareleri hakkında ba'zı tedabiri 
mutazammın Ma'iirifNezaretinin Şfuii-yı Devlete lıaviile buyrulan tezkiresi tanzimat 
dairesinde kıra'at olundu. 

Hulasii-i me'iiü aslıab-ı rütbe ve me'mfuiyet olanlar ile esnaf ve haderne 
misillü nii-elıiller uhdelerinde bulunan lıiifız-ı 1..-ütüblük. cilıetleri bunların ta'yfu ittik
leri vek.iller vasıtasıyla idiire edilmekde olup halbuki cilıet salıiplerinin bunlara ver
dikleri ücretler cÜZ'iyyü'l-mikdiir olduğUndan kütüphaneleri vakit ve zamanıyla aç
madıkları gibi kitabiarın muhafazasına dal:ı1 i'tinii etmemeleri bir takım 1..-ütüb-i 
netisenin malıv ve harap olmasını ve ara sıra ziiyi'at dal:ı1 vuk.i'ı.' bulmasını müstelzim 
olmakla ba'demii rütbe ve me'mfuiyet salıibi olanlar ile esnafdan bulunan aslıab-ı 
cilıiitdan ifii-yı lıidmete liyiikati olanlara bizzat ifii-yı lıidmet veya terk-i cilıet eyle
meleri teklif ve tenbill olunup üç ay sonra bu teklilin hükmünü icrii etmeyenlerin 
mutasarnf olduklan cilıetin ma'iirifce elıil ve erbiibına tefviz olunması ve bizzat ila
yılıidrnet etmek.1:e olanlardan mukaddemiit-ı Arabiyye ve Farisiyyeye viikıf olan ve 
Türkçe ok-uyup yazanların ibkasıyla bu mertebede iktidiirı lıiiiz olmayanların bi't
tedric tebdil ve ısliilıı ve ba'zı kütüplıiinelerin lıiifız-ı kütüb ve bevviib ve ferriiş ve 
mustalıfız niirnlanyla ve nam-ı iilıarla müte'addid me'mfu ve haclernesi olduğu halde 
bunlardan yalnız bir ikisi ila-yı vazife edip diğerleri kütüblıiinelerin semtine bile uğ
ramadıklan gibi zaten lÜZurnlan dahl olmadığından bu misillü lÜZUIDSuz ve hisselere 
munkasem lıidemiitın tevcilı-i cilıiit nizaınrıiimesine tevf'ıkan yekdiğerine zamm ve 
ilavesi maddelerinden ibarettir. 

Kütüblıiineler nii-elıil ve bi-vuk.i'ı.flıiifız-ı kütüb veyiilıud vekilieri ellerinde bu
lundukça ısliilı-ı idiire ve kütüb-i nefiseyi muhafaza muhayyel olacağından 

mutal'iit-ı masrilfe esiisen muviifık-ı lıiil ve maslalıat görülmüş olup ancak ekser zii
yi'iitın nezaretin aradığı derece-i ik.1:idiirdan ziyade iktidar-ı ilmiyi lıiiiz olan lıiifız-ı 
1..-ütübler ellerinde olmasına nazaran lıiifız-ı kütüblerin iktidar-ı ilmiyi ·haiz olmalan 
ile beraber emin ve müstakim olmalan daha ziyade te'mfu-i maksad eyleyeceğinden 

·gerek ikbii ve gerek yeniden ta'yin edilecek lıiifız-ı 1..-ütüblerde lıilye-i emanet bu
lunmasının dahl şart ittihaz edilmesi bu tedabirin menşe'i esliifın erbab-ı ilm ve 
danişe yiidigar-ılıaseniit-ı mediin olan bunca 1..-ütüb-i mevkfifenin ziya'dan muhafa
zası kaziyyesi olmasıyla lıafız-ı 1..-ütüblerin intilıiibiitı icrii olundukdan sonra 1..-ütüb
lıiinelerden henÜZ tahrib edilmeyenierin me'mfuin-i mü'temine ma'rifetleriyle, ki
tapları usi'ıl-ı cedide ÜZere bi't-talırir cetvellere kaydettiriterek lıiifız-ı kütüblere devir 
ve teslim ile taht-ı mühür ve imzalarına aldınlması ve talırir mu'iimeliitının lıitiirnın
dan sonra müfettişler vasıtasıyla kütüblıiinelerin bağteten teftiş-i alıvali usUlünün da
hl icra ettirilmesi ve kütüb-i mevcUdenin ziya'ında tazmfu edileceğine dair lıiifız-ı 
kütüblerden birer kefil dahl alınınası ve lıiifız-ı 1..-ütüblük. cilıetinirı başka lıidemiit-ı 
müte'addidenin tevhldi içün ber-veclı-i isti'ziin niziimen lazım gelen mu'iimeliitın 
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icrası hususlannın Nezaret-i müşiirun-ileyhaya havalesiyle Evkaf-ı Hümayun Neza
retinden ma'lumat i'tası tezekkür kılındı. 

Meclis-i Ma'iirifin şu karan pek musib görünür. Fakat bu biibda vukil.'-ı za
yi'ata sebebiyet veren bir cihet mevki'-i tezekkür ve ihtiira alınmamışdır ki o cihet 
bi'l-fi'l ifa-yı hidmet edenlerden ha'iz-i mertebe-i iktidar matlfıb olanlarda hilye-i 
emanet bulunması şartıdır. Çünki ma'fuifin aradığı iktidar-ı irianiden balater il.-ti
dar-ı ilmiyi kamilen ha'iz olanlardan eksen hafız-ı h.'iitübler mevcuddur ki inde't
tedkik zayi'at onlar vasıtasıyla vukil.'a gelmiş olduğıı rehin-i sübfıtdur. Bina'enaleyh 
şerait-i ibkaya inde't-tedkik hilye-i emiinetle ittisafı tahakkuk etmiş olmak şartı dahi 
ilave buyrulur ise kütüb-i netisenin adem-i ziya'ına bir çare-i münferid bulunmuş 
olacağuu ihtara cür'et eyledim. 

Bende 
Vasti 

* 

BOAŞD. 20919 

/Hô.fiz-ı Kütüblük Görevlerinin Düzenlenmesi ve Yapılacak İmtihana Dô.irj 

Neziiret-i Ma'iirif 
Mektubi Kalemi 

Aded 51 
Ma'rfız-ı çaker-i kemfneleridir ki 
Dersa'iidetde bulunan kütüphaneler hafız-ı kütüblük cihetlerinin ba'zılan zi

rütbe ve me'mfırin olanlar ile esnaf ve haderne misillü na-ehiller uhdelerinde bulun
duğırndan dolayı sahib-i cihetleri bi'z-zat ila-yı hidmet etmeyip bir takım cahil ve 
bi-vuh.ilf vekiller vasıtasıyla idare etdirmekde ve bu vekiller dahi sahib-i cihetlerden 
şehri cüz'i ücret ala geldiklerinden naşi kütüphaneleri vakit ve zamanıyle açma
makda ve kitabiarın hüsn-i muhafazasına bakmamakda olduklarından ashiib-ı hayra
tın vakf eyledikleri bir takım kütüb-i nefise harab olmakdave ara sıra dahi zayi'iit 
vuk.-fı' bulmaktadır. Şu biilin devamı bunca hirnmetlerle vaz' ve te'sis edilen h.'iitüp
hiinelerde mahffız asiir-ı netisenin mahv ve harab olmasuu müntic olacağı cihetl~ 
gayr-ı ca'iz olduğırndan ba'demii bu misüllü halatın men'-i vııkfı'uyla kütüphaneler
den kema~yenbaği istifade edilmek ve kütüb-i mevcildenin hüsn-i muhafazası esbiibı 
istihsal olunmak üzre icabı Meclis-i Ma'arifce lede't-te'ermnül zi-rütbe ve me'mfırin 
olanlarla esnafdan bulunan ashiib-ı cihat ifa-yı hidmete liyakatli iseler bi'z-zat ifii-yı 
hidmet veyahud terk-i cihet eylemeleri ve içlerinde kasr-ı yedden almışlan var ise 
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ehliyet ve iktidan rna'iirifce musaddak olanlara yine kasr-ı yed eylemeleri bir defa 
teklif ve tenbill olunup ve üç ay müddet ta'ylıı kılınıp bunun hitfu.nında hülan-i tekli
fi icra etmeyenlerin mutasarrıf olduklan cihetin ma'arifce ehil ve erbabına tefviz 
olunması ve bi'z-zat 1fii-yı hidmet etmekde olanların dahl bi'l-mu'ayene kütüb-i 
mevcildenin hangilisan ve fenden olduğunu ve kaç nurnarada bulunduğunu bilebil
mek içün hiç olmaz ise mukaddemat-ı Arabiyye ve Farisiyyeye vakıf ve Türkçe okur 
yazar olduklan tebeyyün idenlerin ibkasıyla bu mertebede iktidan ha'iz olmayanla
rm dam bi't-tedric tashill ve taslilii ve ba'zı kütüphanelerin hafız-ı kütüb ve bevvab 
ve ferraş ve mustahfız niimlanyla ve nam-ı aharla müte'addid me'mfu ve haclernesi 
olduğı halde bunlardan bir ikisi lfa-yı vazife idüp kusfulan kütüphanelerin semtine 
bile uğramadıklarından ve zaten lüWmlan da olmadığından bu misüllü İüzumsuzla
rm ve hises-i münkasemlerin tevcili-i cihat nizanınamesinde mastUr olduğıı üzere 
yeniden zarnm ve ilavesi zikr olunan kütüphanelerin ıslahına ber-vech-i ma'rilz vu
h.il'a gelmekde olanhalat-gayr-ı marziyyenin indifa'ına medar-ı azlın olacağı tahat
tur olunmuş ise de keyfiyetin bir kere de huzfu-ı fehamet-nüşfu-ı cenab-ı vekalet
penamlerine arz ve istizam Meclis-i Ma'arifce tens1b olunmuş olrnağla suver-i 
ma'rilza re' -yi rezlıı-i hikmet-rehin-i vekalet-penahllerine dahl tevafuk eylediği tak
dirde hemen İcra-yı icabına bed' ve müsiira'at olunmak üzere keyfiyetin emr ü iş' ar 
buyrulması babında ve her halde emr ü ferman hazreti men-lehü'l-emrindir. 

Fl 22 Receb sene 99 ve fi 27 Mayıs 98 
Bende 

Mustafa 

* 
** 

BOA.ŞD. 20919 

[H lifiz-ı Kütüblerin Ne Şekilde İmtihan Edileceklerinin Tesbiti Hakkında] 

MaarifNezaret-i celilesinden lede'l-istilam varid olan cevab rabt edilmiş ol
makla muktezasının iliisı zınınında Şfua-yı Evkaf riyaset-i aliyyesine tevdl olunur. 

Fll2 Kanün-ı Sam sene 329 

Rafız-ı kütüblüğün cihet-i ilmiyeden bulunduğıı Cihat Niziinınamesi'nin ikin
ci maddesinde musarrah olup gerçi imtihanının suret-i icrası hakkında başka bir sa
rahat görülememekde ise de otuzdokuzuncu madde-i nizilmiyede imtihan tertibiltı 
meyanında zikr olunmayan cihatın te'amülü vechile isbat-ı ehliyet edenlere tevcili 
olunacağı mezkfu bulunmasına ve fılhaklka muhafaza-i ittirad içün her tarafcia icra 
edilecek imtihanlarm aynı suretle icrası lazımeden olup bu babcia umilml bir karar 
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ittibazı münasib olmasına binilen MaiirifNeziireti'nce şimdiye kadar müteiimel usi'ıl 
nazar-ı dikkate alınmakla beraber kütübhaneler husi'ısatıyla yakından meşgul 

olınakda bulunan Müessesat-ı İlıniyye İdaresi matlilb olan intiziirnı temin içün Ha
fız-ı kütüblerin ne gibi evsafı hiiiz olmaları ve ne gibi ulfun ve fünfuıdan isbat-ı ehli
yet eylemeleri lazım geleceğini teemmmül ile icabı ana göre müziikere edilmek üze
re viiki olacak mütalaatın beyiinı zımnında Müessesat-ı İlıniyye Müdüriyeti'ne tevdl 
kılınır. 

F125 Kiinfuı-ı Siinl sene 329 
Mühür: 

Şura-yı EvkafMüdüriyeti 

Kütübhaneler Nizamnamesi tert1b olunacağı sırada nazar-ı dikkate alınmak 
üzere tevklfı . 

Fl3 Nisan sene 330 

* 
** 

Tıırgııt Kııt Arşivi, Kiitiiphaneler Dosyası. 

{İstanbul' daki Vakıf Kütüphanelerinin Durumuna Dair] 

Müze-i Hürnayun 
Ale'l-umfun kütübhanelerin hali teessüf olunacak raddededir. Bu hale sür'at-i 

müı:rıh.'Ülle ile nihayet verilmez ise elli altınış bin kütüb-i nefıse ve nadirenin ziya'ı 
mulıakkakdır. Büyük kütübhaneler meyiinında Fatih, Ayasofya ve Ragıb Paşa 
kütübhaneleri görülecek olur ise ikinci ve üçüncü derecede olan kütübhanelerin sefa
leti kolaylıkla anlaşılır. izah-ı keyfıyet için yalnız bir iki misal iraesiyle iktifa olun
du. Kütübhanelerin bu hal-i esef-iştimale düçar olmalarına sebeb-i müstakil usul-i 
idareleridir. Çünki bir cihetten vakfıyetleri hasebiyle hafız-ı kütüblerinin vazifeleri, 
binalarının tamiratı, kitabiarın teclid ve tamiri ve sair kiiffe-i mesarifi Evkaf-ı Hü
mayun neziiret-i celilesine aid ve teftiş ve neziireti cihetinden Maarif Nezaret-i 
celilesine tabi olmakla herhangi bir sebebe mebni bir kütübhaneye tamir iktiza ettiği 
halde EvkafNezareti mezki'ır tamiri icra edinceye kadar kütübhane mesdud kalaca
ğından Maarif nezareti kendisine teveccüh eden teftiş ve nezareti ifa ederneyeceği 
aşikardır. Mesela Hamidiye Kütübhanesi iki sene evvel birtakım kitab ve bir seccade 
sirkatinden dolayı eliin mesduddur. Şehzadebaşında vaki Şehid Ali .Paşa Kütüb
hanesi üç sene evvel vuku bulan bir sirkatten dolayı resmen mesdud olub anahtarları 
Meclis-i Maarifde mahfuz idi. Nuru Osmaniye k.iitübhanesi sekiz sene evvel yüz alt-
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rmş bu kadar kütüb-i mühimme ve netise sirkatinden dolayı eliin mesdud olub bu 
müddet zarfında pencereleri kırılarak içerisi güvercirı vesair 1:uşlara mesken olmuş 
ve sekiz seneden beri muhtevi olduğu binlerce kütüb-i nefısenirı ne halde bulunduğu 
muhtac-ı teemmül bulunmuşdur. Fatih karakolu Tepearkasında vaki Veliyüddirı 

Carullah kütübhanesi münhedirn bir medrese derununda bulunub mesduddur ve ha
fız-i kütübü de yoktur. Kitabiarı 1.-ütübhane-i umumide sandıklar içirıde çürümekte
dir. Bunlar meyanında nevadirden kitablar bulunub hatta Alınanya'da tab olmakta 
bulunan Tabakat-ı İbni Sad'ın birkaç cildi bu 1.-ütübhanede mevcud olarak istirısah 
olunmuşdur. Maruf olan kütübhanelerden başka cevami-i şerifeve türbeler derunun
da da birçok kütübhaneler vardır ki kısm-ı küllisirıirı küşade olduğu malum değildir. 
Bu kütübhaneleden bazılarının vazifeli hafız-ı kütübü olub diğerlerirıirı hafız-ı 

kütübleri yoktur. Faraza Çarşamba'da Yeni Medrese derunundaki 1.-ütübhanenirı ha
fız-ı kütübü vazifesi yirmi paradan ibarettir. Medresenirı bevvabı hafız~i kütüblük 
vazifesini bazen icra ediyor. Esef olunur ki aym hal bazen seliitin-i iziim hazeriitı 
ceviimi -i şerifesi derunundaki 1.-ütübhanelerde de görülme1.1:edir. Mesela Şehzade 
cami-i şerifı derunundaki beş altı yüz cildi havi 1.-ütübhanenirı iki hafız-i 1.-ütübü olub 
birirıcisirıirı vazifesi altıınş para diğerinin elli paradan ibaret imiş. Kütübhaneye mü
racaat eden yo1.1:ur. Sultan Ahmet cami-i şerifi derununda birçok mesahif-i şerife ve 
1.-ütüb-i nefıseyi havi bir dolab mevcud olub hafız-ı 1.-ütübün vazifesi altı kuruştan 
ibarettir. İşte böyle altıınş para yahud altı kuruş ile hiç kimsenirı hafız-ı kütüblük 
hizmetini ifa etmeyeceği bedihlyattan olduğundan mez1.1.lf 1.-ütübhaneler de daima 
kapalı kalır. Balada ta'dad olunan başlıca sirkatlerden maiida belli başlı sirkat vu1.-ım 
İstihbar olunmarmş ise de ma'ahaza birçok kitabiarda müzehheb birinci sahifeler ve 
yahud son sahifeler noksan olduğu görülme1.1:edir ki bunların ne vakit ve ne suretle 
zayi olduklarını anlamak müm:k.'iin olamaz. Cevami-i şerife ve türbelerde 1.-ütübhane 
dolablarından başka her vakit kıraata mahsus Kelam-ı kadimler mevcud olub bunlan 
münhasıran evkaf-ı hümayun nezareti teftiş eder. Ma'attessüf en meşhur hattatinirı 
kaleınlerinden çıkımş olan mesahif-i şerifeve en mahir mücellidlerirı i'mar ettikleri 
cildierden dahi aşınlımş olduğu nazar-ı teessüf ve teessür ile görülen ahvaldendir. 
Nitekim Şehid Sokullu Mehmet Paşa cami-i şerifı derunundaki beş altı Mushaf-ı şe
rifın bazılannın cildleri, bazılarının ser-levhaları sirkat olunmuş olduğu beyan olu
nur. Hülasa 1.-ütübhanelerirı kiiffesi ayn ayn salonlarda bulunmak ve viikıflarının 
isimlerini taşırnak üzere bir tek bina dahilirıde toplamlarak bir müdir-i mesule tevdi 
olunması ve her kütübhane için mütevafı maaşlar ile ehemmiyetirıe göre bir veyahud 
müteaddid muktedir hafız-ı kütüblerirı tayirı kıluınıası ve Avrupa 1.-ütübhanelerirıirı 
1.-ütüb-i şarkiye kısıınlannda cari olan usule tevfıkan kitabiann yeniden talırir ve 
sebt-i defter edilmeleri bunca haziiin-i giran-balıa-yı ma'iirifı ilıtiva eden kütüb
hanelerin külli bir ziyadan muhafazası için çare-i yeganedir. Büyük 1.-ütübharielerin 
bir araya cem' i şimdilik kabil olamadığı takdirde hiç olmaz ise baZ!- cevami-i şerife 
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derununda türbelerde mahzenlerde katiyen açılmayan sandık ve dolablarda çürü
mekte bulunan kitabiarın toplattınlması labüddür. 

Fi 4 Teşrinisani 320. 

* 
* * 

BOA. HHMD 1322, 9.1. 

{İstanbul' daki Vakıf Kütüphanelerini teftiş etmek üzere Abdur

rahman Efendi'nin Kütüphaneler Müfettişliğine Tayini] 

Bab-ı ali 
Meclis-i viila-yı alıkam-ı adiiye 

Aded: 980 

Darü'l-hiliifeti'l-aliyye ve bilad-ı selasede bulunan kütüblıanelerin İstikmal-i 
esbab-ı intiziim-i da!ınlsi hakkında ba'zı mutala'atı hav! Evkaf-ı Hürniiyiln Nezaret-i 
eelllesinin 4 Cumadiye'l-iihire sene 278 tarihiyle meclis-i valaya havale huyurulan 
bir kıt'a takrlri me'alinden müstebiin olduğı vechile zikr olunan k.iitübhiinelerin bir 
takımı selatm-i iziim-ı behişt-makam hazeratının ve bir takımı dahi sair eslıab-ı hay
rat ve müberriitın asar-ı cemileleri olarak bunların daima ebniyece ik.-tiza iden 
ta'm!ratının icrası ve kütüb-i mevk:fıfenin dahi büsn-i muhafazası liizımeden olduğı 
rnisillü hiifız-ı kütüblerden ba'zılarının vazifeleri derece-i kifiiyeden diln olmasıyla 
anların dahl tevsl' -i veziiyifleri muviifık-ı şan-ı all olacağından gerek ta'm!rat-ı 
mukteziyyenin ve gerek hiifız-ı kütüblerin vezayifine icab iden zamının zikr olunan 
kütübhiineler yoklamasından biisıl olacak fazladan kabardılmak üzre tesviye ve i'tası 
ve k.iitüb-i mevcudenin hiifız-ı k.iitübler tarafından ne sfuetle muhafaza ve idare 
olunduğına ve zayi' olmuş olan dört beş bin cild kütübün taharnsine ve defterlerin 
tashlhine müsara'at ve dikkat eylemek ve arasıra k.iitübhiinelere müteferri' zuhı1i 
idecek mevaddı Nezaret-i Evkiif-ı Hümayilna ihbar itmek içün ulemadan Abdur
rahman Efendi'nin k.iitübhaneler müfettişliğine ta'yfniyle nezaret mühürdarlığına 
mahsus ma'aş ile sair ba'zı aidatdan bi't-tasarruf efendi-i mı1mii-ileyhe dört yÜZ 
guruş ma'aş tahsisi istfziin olunmuş olup viikı'a işbu k.iitübhiineler ecdad-ı iziim-ı 
me' ali-ittisam-ı hazret-i padişahl ve sair erbab-ı hayrat taraflarından istifade-i uruu
rniye niyet-i halisesiyle inşa olunmuş olduğı halde bunların ebuiyesinin ve mevcud 
olan k.iitüb-i nefise ve nadiresinin ta'm!ratına bakılamaması cihetiyle ekser 
k.iitübhiineler harab olarak derilnunda oturulmaz ve k.iitüb-i mevcudenin muhafazası 
kabil olmaz dereceye gelmiş ve hafız-ı k.iitüblerin hasbe'l-vakt muhasses olan 
vezayifile idare iderneyerek kütübhaneyi vakt-i muayyenede açmamak ve kitabiarın 
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emr-i muhafazasına ve tenzillitına dikkat itmernek gibi hareketleri vukfr'ıyla bu silret 
zayi'ata sebeb olmakcla bulunmuş olduğından saye-i müberrat-vaye-i hazret-i 
şehriyilıide bunların ta'mirat ve tenzuatına bakılması ve hiifız-ı kütüblerden muhtiic 
olanların ikdan 1cab-ı maslahatclan olup bunlara sarf ve zammı iktiza iden mebaliğin 
ise vakıfları hasılatından tesviye olunacağı silret-i iş'iirclan anlaşılmış ve ta'ylnine 
lÜZfun gösterilen müfettiş Abdurrahman Efendi'nin dahl şerayit-i mezkilreyi tama
mıyla i cra eylemek ve zayiatın meydana çıkanlmasıyla beraber bundan böyle adem-i 
vukfr'ına dikkat ve i'tina itmek ve salifü'z-zikr bulunan karşulukdan virilmek ÜZre 
dört yÜZ guruş nıa'iişla icra-yı me'müriyeti dahl münasib görünmüş olmağla ber
mı1ceb-i takrir icrii-yı icabatının neziiret-i müşiirun -ileyhiiya havalesi tezekkür kı
lındı ise de ol biibela emr u fernıfuı hazret-i men-lehü'l-emrindir. 

Fll9 Cemadiye'l-ahire sene 278 

Mühür Mühür Mühür 
silik MehmedArif es-Seyyid Ali Rıza 

Mühür Mühür Mühür 
silik Mehmed Tahir Şerif Mehmed Vecüll 

Mühür Mühür Mühür 
silik es-Seyyid Mahmud Edlıem YusufKiimil 

BOAİMVL 20654 

* 
Atı1fetlü efendim hazretleri 
Diiru'l-hilafetü'l-aliyye ve bilad-ı selasede bulunan kütübhiinelerin bir takımı 

selatın-i iziim-ı behişt-makiim hazeratının ve bir takımı dahl aslıab-ı hayrat ve 
müberriitın asar-ı cemileleri olarak ve bunların daima ebniyece iktiza iden 
ta'miratının icrası ve kütüb-i mevkillenin dahl hüsn-i muhafazası lazımeden olduğı 
nıisillü hiifız-ı kütüblerden ba'zılarının tevsi' -i veziiyifleri muviifık-ı şiin-ı ali olaca
ğından gerek ta'mirat-ı muh.i:eziyyenin ve gerek zamm-ı vezayifin zikr olunan 
kütübhiineler evkiifınm yoklamasından hasıl olacak fazladan tesviye ve i'tası ve 
kütüb-i mevcı1denin ne silretle muhafaza ve idare olunduğına ve zayi' olmuş olan 
dört beş bin cild kütübün taharnsine ve defterlerin tashlhine müsiira'at ve dikkat ey
lemek ve arasıra kütübhiinelere müteferri' meviiddı neziirete ihbar itmek ÜZre Ev
kM-ı Hümiiyfuı Neziiretinin mühürdarlığına mahsus nıa'aş ile sair ba'zı aidatdan 
bi't-tasarruf dört YÜZ guruş nıa'aş tahsisiyle ulenıiidan Abdurrahman Efendi'nin 
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kütübhaneler müfettişliğine ta'ylni husi'ısuna dair Evk:af-ı Hümayfın Nezaret-i 
celilesinin takıiri ÜZerine Meclis-i Valii-yı Alıkam-ı Adiiyeden kaleme alınan maz
bata melffifıyla beraber manzfu-ı ali huyurulmak ÜZfe arz ve takdim olundı. Viikı'a 
saye-i müberrat-vaye-i hazret-i padişahı"de bunların ta'ııllrat ve tenzifatına bakılması 
ve hafız-ı kütüblerden muhtac olanların ikdiirı icab-ı maslahatdan olup bunlara sarf 
ve zammı i.ktiza iden ınebiiliğin ise vakıfları hasılatından tesviye olunacağı rnisillü 
ta'yinine llizfun gösterilen Abdurrahman Efendi'nin dahl şerayit-i mezkfueyi tama
mıyla icra eylemek ve zayiatın meydarıa çıkarılmasıyla beraber bundarı böyle adem-i 
vukü"ına dikkat ve i'tina itınek ÜZre verilecek dört yÜZ guruş nıa'aşın dahl karşuluğı 
bulunmuş olduğınciarı ber-ınil.ceb-i takrir icra-yı icabının nezaret-i müşiirun-ileyhaya 
havillesi hakkında her ne vechile emr ü ferman-ı hazret-i mülı1k:ane müte'allik ve şe- · 
ref-sudi'ır huyurulur ise ana göre hareket olunacağı beyiinıyla tezkire-i senaveri 
terkimine ibtidiir kılındı efendim. 

Fi 24 C sene 1278 

Ma'rfiz-ı çaker-i keınineleridir ki 
Esabi' -i zib-i ibcal oliın işbu tezkire-i sarniye-i sadiiret-penaruleriyle evrak-ı 

nıa'rfiza manzi'ır-ı ali-i hazret-i mülı1k:ane huyurulmuş ve husils-ı mezki'ırun her
mileeb-i takrir icra-yı icabının nezaret-i müşarun-ileyhaya havalesi müte'allik ve şe
ref-sudi'ır huyurulan emr ü irade-i seniyye-i cenab-ı padişahl il."iiza-yı alisinden ola
rak evrak-ı merkilme yine savb-ı saı:ıll-i asafilerine iade kılınmış olmağla ol babda 
emr ü fennan hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fi 25 C sene 1278 

* 
*. * 

BOA.İJı.:fVL 20654 

[Halil Şerif Paşa'nın Şumnu'dan İstanhul'a Getirilen ve Kütüpha

ne-i Umumi'de Muhafaza Edilen Kitaplarıyla İlgili Olarak Yapılan 

Yazışma] 

Ma' arif N ezaretine 
Nazır Efendi 
Bundarı on sene evvelisi kendi malım olan dörd YÜZ seksen cild kitabıını ve el 

ile yazılmış kıt' alarımı yangından muhafaza ve ınuvakkaten okunnıak ÜZere Bayezici 
Kütüphanesine hafız-ı kütüb İsma'il Efendi ve yine aynı kütüphane ser-hademesi ile 
beraber sayarak o vakitki Ma'arif müfettişlerinden Mahmud Bey'in nezareti tahtında 
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ayn ayn adlan ve kimin eseri olduklan yazılı iki cedvel ile cedvelin biri Ma'iirifNe
ziiretine biri de Bayezid kütüphanesi hiifız-ı kütübü İsma'il Efendi'de muhafaza 
olunmak ÜZere bırakdım Rica ederim, neziiretinizin dairesinde olan cedvel bir de 
Bayezid Kütübhiinesi Mfız-ı kütübü İsma'il Efendi'de olan cedvelin bulunarak birer 
birer kitiiblanmı görmek isterim ve kendim burada misafır olduğumdan arzuhalinıe 
ehemmiyet verilerek ne kadar acele emir verilirse sevinirim. 

Tedrlsiit-ı iiliyeye fi 21 Kanfuı-ı sam 338 
İkinci şu'beye fi 22 [Kanfuı-ı sarn338] 

Bu babdaki ma'lı1matın hemen beyanı zımnında kütüphane-i umı1ml ser
lılifız-ı k11tüblüğüne tevdl' kılındı. 

Müdir-i umı1ml niinıına 

Metn-i istid'iida mebhı1sun anha olan kitiiblar ÜZerinde muharrer ve müseccel 
olduğu ÜZere 1156 tarihinde kethüdii-yı sadr-ı ali bulunan Halil Şerif Paşa merhı1-
mun ve sair ashiib-ı haynn mevkfıfiit-ı kadimesinden olup müsted'i Halil Edip Efen
di'nin pederi Kesimzade Mehmed Efendi, Şumnu' dan hengam-ı hicretinde kendi he
sabına 1stanbul'a nakl eylemiş ve bir resmi mıikarna tevdi'a vakit bulmadan vukı1'-ı 
irtilıali ÜZerine sakin bulunduğu hiinede kalmış ve bilahare kesretle vukı1'a gelen 
harlklerde kısmen ziya'a uğradığı istilıbiir edilerek o vakitler umı1men kütüphaneler 
Ma'arif Nezaret-i eelllesine merbı1t bulunmağla cilıet ve mahall-i vakfı mechı11-
leşmiş veya ma'rı1z-ı istila bulunan menıiilike aid kitaplarm k11tüphane-i umı1mlye 
mal edilmesi kütübhanenin hlyn-i te'sisinde Meclis-i Vükela karanyla irade-i 
seniyye muktezasından olduğundan, kütüb-i mezkfırenin bakiyyesinin olsun zi
ya'dan muhafazası zunnında Ma'arif Neziireti kütüphaneler Sermüfettişliğince edi
len teşebbüs ÜZerine sahib-i istid'aya tefhlm edilerek mesiirif-i nakliye taraf-ı 

neziiretden tesviye olunarak müfettiş Tevfık Efendi merhı1m rna'rifetiyle kütüb
hiine-i umumi'ye nakl ve kitaplarm cümlesi kütübhanenin resınl mührüyle tahtim edi
lerek kütübhiineye resmen mal edilmişdir ve isimlerini mübeyyin cedveli tanzim 
kılmmışdır. Bu cedvel üç nüsha olup birisi müsted'lnin kendisine birisi Neziiret-i 
Cellleye verilmiş birisi de kütüphanede alıkonulmuşdur. Halbuki emanet bırakılan 
kitiiblar hakkında mu'iimelat-ı resmiye-i ma'rı1za icrası asla mesbı1k değildir. Neza
ret-i eellle emriyle k11tübhane anbanna kabili edilen emanet kitablar kilidli ve sahi
binin mührüyle mühürlü sandıklar derfuıunda olarak kabul edilir bilahare eshiibı ta
rafından istirdiid olunur idi ve şimdiye kadar böyle bir iddi'a karşısında kalınma
nıışdır. Bu babda taleb buyrulan ma'lılmiit-ı dii'iyanem ber veeh-i ma'rı1z olup tedri
sat-ı aliyye ikinci şu' besi dosyalan meyanında mahffız bulunacağı derkar olan mez
kfır cedveleJede'l:müraca'a hakikat-ı mes:ele.tebeyyün edeceği gibi mezkfır kitiiblar 
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k'iitüphfuıede bi-tarrıfunilıa mevcfid bulunduklarından sahibi-i istid'a ne zaman arzu 
ederse görebileceği mümkün bulunduğu arz olunur. Ol biibda ernr u irade hazret-i 
müdi'r-i ekremilerinindir efendim. 

Fi ı ı Şubat sene 338 
Kütübhfuıe-i umı1m.i hiifız-ı kütüb-i evveli 

Bende 
isma'il 

Müsted'iye tefhlm-i keyfiyet edilmiş olmağla hıfzı 
Lütfi 

Fi 18minhu 

* 
* * 

BOA.MF. KTU. 9/91. 

{Kaybedilen memleketlerdeki kütüphanelerde bulunan kitapların İstan

bul'a getirfilmesine dair] 

Mahall-i metrılke dahilinde mu'attal kalmış olan kütübhiinelerde bir takım 
h.'iitüb ve asiir-ı nefise bulunacağı ve hiili ÜZfe terki mahvını müntic olacağı cihetle 
ibtida Bulgaristan'dan başlayıp ba'dehu sırasıyla sair mahall-i metrfikeyi devr ve se
yiilıatle o ınisillü mu'attal kütübhfuıeler mevcudunu Dersa'adete nakl ve isal eyle
mek ve harc-ırahı maliye hazillesinden virilmek ÜZfe bu ınisillü asar ve mü' ellefat-ı 
mu'tebere-i İsliiıniyeyi temyiz ve tefrika muktedir erbab-ı vukı1f ve ma'arifden bir 
zatın intihabıyle isminin ve ne mikdar harc-i rab i'tası lazım geleceğiniri bildirilmesi 
hakkında taraf-ı valii-yı meşihat-peniilıi ile muhabereyi şiirnil tezkire leffen arz ve 
takdim kılındı. Bu husfisa iktidiirı derkar olan sadreyn müsteşarı mu'avini Hasan 
Efendi'nin me'mı1riyetini tensib edildiği ve mahall-i metrılkeden böyle h.'iitüb ve 
asiir-ı nefise bulunması melhı1z olan kasabat buraca tamamıyla ma'lfun değilse de 
ilitilaf-ı mevakı'a nazaran bu me'mfuiyet ancak dört nıiihda ikıniil edilebileceği tah
mın edilip şu halde şehri beş bin k1lfllş i'tibariyle cem'an yigirıni bin kuruş harc-ı 
rab i'tası muh.1:ezi idüği tezkire-i mezh.ilre zeyline muharrer cevab-ı fetva-peniilıide 
gösterilmiş olmağla ma'arif nezaret-i celilesinden yed'ine ta'limatı verilerek mı1nıii
ileyhin ol mikdar harc-ı rab i'tasıyla bu işe me'mfuiyeti hakkında tezkire-i vekalet 

Fi 30 Şevval sene 99 ve fi ı Eylül 96 

BOA. Y.EE.Defler 71, s. ll. 

* 
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Tarih : 29 C sene 300 
Numara: I 
Ma'arif630 /293 

Nev' i müsvedde 

İsmail E. ERÜNSAL 

Ma'arifnezaretine cevab-ı riyaset-penaru 
işbu cevab-ı illi-i nezaret-penarulerin melffifuyle dahiliye dairesinde lede'l

kıra'e tezkire-i siirniyede gösterildiği vechile mahall-i metri'ıke kütübhanelerinde 
mevcı1d bulunan asar ve mü'ellefat-ı mu'tebere-i İsliirniyenin Dersa'adete nakli içün 
me'mfu ta'ylıı olunup da gitmiş midir gitmemiş ise ne yapılmışdır buralarının dahl 
savb-ı ali-i asafanelerinden istifsan ifade ve evrak-ı mezkfuda i'ade huyrolmak ÜZfe 
irsill kılınınağın emr ü ferman 

Zabıt varakası 

Tiirih-i zabt: FllO cümadi'l-ı1la sene 300 
Daire numarası: 2006 
Ma'arif630 

Ma'arifNezaretine tezkire-i riyaset-peniihl 
Vidin kütüphanesindeki kitabiarın cenab-ı nezarete terk ve tesilmi hakkında 

Bulgaristan kapı kethüdalığıyla cereyan eden muhabereye dair Şfua-yı Devlete ha
ville buyrulan tezkire-i nezaret-peniihlleri melfı1fuyla dahiliye dairesinde lede'l kı
ra' e iktiza-yı masiahat ba'dehu mutaıa'a olunmak ÜZre evvel emirde bu kitablar 
nezaretce ne mutala'a ÜZerine istenmiş ve bu misillü yerlerde kalan kitabiarın urou
mu hakkında ne mu' arnele icra kılınmışdır buralarının savb-ı illi-i asaranelerine istif
san irade ve evrak -ı mezkfue i' ade huyrolmak ÜZfe leffen ir sal kılınınağın enır u 
ferman. 

* 
* * 

BOA.ŞD.DH 209119 
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[İstanbul' daki Vakıf Kütüphanelerini Bir Mekanda Toplama Konu

sunda Yapılan Çalışmalar] 

Huzfır-ı iili-i cenab-ı Meşilıat-peniihlye 

N ezaret-i Evkaf-ı Hümayı1n 
Meh.'i:ı1b1 Kalemi: 'Ade d 107 

Hulasa: Dersa'adet'in muhtelif mahallerinde mevcud h.iitübhaneler ve 
kitabiarın hüsn-i muhafazası ve erbab-ı 'ulum ve fünunun te'rrıln-i İstifadesi zımnın
da mezb1r kitabiarın cem'iyle bir kütübhiine-i 'umuınl te'sfsi hakkında. 

Ma'ruz-ı bende-i dirineleridir ki, 
Dersa'adet'in muhtelif mahallerinde mevcud kütübhanelerindeki kitabiarın 

hüsn-i muhafazasına lüzumu derecede i'tina edilmediğinden bir takım bymetdar 
kütüb-i dlniyye sirkat ve furuht edilerek memalik-i ecnebiyyeye nakl olunmuş ve 
kütüb-i biikiyye dam hiifız-ı kütüblerin ihmiilinden to layı ba'zı haşerata me'kel olup 
kalmış bir tabını da rutubetin te' sm ve su' -i vaz' ve tertibi to layısıyla mahv u harab 
olagelmekde bulunmuşdur. Asar-ı İslamiye-i Osmaniyenin en mühimlerinden olan 
işbu kütübhanelerdeki kitabiarın kıymetleriyle mütenasib bir suretde hüsn-i muhafa
zasına ve vakıfların ğaraziarı vech ile müştakkln-i 'ulum ve fünfınun enzar-ı istifa
desine vaz'ına sarf-ı mil-hasal-ı gayret dinen ve insaniyeten mütehattirn-i zirnmet ve 
salifu'z-zikr kütübhaneler şimdiki gibi müteferrik bir halde bulundukça kütüb-i 
mevcudenin hüsn-i muhafazalarını te'rrıln içün lüzumu derkar olan muriikabenin bi
hakkın i cra kılınacağı rehln-i mertebe-i bedahetdir. Mısır' da dahl h.iitübhaneler böyle 
perişan halde iken 'ulerna-yı malıalliye kitabiarın bir mahalde cem'iyle bir h.iitüb
hane-i 'umumi te's!sini te'emmül ederek her bir h.iitübhiinenin nam-ı asiisi bi'l
muhafaza kitabiarının vaz' edildiği oda veyahud dolabın üzerine vakıfın ismi yazıl
mış ve ayrı ayrı fıhristler yapılmak suretiyle 'umum bir kütübhiine te's!si ve muha
fazalarına cidden şiiyan-ı emniyet zevat ta'ym ve mütala'a ve istinsaha mahsus yer
ler tah s! s ey I emişler ve bu suretle hem kütüb-i mezkfıre vakıfının ş adi' -i erviihını 
hem de teşnegiin-ı 'ulum ve 'irfiinın istifadelerini te'rrıln etmişlerdir. Dersa'iidet'de 
dam muhtelif ve hatta hücra mahallerde bulunarak müntesibm-i 'ulum ve fünun içün 
müraca'atta müşkllat çekilen ve ekseriya hafız-ı h.iitübleri bulunamayarak hasiran 
'avdet edilmesinden dolayı şikayet olunagelmekde bulunan h.iitübhiinelerdeki 
kitablar cem' olunarak hem erviih-ı vakıf'ın tatyfb ve hem de erbab-ı 'ulum ve 
fünunun istifadeleri te'rrıln ve tevsf' edileceği ve şu halde hali kalacak kadlm 
kütübhanelerin mahalleri VÜcuda getirilecek 'umuınl h.iitübhane içün istibdal oluna
bileceği derkar bulunmuşdur. Bu babda zat-ı sami-i fetva-pen8.hllerine ma'iirif nazırı 
beğ efendi hazretleriyle birlikde viiki' olan ma'ruzat-ı şifiihiye üzerine muvafakat-ı 
'aliyye-i fetva-penamleri inzirnam etmiş olmasına ve her noh.-ta-i nazardan kıyınet ve 
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ehemmiyeti aşikar olan asiir-ı nefisenin ziya'dan muhafazasım gerek cihan-ı 'ilm ü 
medeniyet gerek 'alem-i İslam içün pek mühim bulunmasına bina'en icab-ı halin 
müsara'aten İcrasına müsa'ade-i 'aliyye-i rneş'ihat-peniihilerinin sezavar huyurul
ması temenni olunur. Ol babda emr u fermiin Hazret-i men-lehü'l-emrindir. 

Fi 29 Şevval sene 1327 ve Fi 31 Teşrill-i evvel sene 1325 
Nazır-ı Evkiif-ı Hümiiyun 

Ham 

Beyan-ı mütala'a edilmek ÜZere fetvii-hane-i 'aliye haviile huyurulması bii
bında emr ü ferman Hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fl 2 Zilhice sene 327 

325 
Deva'ir 
4953 
218 

Fetvii-hane-i 'aliye Fl2 Zilhice sene 327 
Evkiif-ı Hümiiyun Neziiret-i 'aliyyesinin havale buyurolan işbu tezkiresi 

mütala'a edildi. Lede'l-icab mütiila'a kılınan ekser vaktiyelerde h.iitüb-i mevh.tıfenin 
h.iitübhanenin haricine çıkanlmaması şart ve tahsis kılınmış olduğu görülegelmekde 
olmasına ve bu gibi şart-ı viikıfa her vecihle ri'iiyet liizimeden bulunmasına binii'en 
h.iitüb-i mevkufe-i mezh.-fuenin bulunduklan mahallerde hüsn-i muhafaza etdirilmesi 
ve bunun te'min ve tevsiki zımnında vakıflarının müsa'adesi nisbetinde hiifız-ı 

h.iitübler vazifesinin tezyid olunması ih.1:iza ider. Ol biibda emr u ferman Hazret-i 
veliyyü'l-emrindir. 

Fll8 Rebi'ü'l-evvel sene 1328 

Evvelce Ma'iirif Neziiret-i Cemesine yazılan iktizilelan bahisle ma'lurnat ol-
mak ÜZere EvkiifNeziiret-i Cemesine tezkire. 

24 Ra sene minhü 
Ahmed Beğ'e 
607 
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Vürudu fi 2 Za sene minhü 
T akdlı:n fi 2 Zilka' de sene 13 27 

Evkiif-ı Hümayun N ezaret-i Celilesine 

123 
Bab-ı Fetva Tahrlrat Kalemi 

29 Şevval sene 1327 tarihli ve 107 'adedli tezkire cevabıdır. Lede'l-icab 
mütala'a kılınan ekser vakfıyelerde k""iitüb-i mevkufenin kütübhiinenin hiiricine çıka
nlmaması şart ve tahsis kılınmış olduğu görülegelmekde olmasına ve bu gibi şart-ı 
viikıfa her vecihle ri'ayet lazimeden bulunmasına bina'en kütüb-i mevkufe-i 
mezkurenin bulunduklan mahallerde hüsn-i muhafaza etdirilmesi ve bunun te'ınln 
ve tevsiki zınınında vakıflannın müsa'adesi nisbetinde hafız-ı kütübler vazifesinin 
tezyid olunması iktiza ideceği Fetva-hiineden ifade olunmuş ve bu gibi k""iitüb
hiinelerden muhtac-ı ta'mir olanlann icra-yı ta'ınlr ve terınlmine değin miirnı'l
beyan k""iitüb-ı mevkillenin beher biilde yine i'ade olunmak üzere emın bir mahalle 
nakl ve hıfzı muktezi bulunduğundan esna-yı nakilde hazır bulunmak üzere Fatih 
veya Ayasofya ders-i 'amlanndan Kalkandelenli Receb ve Kerküklü Abdüssamed 
efendilerin me'mur edildikleri mukaddema Ma'iirif Neziiret-i celilesine cevaben 
iş'iir edilmiş olduğunun beyaniyle tezkire-i senaven terkim kılındı efendim. 

Meşilıat Arşivi, Bab-ı Meşilıat Talırirat Kalemi Evrakı, 

tasilif mınıarası verilmemiştir. 

* 
* * 

{Harap ve rutubetli kütüplıanelerde~ diğer kütüphanelere nakledilen 

kütüplıanelere dô.irj 

Neziiret-i Ma'iirif-i Umurniye 
Kütüphaneler Ser-müfettişligi 

Eyüp'de Şehid Mehmed Paşa Kütüpha- ittisalinde bulunan Şehid Mehmed Paşa 
nesi h.-urriihiinesine nakledilmişdir. 

Çorlulu Ali Paşa Kütüphanesi Medrese odasında iken bu kere ta'mi'ri 
ikmal edilen kendi kütüphanesine 
nakledilmişdir. · 
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Mahmud Paşa ve İzmirli Mustafa Efen
di 

Musaila Medresesinde Re'isü'l-küttab 
Mustafa Efendi 

Çarşamba'da Esad Efendi 

Eski Ali Paşa civarında Siiliha Hatun 

Hekimoğlu Ali Paşa 

Civar bulunan Nur-ı Osmaniye kütüp
hanesine nakledilmişdir. 

Koska'da Ragıp Paşa kütüphanesine 
nakledilmiş dir. 

Murad Molla Kütüphanesine 
nakledilmişdir. 

Murad Molla Kütüphanesine 
nakledilmiş dir. 

Cami'-i şerifındeki kendi kütüphanesine 
nakledilmişdir. 

Karlir-ı ahlre tevfikan muhteviyai: i'tibiiriyle üçüncü derecede add olunan k.ii
tüphanelere gidilerek kütüb-i mevcfrdesi birer birer mu'iiyene olundu. Bunlardan k.ii
tüphaneleri hariib ve rutubetli olan yahut mahalliniri hücra Bulunması hasebiyle 
erbab-ı mutala'anın bulunmamasından niişi kitaplan diiirna ziiyi'ata ına'rfrz bulunan 
biilada esiimisi muharrer yedi bab kütüphane mevcudunun civarında bulunan ma'mfu 
ve mahfuz kütüphanelere muvakkaten nakli icrii ve k.iitüphaneleri ma'mfu olup emr-i 
muhafazasına hiifız-ı kütüblerin gayret ve ihtimarnlan meşhfrd olan diğer on aded 
k.iitüphanenin yalnız ta'dad ve teftişi ile iktifa edildi. Bunlardan Fatih civarında Çe
lebi Abdullah Efendi k.iitüphanesinirı hln-i ta'diidında yalnız bir adedi Hazret-i Ali -
kerremallahu veehe-nin hatt-ı destiyle Kur'an-ı Kerimden bir CÜZ'-i şerif dahil oldu
ğu halde on dokuz kitabın noksan olduğu görüldü. Yine Fatih civarında Yahya 
Tevfık medresesindeki kütüphane hiifız-ı k.iitüplüğünün medrese-i ınezkfrre müdem
sinde bulunması te'iimül iktiziisından olduğu halde el-yevm müderrisi bulunan Mus
tafa Efendi vazife-i mezkfrreyi deruhde edemeyeceğini beyan etmesi ÜZerine 
hidmet-i ınezk.-fırenin muma-ileyhe kabul ettiriliDiş olmadığı suretde bu vazifeyi 
deruhde edecek diğer bir müderrisin lÜZUm-ı ta'ylni tahakkuk etmişdir. Yine civiir-ı 
mezkfırda Servili medrese dahilindeki Kasapbaşı Mustafa Ağa kütüphanesinin nak
line teşebbüs olundu ise de kütüphanenin mevzu' olduğu dershanenin bu sırada 
ta'mlri reside-i hitiim olmuş idüğinden bu kütüphanenin iihiir mahalle nakl edilme
mesi talebe ve müderris efendilerce iltiziim olunmasına biniien alii-hiilihi terk 
edilmişdir. Fındıklı cami'-i şerifi dahilindeki iki dolap derununda ınevcud olan kitap
ların bir takımı fersfrdeleşerek ohınmaz bir hiile gelmiş olduğundan nakline lÜZUm 
görülmüş ise de muhalefet olunduğundan bu biilde terki cii'iz olmayacağından 
muhtac-ı ta'mir olan kitapların ınütevelli tarafından ta'mir ettirilmesi lÜZUITiunun 
mfrınii-ileyhiiya ernr ve tebliği ve hiifız-ı kütübün mükeffıl olmadığı cihetle kefiilete 
rabtı ve sfuet-i dairnede ifii-yı vazifeye da'vet olunması muktazi bulunmuşdur. Üs
k.iidar'da Viiiide cami'-i şerifı derununda k.iitüphiine ile Kemankeş Emir Hoca k.iitüp-
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hanesinin diğer mahalle nakli tezekkür edilmiş ise de o civarda daha münasip bir 
rnahal olmadığından bunlar da şimdilik yerlerinde 1bkil edilmişdir. Eyüp'de Beşir Ağa 
medresesi dahilindeki kütüphanede şimdiye kadar bir gfuıii zayiat olmayup medre
se-i mezkı1renin esbiib-ı terakkisine tevessül olunduğuna binaen kitapların nakline 
lüzum görülmemişdir. Eyüp cami'-i şerlfi dahilindeki kütüphaneler haklkaten 
ma'milr ve kitaplar rnahfuz olduğu ve erbab-ı mutala'anın müriica'atı takdirinde do
laplar küşad edilmekde bulunduğu cihetle bunlar dahi hiili üzere ibkii edilmişdir. 
Rüstem Paşa medresesi dahilindeki kütüphane muhtac-ı ta'nıir olduğundan Nur-ı 
Osmaniye'ye nakli tezekkür edilmiş ise de medrese-i mezkürede muklm müderris ve 
talebe efendilerin vuku' bulan talep ve ricaları üzerine bunun dahi orada ibkiisı mü
nasip görülmüşdür. Fatih civarında Eski Ali Paşa cami'-i şerlfi dahilinde bir dolap 
deriinnnda bir mikdar kitiib mevcud olduğu ve üzeri devr-i sabıkda temhir edilerek 
resmen ta'yin edilmiş olan hiifız-ı kütübe teslim edilmediği İstihbar edilmiş olduğun
dan cami'-i mezküra gidilerek dolap açdınlmış ve kütüb-i mevcildenin esfunisi sebt-i 
defter edilip hiifu-ı kütübe silret-i resmiyede teslim edilmiş olduğundan milmii
ileyhe kefalete rabtıyla i'tirnadniimesinin i'tiisı muktaz1 bulunmuşdur. 

Çarşambada Diirü'l-mesnev1 k.'iitüphanesinin dolaplan ma'milr olmakla bera
ber şa'yiin-ı i'tirnad olmayan matbu' defterdeki evsiif-ı mümeyyize kitaplarda görül
memiş ve rakarnlarıy la esfunisi de teviifuk eylememiş olduğundan kütüb-i mevcilde 
dolaplara vaz' edilip üzerieri tahtim ve mezkür kütüphanenin biran evvel tahrlrine 
lüzum görülmüş olmağla 1fii-yı mukteziisı menilt-ı re'-yi iili-i neziiret-peniilıll<?ridir. 
Ol biibda eınr ü fennan hazret-i men-lehü'l-eınrindir. 

Sene 27 Mayıs 326. 

·Müfettiş 

Hasan Tahsin 

Ders VekaletindenMe'mil 
Abdüssamed 

* 
* * 

Ders V ekiiletinden Me.' mü 
HafızReceb 

Kütübhiineler Müfettişi 
Es-Seyyid Mehmed Tevfık 

BOA.MF.KTV6151 Lefl 



•. i 

,,. 

284 İsmail E. ERÜNSAL 

[Kütüphanelerdeki Sanat Değeri Yüksek Olan Kitap/ann Bir Mekan

da Toplanmasına Dô'irj 

Kütübhfuıeler Müfettiş li ği Kalemine Mahsfıs MÜSvedde V arakasıdır 
Nezaret-i cellleye müzekkire 

Dersa'iidet 1..iitübhfuıeleriııde giiyetü'l-giiye nefis hatla tahrir ve zamanına 
mahsils olup el-yevm ehil ve erbiibı kaJmamış olan sanatkilran tarafından tezhib ve 
teclid edilmiş bir takım kütüb ve asar-ı nefise ve atika mevcı1d olup bunların ale't
tevali eyadi-i mütiili'lrıde dolaşmasından nefasetleriııe halel geldiği gibi 1..iitüb
hfuıelerde zehiib ve iyiibın kesretine mebrn ziya'dan muhafazası da müşldlatdan hiili 
olmadığı cihetle 1..iitüb ve asar-ı nefisenin hem ziya'dan mahfı1ziyeti hem de nefii
set-i asliyelerinin ması1niyeti te'ınln olunmak üzere bi'l-umfun kütübhfuıelerde mev
cut kütüb-i nefisenin metin ve mahfı1z bir kütübhfuıede cem'i bi'l-VÜcı1h mı1cib-i 
muhasseniit olacağından maksad-ı mezkGru te'ınlne kafi bir mahal tahkikinin icab 
edenlere eınr ve tebliği ve nakle mübiişeret olunmak üzere neticesinin denezaret-i 
aciziye iş'arı husı1suna hinıem-i aliyye-i nezaretpeniihlleri derkar huyurulmak bii
bında. 

5 Şubat sene 1327 

* 
** 

BOA.MF. KTU. 81138 

[Harap ve rutubetli kütüphanelerden diğer kütüphaneler nakledilen 

kitap/ann muhafazası için cameklinlar yaptırı/masına dliirj 

Nezaret-i Ma'iirif-i Umı1miye 
Kütübhfuıeler ser müfettişliği 

Ade d 
Hariib ve rutUbetli olup 1..iitüb-i mevcı1desinin te'ınln-i muhafazası kabil ola

mayan 1..iitübhiinelerdeki kitabiarın yakın olan mahfi'ız ve ma'mfu bulunan 
1..iitübhiinelere muvakkaten nakli nezaret-i celllece takarrür itmiş ve biib-ı valii-yı 
meş!hat-peniihi ile evkiif-ı hümiiyı1n neziiretleriııden dahi karar-ı viiki' tasvib ve 
tensib edilmiş ise de nakl olunan kitabiarın üzerieri tahtlın edilerek tediiVÜl ve 
mutiila'adan mahrUm ve yine eski dolablarda mahfiiz bulundurulması kütüb-i 
mezkGrenin bÜSbütün ziya'ını istilziim ideceğinden bu sı1retle de asiir-ı mez1..-ı1renin 
ziya'ına meydan virilmemek üzre şimdiye kadar nakl olunan ve bundan sonra dahi 
nakli muktezi bulunan 1..iitübhiineler içün icab iden camekiinların sür'at-i tediiriki hu-
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susunun lazım gelenlere emr ü haviile huyurulması zımrıında işbu rapor tahrlr ve 
takdlm kılındı. 

Fl29 Nisan sene 326 

Müfettiş 

Hasan T alısin 

Ders V ekiiletinden Me'mu 
Abdüssamed 

* 

Ders Vekilietinden Me 'mu 
HafızReceb 

Kütübhiineler Müfettişi 
Es-Seyyid Mehmed Tevfık 

BOAMF.KTU 6/31, Lef:2 

Neziiret-i Ma'iirif-i Umı1miye 
Kütübhiineler ser müfettişliği 

Ade d 
29 

Hariib ve rutUbetli olup kütüb-i mevcudesinin hüsn-i muhafazası kabil olama
yan kütübhiineler mevcudunun rna'mur ve mahfGz kütübhiinelere nakli zımnında 
biib-ı valii-yı meşihat-perıiihl ile Evkiif-ı hümiiyı1n nezaretince bi'l-muhabere ders 
vekilietinden Abdussamed ve Receb Efendiler ile kütübhiineler müfettişi fazfletlü 
Tevfık Efendi ve Tahsin Efendi'den mürekkeb olarak teşeld.iil iden komisyonca 
nakli icrii olunan yedi aded kütübhiine ile sii'ir ba'zı h.iitübhiineler hakkında fziihiitı 
hil.vi bulunan mazbata merbi'ıten takdim kılınmış ve nakl olunan kitiiblar içün yeni
den dolablar tediiriki muktezi bulunmuş olrnağla ira-yı muktezasma müsa'ade-i 
aliyye-i neziiretpenaruleri derkar huyurulmak babında emr ü ferman hazret-i men 
lehü'l-emrindir. fi 31 Mayıs sene 326 

Mühür 
Ma'iirif-i Umumiye Nezareti 

Kütüphaneler Müfettişliği 

MF.KTU 6151, Lef:3 

Ba'dehi'ı icabı te'emnıül olunmak üzere evvel emirde mezki'ır kitiiblar içün ne 
kadar dolaba lüzı1m vardır ve kaç guruşa tedarik edilebilecekdir bi't-tahklk beyiinı 
zımnında h.iitübhiineler müfettişliğine iade kılındı. fi 3 Haziran sene 326 
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Meclis ı26/27ı 
Sıra Numarası ı26 

Meclise ı Haziran 326 
4/3ı7 

İsmail E. ERÜNSAL 

* 
* * 

IYIF.KTU 6151; Lef 3'iin arkası 

[Kütüphanelerdeki kitapları toz ve haşerôttan korunmak için alma

cak tedbirler] 

Hasbe'l-vazife ziyaret ve teftiş edilınekde olan kütüphanelerde adem-i 
takayyüd neticesi olarak müddet-i medide kitapların açılmadığından ÜZerlerirıde toz 
ve içlerirıde haşeriit peydil olduğı ve pek çoğıınun da haşeriit tahribatma uğramış bu
lunduğu ma'a't-te'essüf görülınekdedir. Haşeriitın imhası için tediibir-i fenniye itti
lıazı lazımeden ise de mevcud ebuiyenin müsaadesizliği ve kitapların bir biri üstüne 
yığılınış olduğu cihetle aralanna rnazarr-ı taaffün idhiili müml'iin olamayacağına ve 
ziya ile hava dahi kitap kurdu ve güve denilen haşeriit için gayet fiiideli tediibir cüm
lesinden bulunduğuna mebni kitapların yegiin yegiin tozlan silkilüp içieri haşeriitdan 
tathlr ve her gün pencere ve kanatların küşiidıyla kütüphanelere hava ve ziya idhiil 
edilmesi ve bu kaideye müstemirren devam olunması ve böyle adem-i takayyüd ve 
ilimiile hadis olacak mazarrat ve harabinin mucib-i mes'ı1liyet olacağı hususunun 
kemal-i ehemmiyetle bi'l-cümle hiifız-ı kütüplere tebliği mütevaffık-ı re'y-i iiüleri
dir. Ol biibda iriide efendirnindir. 29 Nisan sene 325. 

Müfettiş Müfettiş 

Mühür Mühür 
es-Seyyid Mehmed Tevfık es-Seyyid Mahmud Cevad 

Müfettiş 

Mühür 
Mehmed Reşid 

Mı1cibince tebligiit-ıliizimenin icriisı husulüne kaleme 30 Nisan sene 325. 
İcra-yı icabı bi'l-cümle hiifız-ı kütüplerirıe ı ı Mayıs sene 325 tarihde tebligat 

olunmuş olduğıına işbu tediibirin hıfzı. 
12 Mayıs sene 325. 

* 
* * 

BOA. MF. KTU. 2195 
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[Kütüphane/er Müfettişi Mahmud Bey'in kütüphanelerdeki kitapla

rın korunmasıyla ilgili olarak British Museum'a yazdığı yazıya aldığı 

cevap ve bu konudaki teklifleriyle ilgili raporu] 

Nezaret-i Ma'iirif-i Umfuniye 
Kütübhfuıeler Ser Müfettişliği 

Ade d 
1851 142 

Vaktiyle kütübhfuıelerimizde mevcfid asiir-ı niidire ve nefisenin dörtde üç 
nisbetinde zayi'ata uğradığı ve bunun haıik, su-i idare ve adem-i takayyüdle hara
biyet ve bir de ebniyece olan nekayisi ya'ni kafi derece VÜS'atsizlikden ve hava ve 
ziya fıkdiinından hiisıl olan rutUbet ve haşerat-ı muhribe gibi esbiibdan neş'et eyledi
ği ma'lfimdur. CÜZ'i bir istisna ile hernan kiiffesi asiir-ı atika ve nefise ile mali olan 
ve dünyada bir misli ve nazlri daha mevcfid olmayan bu kütübhiinelerin ıslahı çare-i 
seri'ine tevessül ve teşebbüs olunınazsa bir zaman sonra külliyen inkıraz ve in
dirasları muhakkakdır. Medeniyet-i hazıranın sılret-i intişiirve inbisatına ve ulfim ve 
fünfinun dünyada ne vecilıle tekiimül ve terakki eylediğine ve tarilı-i alemin safahiit-ı 
mühinırnesine dii'iİ en mevsfik me'hazlar bizim kütübhiinelerirnizin içinde bulunu
yor. Avrupa'da elsine-i şarkiye ta'llnıi fevka'l-ade gernıi ile ta'arnrnüm ediyor bir 
zaman gelecek ki bugün kıyınetsiz zannettiğinıiz eserler keşfıyat-ı ilmiye menba'ı 
olacakdır. 

Londra MÜZe Kütübhfuıesi müdüriyetinden cevaben almış olduğum mektUbu 
tercümesiyle beraber leffen takdim ediyorum. Mutala'asından müsteban olunacağı 
vecilıle kitabiarın haşarat tahribatından mulıiifazası içün ba 'zı usfil ve tediibir tavsiye 
olunuyor. Kütübhiinelerirnizin pek niikıs ve dik olan ebuiyesinde tediibir-i mezkfi
renin tatbik ve icrası kabil olamayacağı ve hal-i hazırda devaını ise aklen ve masla
hatan ca'iz olmadığı müsellemdir. Zaten kütiibhfuıelerin ancak günde bir iki sa'at 
kadar açılabilüp kış vaktinde teshln ve geceleri tenv1r edilemediğinden garaz ve 
maksad-ı vakıf ki millete ta'llm ve neşr-i ulfimdan ibiiretdir, şimdiki halde nıa'at
te'essüfhiisıl olamadığına mebni hem maksad-ı viikıfın hem de menfa'at-ı iiınınenin 
te'mlni zınırıında evvel-be-evvel nazar-ı dikkate alınacak cihet kitabiann heveska
ran-ı tahsil-i ilm ve irffuıa dii'irna h.iişiide bulunacak ve hüsn-i muhafazalarına kil.fıl 
olacak mahallere ernsali vechile nıa'rifet-i şer' -i şerille nakilleridir. Bina'en-aleyh 
bu biibda varid-i hatır-ı acizfuıem olan ba'zı mutala'atın serd u beyanına müsiira'at 
eylerim. 

Şöyle ki Yeni Ciirni, Sultan Alınıed ve Fatih Canıi-i şeriflerinin iç havlıların
daki direkli kubbe altlarırun havluya niizır olan açık tarafları tirnur parmaklık ve içe
ri taraflan da camekfuılar ile muhafaza olundukdan sonra Dersa'adet kütübhiineleri 
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civarları i'tibanyla bi't-tevhld her vakıfın eserleri isimleri ÜZerlerinde yazılı olarak 
ayrı ayrı muhkem dolablar içinde oralara nakl olunur ve yalnız Aksaray taraflarının 
h..iitübhiineden mahrfun kalmaması içün gayet dil-nişt-ı ve fenni bir sfuetde inşa 
edilmiş olup biraz ta'm1re muhtiic ola Rağıb Paşa Kütübhiinesi de bi't-ta'm1r o civar 
içün merkez ittihaz ve Bayezici'deki Kütübhiine-i Umfıı:nl hiil\' ÜZre ibka ile binası 
gayet muhkem ve oldukça vasi' bulunan Ni'ır-ı Osmiiniye Kütübhiinesi asar-ı mü
teberrike ve nefiseye tahsis edilüp Eyüp'de Şehld Mehmed Paşa Kütübhiinesi'nde 
Tophiine'de Kılıç Ali Paşa Kütübhiinesi'yle Üsküdiir'da Atlama Taşı'nda Selim Ağa 
Kütübhiinesi'nde o civarlar h..iitübhiineleri cem' ve tevhld kılınur ise maksadın ta
miimen hiisıl olacağı kaviyyen ünlid edilmekdedir. Ol biibda emr ü fennan hazret-i 
men lehü'l-emrindir. 

Fi 22 Eylül sene 325 

* 

[British Museum'dan Gelen Cevap Yazısı] 

The Director begs to acknowledge the receipt of Dj. Mahmoud Bey's Letter 
of the 1 o ılı instant, and to state, with regard to .the preservation of books from injury 
by insects, that Museum experience has shown the advisibility of observing the 
following precautions: --

1. Rooms in which books, printed or in MS. Are kept should be as dry as 
possible. 

2. The temperature should not be allowed to fall below 62 or to rise above 
65 Fahrenheit -if possible. 

3. Books should be regularly taken from the shelves and dusted ,at intervals 
not exceeding one month or six weeks. 

4. Glazed presses are advantage if the books under glasses can be ventilated 
-by ventilating holes in the glass or otherwise. If this cannot be done, 
glass is deleterious rather than beneficial. 

BRITISH MUSEUM, 
17 September 1909. 

Bende 
3501 
Kütübhiinelerde kütüb-i mahffızanın başaratdan vikayesi içün ittihiizı muktezi 

olup Londra MÜZesi'nin merbı1t muhtırasında mezh..ılr olan mevaddın tamiimen tat
biki şimdilik mümkün olamayacağından üçüncü ve dördüncü maddelerin i 'tina ile 
tatbik itdirilmesi lazım geleceği ve ceviirni'-i şenfe havlılarında kütübhiineler te' sis 
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ve inşası ise şiiyan-ı te'emmül ve tedldk meviiddan olup bu cihet ayruca meclisce 
mevki' -i tezekküre konulacağı beyamy la işbu mÜZekk.ire kütübhiineler ser
müfettişliğine i'ade kılındı. 

F1 17 Kfuıfın-i Evvel sene 325. 

BOA:MF.KTU 5115 

* 
* * 

[Veliyüddin Efendi Kütüplıanesiyle Ragıh Paşa kütüphanelerinin ta

mirine dfiir] 

Neziiret-i Ma'iirif-i Umfuniyye 
Kütübhiineler Ser-Müfettişliği 

Aded 193 
Kütübhiinelerimizin hemen kaffesi cÜZ'i ve kilili ta'rnire muhtac bulunduğu 

evvel ve ahir icra olunan teftlşat netleesinde teziihür ederek bu biibda evkiif-ı hüma
yfın nezaretine müte'addid tezkireler dahl yazılmış ise de bir semere görnlememiş ve 
mevsim-i şitiirun tekarrüb etmesi hasebiyle bunların hali ÜZere terki vakfıılialım 
indirasını mı1cib olacağı bedlhl bulunmuş olduğundan ileride diğerleri hakkında dahl 
icab eden muamele bildirilmek ÜZere şimdilik "takd\'mü'l-ehemm ale'l-mühirn" kili
desince kubbesindeki k'llrşunlar sakatlandığından derfınuna yağrnfu nÜZul etrnekde 
olan Bayezici Cami-i Şerifi derfını1nda Veliyyüddin Efendi Kütübhiinesiyle duvar ve 
sakfı harab olan Koska'da Rağıb Paşa Kütübhfuıesi'nin musara'aten icra-yı ta'rniri 
hususunun Evkiif-ı hümiiyiln nezaretine iş'an münasib mütala'a kılınınakla ik1:izası
nın ifası taht-ı karara alınmak ÜZere bu mÜZekkire Meclis-ikebir-i ma'arife takd\'m 
kılındı. 

F1 10 Teşrin-i Evvel sene 1325 
Mühür 

Ma'iirif-i Umurniye Nezareti 
Kütüphaneler Müfettişliği 

İşbu mÜZekkire münciericatı meclisce de tensib edilmiş olmakla keyfiyetin ol 
vecihle Evkiif neziiretine iş'an zırnnında kiltübhiineler müfettişliğine tevdl' kılındı. 

Flll Teşrin-i Evvel, sene 1325. 
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Mühür 
Meclis-ikebir-i Ma'iirif 

* 
* * 

BOA.MFKTU 4184 

[Kütüphanelere ait kitaplann sahajlar çarşısında satılmasına engel 

olunmasına dair} 

Neziiret-i Ma'iirif-i Umı1miye 
Kütübhil.neler ser müfettişliği 

Ade d 
184/141 

Vaktiyle her nasılsa resrrıl k'iitübhane1erden ihrac edilmiş olan ba'zı asar-ı 
nefisenin ara sıra meydan-ı mÜZayede de füruht olunurken sahaflar kethüdası tara
fından derdest edilmekde bulunduğı ma'li'ım olmasına ve bu misillü asiir-ı vakfiye
nin mevkfıfun lehi olan kütübhil.nelere i'adesi muk-teza-yı diyil.net ve harniyyetden 
bulunmasına bina'en ba'de'z-in sahaflar çarşusunda mÜZayedeye konulacak veya 
elden satılacak kütüb ve resa'il meyil.nında vakf kitabiara tesadüf edildiği takdrrde 
merci' -i şer' isi olan kütübhaneye gönderilmek ÜZere hernan nezaret-i aliyyeye teslim 
itmeleri lÜZi'ımunun ve aksi hal ve hareketde bulunanlar hakkında ta'kibiit-ı kilnUniye 
icrası tabi'i bulundığının bi'l-umi'ım sallaf esnafına çarşı polis komiserliği ve salıaf
lar kethüdiilığı ma 'rifetiy le te b li ği münasib mutiila' a kılınmış ise de iktizasının icrası 
taht-ı karara alınmak ÜZre bu mÜZekkire Meclis-i kebl'r-i ma'iirife takdlın kılındı 

F121 Eylül sene 325, Saat 10 

2697 

Mühür 
Ma'iirif-i Umurniye Nezareti 

Kütüphaneler Müfettişliği 

Kütübhil.neler ser müfettişliğinin işbu mÜZekkiresinde beyil.n olunduğı ÜZre 
ba'zı asiir-ı vakfiyenin ara sıra bi'l-mÜZayede füruht edildiği ve bu gibi asiir-ı 

nef'isenin mevkilfun lehi olan k'iitübhanelere i'iidesi mukteza-yı diyil.net ve harniyyet 
bulunduğı cihetle ba'de'z-in mÜZayedeye konulacak veya elden satılacak kütüb ve 
resa'il-i mevkı1fenin aid oldukları k'iitübhiinelere gönderilmek ÜZre hernan ma'arif 
neziiretine tesllın itmeleri lÜZi'ımunun ve aksi hill ve hareketde bulunanlar hakkında 
ta'kibiit-ı kanfıniye icrası tabi'i bulundığının çarşu polis komiserliğ;i ma'rifetiyle 
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bi'l-umfun sahiiflar esniifına tebligat ve tenbiliat icrası zımnında en:iniyet-i umfuniye 
müdüriyetine tezkire yazılması hususunun kütübhaneler müfettişliğine emr ü havale 
huyurulması babında eınr ü ferman-ı hazret-i men lehü'l-emrindir. 

Fi 27 Ramazan sene 327 fi 29 Eylül sene 325 

Mühür 
Meclis-iKebir-i Ma'arif 

Kütübhaneler müfettişliğine 

* 
** 

BOAMF. KTU 4179 

{Murad Molla Kütüphanesine nakl edilen Şeyhülislam Esad Efendi 

Kütüphanesinin kaybolan kitaplarına dair} 

H u 
Nuınro 

104 Tuhfetü'l-Uşşak 

113 Kitab fi't-Tasavvuf 

114 Mesnevi 

115 Manzfune-i Farisi 

115 Islahu'l-Mantık 

Çarşamba'da şeyhü'l-islam-ı esbak Esad Efendi Kütübhanesi'nin bulunduğı 
oda son derece rutUbetli ve harab bir halde olduğından ve h.i1tüb-i ı;ı:ı.evcudenin orada 
muhafazası kabil olamayacağı muhakkak bulunduğından mezkfu kitabiarın mevzu' 
olduğı dolablar tahtim edilerek mezkfır kütübhanenin ta'miri icra olundukdan soma 
i' ade edilmek ÜZre her vecilıle ma'mfu ve mıi.hffız bulunan ve medrese-i mezkfueye 
h.ıırbiyeti hasebiyle en münasib olan Molla Murad Kütübhiinesi'ne nakli İcra edilmiş 
ve kable'n-nakl kütüb-i mevcude matbu' fıhristle mukabele olunarak es8.mi ve 
nurorası balada muharrer beş aded kitabın noksan olduğı ve ba'zı aslıab-ı hayrat ta
rafından mezkfu kütübhaneye teberru' edilmiş olan matbU' ve gayr-ı matbU' altmış 
aded kitabın da mühürsüz olarak zuhfu eylediği görülmüş ve kütübhanenin müddet-i 
medldeden beri' resı:ni hiifız-ı kütübü olmadığı cihetle zayi' olan kitablar hakkında 
tedldkata bile lÜZÜm görnlememiş olmağla işbu mazbatamız bi't-te'ı:nin takdim kı
lındı. 

Fi 5 Nisan sene 326 
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Kütübhiineler Müfettişi Üçüncü Daire Umfu-ı Vakfiye Müdürü 

Ders V ekiiletinden Me 'mür Ders VekaletindenMe'mfu 

Kütübhiineler Müfettişi 

* 
** 

BOA.MF.KTU 6120 

{Amca-z/ide Hüseyin Paşa'nın Kütüphane-i Umumi'ye nakledilen ki

taplanna dair] 

Amcazade Hüseyin Paşa Kütübhiinesi'nin on beş sene mukaddem hareket-i 
arzdan münlıedim olduğı sırada Kütübhiine-i Umilınl'ye nakl olurrup üç sanduk için
de mahfı1z bulunan kitiiblarırun silinüp havalandınlmalanyla beraber matbU' defterle 
tatbilderi içün bu gün dahl Kütübhiine-i Umilınl'ye gidilüp kalan iki sanduğın da 
muhteviyatı ilıriic ve defterle mukiibele olundukda isimleri merbilt pusulada muhar
rer do.h.llZ cild kitiib noksiin bulunarak mütebakisi tekrar mezh.ilr sanduklara vaz' ve 
üzeri tahtim edilmiş ve salifil'z-zikr kitabiann hln-i naklinde devr ve tesllın 

mu'amelesi icra ve mevcı1dı ta'diid olunmadığı gibi ol vakit sanduklara sılret-i vaz' 
ve muhafazasında iltizam-ı takayyüd olunmadığı anlaşıldığı cilıetle ziya'atın keyfi
yet-i vu.h."iı'ıyla buna ne tarafdan sebebiyet viiildiği ta'yllı idemeırıiş olduğıru 
mübeyyin işbu takrir kütübhiineler ser müfettişliği ciinib-i viiiiisına takdlın kılındı. 

Fi 8 Teşrllı-i sam sene 1324 

Kütübhiine-i mezkfue hiifız-ı kütüb-i evvel 
Mühür: oklınamadı 

Kütübhiineler Müfettişlerinden 
Mühür: Es-Seyyid Mehmed Tevfik 

Kütübhiineler Müfettişlerinden 
Mühür: oklınamadı 

Amcazade Hüseyin Paşa Kütübhiinesi'nin Kütübhiine-i Umilınlde mahffız bu
lunan kitiiblannın matbU' defteriyle icra olunan tatbikatından noksiin zuhfu iden 
ki tablar 
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Defter Numrosı Esaınl-i Kütüb 
6 Haşiyetü ala Tefslri'l-Kadi 
107 el-cüzü'l-evvel min şerhi 'ş-Şifii el-müsernma bi-Yetimü'r-riyaz 
240 el-Hidiiye fi şerhi'l-Bidiiye, cüz' -i sam 
262 Şerhü's-Siraciyye 

300 Haşiyetü ala Şerhi'l-akaid el-müsernma bi'l-Fera'id 
431 el-Kiimus 
437 es-Sabi' mine'l-Lisfuıi'l-Arab 
28 
66 

Haşiyetü ala Şerhi'l-akaid, "Basma" 
Şerhü'l-Kafıye el-Müsemmii bi'l-Vakiye 

F1 8 Teşrin-i Sam sene 324 

Kütübhiine-i mezkil.re hafız-ı k.iitüb-i evvel 
Mühür: okunamadı 

Kütübhiineler Müfettişlerinden 
Mühür: Es-Seyyid Mehmed Tevfik 

Kütübhiineler Müfettişlerinden 
Mühür: okunamadı 

BOA.MF. KTU 2129 

* 
* * 

[Mahmud Paşa Medresesi Kütüphanesinin Nuruosmaniye Kütüpha

nesine nakledilen kitapları hakkında] 

Neziiret-i Ma'iirif-i Umi'ımiye 
Kütübhiineler ser müfettişliği 

Ade d 
Mahmud Paşa Medresesi diihilindeki kütübhiinede mevcud olan kitabiardan 

bir kısmı te' sir-i rüti'ıbetle gayr-ı kabil-i istifiide bir hiile gelmiş ve bunların hali üzre 
ibkası diğerlerinin de ziya'ını mucib olacağı tabi'! bulunmuş olmasına mebni 
kütübhiine-i mezkfuıın ta'mlri İcra oluncaya kadar muvakkaten k.iitüb-i mevcude 
k.-urbiyet ve mahffiziyet hasebiyle en münasib olan Nilr-ı Osmaniye Kütübhiinesi'ne 
nakl edilerek büsbütün k.iilçe halinde olanlar bir sandık deri'ırıuna vaz' edilmiş ve 
kısm-ı mütebaklsi de silret-i mahsusada evkiif-ı hümiiyi'ın neziiretince tedarik edilen 
mücedded ciimekiinlara konularak üzerieri tahtim kılınmış ise de k.iitüb-i mezkil.renin 
matbu' fihristiyle hln-i tatbikinde otuz yedi aded kimbın noksan olduğı görülmüş ve 
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hil.fız-ı kütüblük vazifesi bashiyen illi iden Biiyezid ders-i iinılarından Abdürrefi' 
Efendi'nin yedinde bulunan ve hil.fız-ı kütüb-ı siibık tedkikiit-ı şer'iyye aziisından 

Kayserili Ali Rıza Efendi'nin inıziisını bii vi olan senedden anlaşıldığına göre on yedi 
kitabın esiisen mfu:nii-ileyh Refi' Efendi'ye teslim edilmediği ve iki üç nurnaralu 
Tefslr-i Tibyan'ın yine selefi zamanında ve sened mukabilinde Ispartalı merhfun Ke
rim Efendi'ye verilıniş olduğı tahakkuk etmiş ve on sekiz aded kimbın dahl 
kiitübhfuıenin son derece harab ve rutUbetli bulunmasından naş! kiilçe biilinde olup 
esanıl ve numaraları tedkik edilemeyen kiüiblar meyiinında mevcfrd olınası melhfrz 
bulunduğı ve defter biicicinde olarak asiir-ı matbfr'adan kırk altı aded kitabın da fazla 
olarak zuhfrr eylediği görülınüş olmağla işbu mazbatamız bi't-tahrlr takdim kılındı. 

Fll9 Nisan sene 326 

Kütübbiineler Müfettişi 
Mühür: Hasan Tahsin 

Ders V ekiiletinden Me'mfrr 
Mühür: Abdüssamed 

* 

Ders V ekiiletinden Me'mfrr 
Mühür: 

Kütübhfuıeler Müfettişi 

Mühür: es-Seyyid Mehmed Tevfik 

BOA.MF.KTU 6/25, lefl 

Neziiret-i Ma'iirif-i Umfrmiye 
Kütübhfuıeler ser müfettişliği 

Ad ed 
Mahmud Paşa Medresesi diihilindeki kütübhfuıeye aid olan kütübhfuıe defte

rinde mevcfrd beş yüz yedi aded kiüibdan yirmi beş cildi gayr-ı kabil-i· istifade ve 
ta'mlr bir biilde olduğından bunlar bir sandık derfrnuna vaz' edilerek ÜZerieri tahtim 
edilıniş ve üç yÜZ altınış dört aded de Mahmud Paşa vakfı'ndan ve YÜZ on sekiz a
dedi de İzmirli Mustafa Efendi vakfından olarak dört YÜZ seksen iki aded kitab ile 
defter-i mezkfrrda muharrer olınayup ba'zı asbiib-ı hayrat tarafından mezkfrr 
kiitübhfuıeye teberru' edilmiş olan otuz iki kitab ki cem'an beş YÜZ oİı dört aded ki
tabın bu def'a Nur-ı Osmfuıiye Kütübhfuıesi'ne emiineten nakli İcra edilmiş ve 
kiitübbiine-i mezk1'ıre aid defterin zeyline meşrUhat-ı liizime tahrlr ve defteriyle be
raber kütüb-i mezkfrre hiifız-ı kütüblere tesllm kılınmış olınağla işbu rapor bi't
tanzlın takdlın kılındı. 

F 10 Mayıs 326 

Kütübbiineler Müfettişi Ders V ekiiletinden Me'mfrr 
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Mühür: Hasan Tahsin 

Ders Vekaletinden Me'mfır 
Mühür: Abdüssamed 

* 
* * 

Mühür: 

Kütübhiineler Müfettişi 
Mühür: es-Seyyid Mehmed Tevfik 

BOAMF.KTU 6/35 

[Vakıf Kütüphanelerinin Birinden Çalınan Kadı Beyzavf Tefsiri'ne Dfiirj 

Nezaret-i Evkaf-ı Hümayfuı 
Mektı1b1 Kalemi 

Aded7 
Ma' iirif N ezaret -i Celllesine 
Devletlü Efendim hazretleri 
Kütüb-ı mevki'ıfe ve mesrGkadan olduğı haber virilerek gönderilmiş ve yedi 

sekiz sene mukaddem alacak mukabilinde biri tarafından kendisine bırakılmış olduğı 
yedinde bulunan adam tarafından ifade kılınmış olan ve birinci sahlfesinde silinti ve 
ara yerlerinde uç lan kesik ba 'zı sahlfelere tesadüf edilmiş bulunan Kadl Bey da vi 
Tefslri'nin bi'l-mu'ayene haklkaten kütüb-ı mevki'ıfe ve mesrGkadan ise tahldkatı ic
ra olunmak üzre keyfiyetin iş'an ve değilse sahibine virilmek üzre i' adesi hakkında 
zabtiye nezaret-i celilesinden varid olan 16 Mart sene 316 tarihli tezkire ÜZerine tef
sir-i şerifın k.'Ütübhiinelerden sırkat edilmiş olması ihtimaline mebrn tahkikat ve 
tedklkatı icra olunmak üzre irsaliyle mesrfıkiyeti tebeyyün itmediği hiilde hazlrıeye 
i'adesi hususunun savb-ıall-i asafiinelerine iş' an mesarifat idaresinden ifiide ve tef
sir-i şerif me'mfıra tevd!'an irsal olunınakla ol babda emr u ferman hazret-i men 
lehü'l-emrindir 

Fi 16 Zilhicce sene 13 13 ve fi 3 Nisan sene 1316 
Nazır-ı evkiif-ı hümayfuı 

1/52 

12110 
meclise 5 Nisan 316 
Bende 
307 
Evkiif-ı hümayı1n neziiret-i celilesinin işbu tezkiresiyle gönderilen yazma ve 

mücelled bir nüsha Kadı Beyddvf Tejsfri Dersa'adet'de kiiin bi'l-cümle kütübhii
nelere müraca'atla hiifız-ı kütüb efendilere irae olunmak ve esaınl-i kütübü hav1 def-
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terlerce tedkikfit icrasıyla nüsha-i mezkfırenin hangi h.-ütübhaneden çıkarılmış olduğı 
bildirilrnek üzre h.-iitübhaneler müfettişlerinden faziletlü Süreyya Efendi'ye tevd1' 
olundı fi 6 Nisan sene 316. 

Emr-i alileri üzre Dersa'adet'de kain kütübhanelere müraca'atla defterleri da
m mutiila'a idüp hayli taharri eyledim ise de melfı1fen irsal buyurolan Kadı Beydav! 
Tefsiri Dersa'iidet'de bulunan kütübhanelerirı hiç birinin malı olmadığı tebeyyün ey
ledi; zl.rii Dersa'iidet'de bulunan h.-ütiib-i mevkillenin cümlesine numro vaz' 
olunmuşdur. Bu tefsl.r ise bilii-numro olduğı-çün taşrada bulunan h.-ütübhanelerden 
birinin kütüb-i mevh.ilfesinden olduğı muhakkakdır. Fakat mührünün tamiimıyla bo
zulrnasından dolayı hangi kütübhiinenin olduğı mechüldür. Artık mechill üzre hükrn 
virileceği ma'lilm-ı devletleridir. Tefsl.r-i mezkilrda leffen takdim-i huzilr-ı all kılın
dığı ma'rilzdur. Ol biibda emr ü ferman hazret-i men-lehü'l-emrindir. F125 Temmuz 
sene 316 

Bende 176 

Kütübhiineler Müfettişi 
Ahmed Süreyya 

Evill-ı Hürniiyiln Neziiret-i celilesinin işbu tezkiresiyle gönderilen yazma ve 
mücelled nüsha Kadı Beydô.vf Tejsfri h.-ütübhaneler müfettişi faziletlü Süreyya Efen
di tarafından Dersa'iidet'de kiiin bi'l-cürnle kütübhaneler hiifız-ı h.-ütüblerirıe iriie 
edildiği hiilde hiçbirinde mukayyed olmadığı tahakkuk itmiş ve şu hiilde mezh.ilr tef
slrirı taşra h.-ütübhiinelerinden sirkat edilmiş olması muhtemel bulunmuş oldığından 
ba'dehı11ciibı tezekh."Ür olunmak üzre evvel emirde mezkilr kitiib kimden zabt olun
muş ise a'id olduğı diiirece celb ve İstintilk edilerek tebeyyün idecek hiilin inbiisı hu
silsunun zikr olunan kitiibın i'iidesiyle neziiret-i müşiirun-ileyhiiya iş'iir buyurolması 
babında emr ü ferman hazret-i men-lehü'l-emrindir. · 

Fl28 Cemiiziye'l-Evvel sene 318 ve fi 9 Eylül sene 316 

BOA.MF. KTU. 1/52 

* * 

[Ebu'l-Hüd{i Efendi'nin Yurtdışına Götürülmek İstenifen Kitaplarına Dfiirj 

Ma'iirifNeziiret-i Aliyyesine 
Sa' iidetlü efendim hazretleri 
Müteveffa Ebu'l-hüdii efendinin varis-i giiibi olmak müliihazasına Galata'da 

Rüsilmiit Dairesinde mu'iiyene ile taşraya götürülınekde iken Beytü'l-miil Müdürü 
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dinibinden bi'l-emane vaz'-ı yededilerek Galata'da kain Sen Piyer hanında mahfuz 
kırk iki sandık kütub-i mütenevvi'a Neziiret-i aliyyeleri tarafından 1..'iitüphaneler mü
fettişi Tevfik Efendi vasıtasıyla 8 teşrin-i evvel sene 325 tarihinde muayene etdiril
diğine dair mütevvefii-yı mfuna-ileyhin verese-i münhasırası vekili Seyfettin Efendi 
tarafından ba-varaka irade edilmekde ise de mezkfır sandıklar derilımnda mahfuz 
h.'iitüb-i mütenevvi'a meyiirıında Hakan-ı sabıka ait ba'zı gGna kitapların bulunması 
muhtemel olduğu İdiire-i mezkfıre nezaretinden ba-mÜZekkire ihbar edilmekle bura
larının bi't-tahldk muvazzahan beyan ve iş'iirı hususunda lazım gelenlere enır ü ha
vale buyrulması babında enır ü irade efendim hazretlerinindir. 21 Muharrem sene 
328 ve 20 Kanün-ı siini sene 325. 

sı dır. 

Kassam-ı lJmfirnl 
İsmet 

* 

{Emir Buharf Tekkesi Kütüphanesi Hakkında Belgeler/ 

BOAKTU. 5151 

Müsvedde Numarası (3) Kütübhaneler Kalemine Mahsus Müsvedde V araka-

Tesvid Tarihi fi 12 Kanfull Siini 325 
Hülasa: Üsküblü civiirında Ahmedel-Buhan Dergahına a'id kitabiarda zuhfu 

iden noksiirıın ikmali içün zabt 
Ayasofya kütubhanesi hiifız-ı h.'iitub-i sani'si Ziya Efendi tarafından Üsh.'ii

dar'da askeri anbarında bulunarak bir çuval derilııunda olduğı hiilde neziirete tesilin 
idilen on yedi cild kitab ile perakende iki takım eczanın ÜZerlerinde mahrum mühür
lerden Dersa'adetde Kapan-ı Dakik'de Üsküblü civarında Haraçcı Kara Mehmed 
Beğ Mahallesi'nde kain Ahmed el-Buhiirl hazretlerinin hiinkiihına vakf edilmiş 
olduğı tebeyyün itmesi ÜZerine 1..'iitub-i mezkfırenin mikdilr-ı asiisi ile şart-ı viikıfın 
neden ibiiret olduğı hakkında sebk iden iş'ara cevaben viirid olan yÜZ kırk bir 
nurnaralu ve fi 5 Kanfull Sanı sene 325 tiirihli evkiif-ı hümiiyün nezaretinden mevrüd 
tezkireye merbut ve_ kuyüd-ı kadlme-i vakfiye kaleminden müstahrec vakfiye sfuet-i 
musaddakasına nazaran 1..'iitub-i mevki1fe mikdiirı yirmi dört adedden ibiiret olduğı 
ve hiinkiih-ı mezkfu mürldiin vesair talibrne tedrls olunmak üzre cennet-mekan Sul
tan Mahmud Han-ı Siini hazretleri tarafından vakf edilmiş oldukları anlaşılmış ve 
ber veeh-i şart-ı vakıf tedrlsata devilm olunması zırnnında kütub-i m~zkfue bii
makbuz dergiih-ı şerif şeyhine tesilmi ve melffıf pusulaya nazaran noksan olan 
kütub-i ziiyi'anın da şart-ı vakıf mucebince bi'l-mübaya'a dergiih-ı mezh.'ilreye irsali 
içün evkaf nezaretine iş' an taht-ı karara alınmışdır 
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BOA.MF. KTU. 5135 

* 
Müsvedde Numarası (129) Kütübhiineler Kalemine Mahsus Müsvedde V ara-

kasıdır. 

Tesv!d Tarihi fi 20 Teşrin-i E~el325 
Hülasa: Derkenar 
Teby!z Tarihi: 20 rninhü 
Ayasofya kiitübhanesi h!ifız-ı kütüb-ı sarnsi Ziya Efendi tarafından Üskü

dar'da derdest idilüp nezarete tesllın olunan yirmi bir kıt'a kimbın mühürleri deiale
tiyle Emir Buhari Tek-yesi dahilindeki hücra kütübhaneye a'id olduğı lede't-tahklk 
anlaşılması ÜZerine me'mfu-ı mahsı1s i'z1imıyla icra itdirilen tahklkatda bin iki YÜZ 
yirmi sekiz t1irihinde tekyenin kamilen muhterik olduğı haber alınmış ve kiitübhane-i 
mezkfue da'ir olan vakfıyesiyle kaydının iş' arına dair ve mezkfu tekyenin post nişi
ni Halil Cemall Efendi'nin ma'lı1m1itına nazaran sebk iden isti'lama cevaben evk1if 
nezaretinden varid olan fi 14 Teşrin-i Evvel sene 325 tfuilıli işbu tezkire Fatih civa
rında bu nam ile bir cami-i şerif ve bir de tek-ye kaydı bulunabilüp vakfıyesi müsec
cel olmadığı gibi kiitübh1inesiyle teberrükatı kayıdlarına destres olunamadığı beyan 
edilmiş olduğından vakfıyyeti sabit ve kiitübhanesi münderis olan mezkfu yirmi bir 
kıt'a kütüb-ı mevkillenin emsali vecilıle kütübhane-i umı1rnlye vaz'ı mün1isib 
mut1ila'a kılınınağın ol vecilıle İcra-yı 1cabına müsa'ade huyurulması zırıınında Mec
lis-iKebir-i Ma'arife takdim kılındı 

BOA.MF.KTU 41108 

* 
Kütübhaneler Müfettişliği Kalemine Mahsus Müsvedde V arakasıdır 
Emir Buhari mevkı1fiitından bu kere derdest edilen ba'zı asar-ı mesrı1ka dela

letiyle Emir Buhan Tekiyyesi d1ilıilinde bir kiitübhane olduğu anlaşılarak tahklkine 
me'mfuen i'zam olunan müfettişlerden Tahsin Efendi'nin i'ta eylediği iş bu raporda 
mezkfu tekye postuişini Halil Cemall Efendi'nin ifadesine atfen tekye derı1nı1nda üç 
bin cildi h1iv1 bir kütübhiine bulunduğu ve 1228 t1irihinde vukı1' bulan harikde tekye 
ile beraber muhterik olduğu ve· elde edilen asar-ı mezkfuenin harlk esnasında veya 
daha evvel sirkat edilmiş olması melhı1z bulunduğu beyan ve şeyh-i mfirnii-ileyhin 
t1irilı-i ta'ylni olan 1273 t1irihinde tekyeye aid bilcümle eşya evkaf-ı hüm1iyı1n neza
retince sebt-i defter edildiği der-meyan edilmiş olmasına nazaran mezkfu tekye de
rı1nı1nda kiitübhane ve buna 1iid vakfıye olup olmadığı ve var ise vakfıyesi sfuetinin 
ve sebt-i defter edildiği beyan olunan eşya neden ibaret bulunduğunun nezaret-i 
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müşarun-ileyhadan isti'lfunı tezekkür kılınmış olmakla icra-yı icabının mekti'ıbi ka
lemine emr ü havale huyurulması babmda. 

23 Mart sene 325 14 1 Rebiulevvel sene 327 

* 
* * 

BOA.MF. KTU 2163 

[Fatih Kütüphanesinden Dışarıya Ödünç Kitap Verilmediğine Dfi'irj 

Fatih kütüphanesinde bulunan kitaplardan hiifız-ı kütübler tarafından ba'de'l
mutale'a iade edilmek ÜZere ba'zı ehl-i meriika kitap verildiği istihbiir olunduğuna 
dair Fatih polis serkorniserliğinden her ne kadar Zabtiye Neziiret-i aliyyesine 
mÜZekkire takdlm kılınmış ise de haber-i mezkfirun asi u esası olmayıp hiçbir kim
seye kitap vermedikleri netice-i tahkikat-ı diiiyanemden anlaşılmıştır. Sonradan Fa
tih serkorniserini bizzat görüp kimlere ve hangi hiifız-ı k.iitüpler tarafından ne gibi 
kitaplar verildiği milmii-ileyh serkorniserden tefahhus ve tahkik eyledikde hiçbir 
kimseye bir kitap verildiğine dair bir gilna ma'lfunatı olmadığı ve kütüphanelerde 
bulunan kitapların ziya'dan vikaye zınınında zayi' edilmiş gibi sözlere mahal kal
mamak ÜZere Zabıta Neziiretine bir mÜZekkire takdim edildiğini alenen sair zevatın 
da huzilrunda ifade eylernişdir. Ma'miifıh bu kadr ile iktifa olunınayıp birkaç gün 
sonra komisyon-ı mahsus vasıtasıyla dahi deftere tatbikan teftiş ve tahkikiita ibtidiir 
olunacağı ma'rilzdur. Her halde emr ü ferman hazret-i men lehü'l-emrindir. 

27 Şa'ban sene 310 ve 4 Mart sene 309 

Kütüphaneler Müfettişi 
Ahmed Süreyya 

* 
** 

BOA.MF. KTU. 1118 

[Fatih Kütüphanesinden Ödünç Alman. Kitaplara Dfiirj 

Evkiif-ı Hümayi'ın N ezaret-i Celilesine 
Devletlü efendim hazretleri 

Ma'arif-i Umfuniyye Neziireti 
Kütübhiineler Ser Müfettişliği 

Aded 93 
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F1 4 Teşrin-i Sam sene 1326 tiirih ve on bin altı yüz on iki umfrrrll ve yetıniş 
altı husi'ısi numaralı tezkire-i aliyyeleri ceviibıdır. Mukaddemii Fatih Kütüb
hiinesi 'nden aldırılmış olan bir kıt' a Mushaf-ı şerif ile üç kıt' a risiilenin siiret-i ziya' ı 
hakkında makam-ı meşlhat ile cereyiin iden muhiibereye müteferri' evriikın leffiyle 
zayi' edilen k1itübün ziihire ilıriicı zımnında Dersa'iidet müddei-i umfrrrllliğince 

tedkikiit ve tabklkiit-ı liizime icriisı hususuna diiir fi 10 Teşrin-i Evvel sene 312 tiirih 
ve otıız evrak ve yirmi sekiz husi'ısi numarasıyla makam-ı aciziden Adiiye Neziiret-i 
eelllesine tastir olunan tezkireyi ahz eden neziiret-i müşiirun-ileyhii evrak odası 
me'murunun ismiyle tiirih ve numarasını müş'ir olan pusula leffen savb-ı au-i nezii
ret-peniilıilerine irsiil kılınmış olmağla taharn-i evriika mediir olacak mezkiir pusula
nın neziiret-i müşiirun-ileyhii'ya irsiiliyle te'kld-i keyfiyet huyurulması ve bir de ne
zaret-i ceüleleri evrak müdüriyeti mührüyle yine kütübhiine-i mezkfudan alınarak 
henüz iade olunmayan "Naslhatü'l-Mülfık" niim kitabın hakiin-ı siibıkın metrfıkiitı 
meyiinında aramlmak üzere kitabi-i siibık Hayri Beğ celb olunarak kitab-ı mezkiiruıı 
bulunması içün her ne yapılmak lazım gelir ise icrii-yı icabıyla neticesinin inhiisı ta
raf-ı au-i neziiret- peniilıileriııden Yıldız idiiresi müdir-i vekilietine yazılmış olduğu 
fi 2 Teşrin-i Sam sene 326 tarih ve 113 numerolu tezkire-i aliye-i neziiret-peniilıileri 
bildirildiği halde bu biibda hiisıl olan neticeye dair bir iş'iir-ı devletleri vukfı' bul
mamış olduğundan bu husus hakkında istihsiil olunan rııa'lfuniitııı da bildirilmesi hu
susunun lazım gelenlere emr ü haviile huyurulması babında emr ü ferman hazret-i 
men-lehü'l-emriııdir. 

Fl29 Zilkade sene 328, fi 18 Teşrin-i Sam sene 326 
Ma'arif-i Umfımiye Nazırı 

Emrullah 

* 
* * 

BOA.MFKTIJ 6194 

[Kasım Paşa Cami-i K ehir Müezzine Cevri Dede'nin Çaldığı Kitapla

ra Dll'irj 

Meclis-i Vükelii Müziikeriitına Mahsus Zabıt V arakasıdır 
Tarih: 3 CA. 130211 EylülBOl 
Meclisin küşiidı: Saat: 6, Dakika: 50. 
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Hüliisa-i meali 
Kasım Paşa'da Cami-iKebir müezzinlerinden Cevri' Dede'nin cami-i şeru-i 

mezkür vakfından biri küçük ve diğeri büyük kıt'ada olarak iki Mushaf-ı şerif aşırup 
Fransa teb'asından Antikacı Mösyö Levanya (?) nam kirnesneye otuz altun mukabi
linde vermek istediği İstihbar edilmiş ve inde't-taham zikr olunan Mushaf-ı şerifte
rin merkfım Cevri' Dede'nin nezdinde zuhfu etmesi ÜZerine merkilm Dede ile fı'l-i 
sirkatde medhali olmak ÜZere maznfrnun-aleyh olan sair üç kirnesne derdest edilerek 
tahklkiitının İcrasına teşebbüs olunduğuna dair zabtiye neziiret-i behiyyesinden ve
rilmiş olanjurnal kırii'at edildi. 

K aran 
Zahr-ı jurniile işiiret huyurulmuş olduğu vechile İstanbul'un ekser kütübhii

nelerinde ve ale'I-husus imiiret ve cemiyetten hill mahallelerinde bulunan kütüb
hiinelerden nice ki tablar aşınldığı ve işbu jurnalde haber verilen Mushaf-ı şerillerin 
ecnebi bir antikacıya verilmek istenilmesiyle dahi müsbet olduğu ÜZere İstirak olu
nan k.iitüb-i mukaddesevesaire ( ... ?) niibedld ve yilhud bahiisuıı tezy!d garazıyla ek
ser Avrupalılara satılmakda olmasıyla bir daha ele geçmeleri dahi mümk.iin olmadığı 
cihetle müteaddid nüshalan olan iisiirın birer nüshası Kütübhiine-i Umı1ml'ye. cem' 
olunsa tekayyüd eshel ve sirkat ekall olacağı derkiir ise de şart ve mahall-i viikıfın 
tebdllinde zarar müliihazası miini' olmakda olup lakin mevkı1fun ziya'ında daha zi
yade hatar görüleceğinden ve sirkatierin men'ine dikkat olunması kemii fı'l-evvel 
Evkiif ve Ma'iirif neziiret-i celllelerine tavsiye olunsa yine siilifü'z-zikr jurniil ile sa
bit olduğu ÜZere böyle bir tenblhin te' sirine haylillet eden alıviilin her-taraf edilmesi 
neziireteyn-i müşiirun-ileyhimiica müte'azzir. olacağına binilen işbu o misillü k.iitüb-i 
mukaddeseyi ziya'dan muhafaza içün hiç olmaz ise müte'addid olan asiinn birer 
nüshasının Kütübhiine-i Umı1ml'ye vaz'ı zımnında fetviihiinece olan re'y ve 
mütiila'iinın iş'iin husı1sunun taraf-ı iili-i fet:Vii-peniihlye havalesi tensib ve tezekkür 
edilmiş dir. 

* 
** 

BOA. Meclis-i Viikelii Mazbatalan, 5!6 

{Münif Paşa'nın Kütüphanelerden ödünç aldığı kitaplara dliir] 

Kütübhiineler Müfettişliği Kalemine Mahsı1s Müsvedde V arakasıdır 
Kılıç Ali Paşa Kütübhiinesi'ne aid olup es bak ma'iirif niizın Münif Paşa haz

retleri tarafından bab-ı valii-yı fetvapeniihlye irsiil kılınmak ÜZere ll Mart sene 306 
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tfuihinde ahz olunan Mevridü 'z-Zaman fi Resmi 'I-Kur 'an nam kitab-ı şernın henUz 
iade olunmadığı kütübhiine-i mezkilr hiifız-ı kütübü yedinde mahffız olup sfueti 
merbı1tan takdlın kılınan ilm ü haberden anlaşılmış olmakla muktezasının tezekkür 
huyurulması zınınında bu mozekkire meclis-ikebir-i ma'arife takdim kılındı. 

Fi 15 Teşrin-i Evvel sene 325 

BOA.MF. KTU 41102 

* 
Ma'arif-i Umı1miye Nezareti Kütübhiineler Kalemi Müsveddiitına Mahsı1s 

Varakadır 

25 Müsvedde Numarası 
3265 Umi'ınıi Numara 
9 Husı1si Numara 
Tesvid Tarihi: fi 9 Mayıs 327 

Hülasası: Münif Paşa terekesinden zuhı1r iden beş kitabın sen'an irsaline da'ir 
Huzı1r-ı Sami-i Meşihatpenahiye 
Ma' arif nazır-ı esbak-ı merhı1m Münif Paşa terekesinden bu kere kassam-ı 

askeri ma'rifetiyle tahıiri sırasında vakfıyeti sabit olmasına mebni alıkonulmuş olan 
esiimisi melffıf pusulada muharrer beş aded kitabın aid oldukları kütübhiinelere vaz' 
olunmak ÜZre sen'an savb-ı aciziye irsali husı1sunun lazım gelenlere emr ü havalesi 
menı1t-ı re'y-i siimi-i meşihatpen1ihileridir ol ~abda. 

BOA.MF.KTU 7175 Lef:2 

* 
Müsvedde Numarası (21) Kütübhiineler Kalemine Mahsus Müsvedde Vara-

kasıdır. 

Tesvid Tarihi 2 Haziran 327 
Hülasa: 
Tebyiz Tarihi: 4 Haziran 327 

Numro 

14 72 Şerh u 'I-Elfiye. Zalıriyesi mozeyyen 731 de yazılmış 221 varaklı olup 
Köprülozade Kütübhiinesi'ne aiddir. 

295 Menafi 'u '1-Haywin. Söz başları surhla yazılmış birkitab olup Fatih ci
varında Feyzullah Efendi Kütübhiinesi'ne aiddir. 
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Lechetii 'l-Lügat. Şeyhü'l-isliim-ı esbak Es'ad Efendi'nin eseri olup 
1216'da tab' olunmuşdur Bezm-i Alem Viiiide Sultan Evkiifı'ndan 
olup Kütübhiine-i Umfunl'ye iiiddir. 

Fevtiyihü 'l-Miskiyye. 188 varaklı olup 1092 da yazılmışdır. Kütüb
hiine-i Umfunl'ye iiiddir. 

Mfzanii '!-Hak. Cedveii surh olup 1220'de yazılmışdır. Kütübhiine-i 
Umfunl'ye vaz' ı tensib kılınmışdır. 

Ma'iirif nazır-ı esbakı merhfun Münif Paşa terekesinde zuhfu iden biilada 
esiimlsi muharrer beş aded vakıf kitiib makbfiz mukabilinde müfettiş Asım Efendi 
ma'rifetiyle ahz edilmiş ve mezh.11r kitabiardan biri Köprülüziide ve diğer biri de 
Diimadziide Feyzullah Efendi Kütübhiinelerine iiid olduğı üzerlerindeki mühürlerden 
anlaşılmış ve Lehcetü '1-Liigtit ise Bezm-i Alem Viiiide Sultan Vakfı'ndan olduğı ci
hetle emsiiii vechile Kütübhiine-i Umfunl'ye irsiiii iktizii ideceği gibi iki aded kitabın 
da vakfiyyeti sabit olup kütübhiineleri mechlil olduğından anların dahl Kütübhiine-i 
Umi'ımi[ye] gönderilmesi iktizii ideceği derkar bulunmuş olduğından lfa-yı muk1:ezii
sına müsii'ade buyurulmak. 

* 
** 

BOA.MF.KTU 71100 

[Muallim Naci'nin ödünç aldığı Hammer Tarihi'nin birinci cildi'nin 

yerine Ahmed Midhat Efendi'den bir takım Fransızca Hammer Tari

hi istenildiğine dfiir] 

Tesvid tarihi: 1 Haziran 1325 
Hüliisa 
Begkoz' da şeref-mukim 
Ati'ıfetlü Alımed Midhat Efendi Hazretlerine 
Vak'anüvis Mu'allim Niici Efendinin 16 Temmuz sene 317 tarihli bir kıt'a 

makbuz mukabilinde Kütübhiine-i umfuniyeden ahz idüp veratma kadar i'iide itme
diği kayden anlaşılan yüz elli beş numrolu Fransızca Hammer Tarihinin birinci cil
dinin i'iidesi hakkında merhfun-ı müşiirun-ileyhin terekesine viizı'ü'l-yed olanlardan 
tahkık ve taharrisi hakkında şifiilıen sebk iden tebiiğat neticesinde Kitab-ı mezk11run 
terekesi meyiinında bulunmaması cihetiyle esrnam taraf-ı ati'ı.f'ılerinden verilİnek üzre 
hiiricden mübiiya'asına zat-ı iililerince muvafakat edildiği anlaşılmış ise de tiirih-i 
mezk11run takımdan ayn olarak bir cildinin mübiiya'ası imkan haricinde olduğu 
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lede't-tahklk tebeyyün itmiş ve bunun noksan olarak kütübhanede kalması bi't-tabi' 
gayr-ı caiz olmuş olduğundan el-yevm kütübhiinede niikıs kalan on yedi cildin ta
mamen taraf-ı allleriden ahziyle buna mukabil on sekiz cildden mürekkeb tekrrıll bir 
takımın yeniden mübiiya'a ve tisyiirı sfuetiyle işin hiil ve tesviyesi müniisib görül
mekle ol vechile icabının sür'at-i İcrasına himem-i valii-yı atfrfileri rnasrı1f huyurul
mak biibında. 

B0.4.MF. KTU 2138 

* 
* * 

[Zararlı hitaplardandır diye . Kütüphane-i Umumi'den alınan 

Hammer Tarihinin tekrar aynı kütüphaneye iadesiyle ilgili belgeler] 

Tebyiz tarihi: 18 Haziran 1325. 
Vak1:iyle kütüb-i muzırradan add olunarak k.-ütüphiine-i umürrılden daire-yi 

Neziirete aldırılmış olan on sekiz ciltlik Fransızca Hammer Tiirih-i Osmiinlsinin on 
yedi cildi Neziiret anbarlarından Mercan i'diidisine nakl olunan kitaplar meyiinında 
zuhfu ederek idiirece hıfz edilmiş olrnağla bunların kütüphane-i umfuniye nakli 
menfıt-ı re'y-i iili-i riyiisetpeniihileri bulunmağın ol biibda. 

BOAMF. KTU 3/30 

* 
Meclis-ikebir-i Ma'iirifRiyiiset-i Aliyyesine 
Vaktiyle kütüb-i muzırradan add olunarak Kütüphane-i Umfuniye'den daire-i 

Neziirete aldırılmış olan on sekiz Fransızca Osmanlı Harnmer Tarilıi'nin on yedi cil
di Neziiret anbarlarından Mercan i'dii[dlsine nakl] olunup bu kerre ta'diid olunan 
kitablar meyilnından zuhfu ederek oraca hıfz edilmiş olmağla iiid olduğu Kütüphii
ne-i Umfırniye'ye iade ve teslimi menfıt-ı re' -yi iili-i riyiiset-peniihileridir. Ol biibda 
ernr u iriide men-lehü'l-emrindir. 

18 Haziran, sene 1325. 
Kütüphaneler müfettişlerinden 

Mühür 
Es-Seyyid Mahmud Cevad 

* 

BOAMF. KTU 3/30 
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Fransızca Harnmer Taribi 
Min-cild 2-18 
Numara 100-116 

Evvelce kütüphiineden alız olunan Fransızca Harnmer Taribi'nin birinci cil
dinden ma'ada mütebaki on yedi cild k-ütüphane müfettişliği tarafından h.-ütüphiineye 
i'ade ve teslim edildiğini müş'ir işbu ilm u haberi'ta kılındı. 

12 Haziran. 
Mühür 

Kütüphane-i Umumi-i Osman1 

* 
** 

BOAMF. KTU. 3130. 

[Ayasofya Kütüphane'sinden Alınan Mecmu'anın İadesi ve Kütüp

Jıanelerden Kitap Çıkarıimamasma Dair] 

Tezkire-i hususiye-i devletleriyle irsill kılınan dört kıt'a kitabdan hatt-ı nefis 
ile rnuharrer rnecrnu'a Ayasofya Kütübhanesi'nden alınmış olduğu cihetle bunun 
mahalline vaz' ettirilmesi ve diğer üç kitabın ba'zı rnünderecatı na-ehiller tarafından 
su' -i isti'rnal olunacak şeyler olup bunlar rnabeyn-i hürnayun Kütübbanesi'nde müs
tahdem Ahmed Efendi senediyle alınmış olmasıyla bir gfıne zayi'ata uğratılamaması 
ve teferru'atı hakkında ba'de'z-in makam-ı devletlerinden ba-tezkire talep vukı1' 
bulmadıkça gerek mabeyn-i hürnayuna mensup bendegandan ve gerek haneden hiç 
kimseye h.-ütübhanelerden senediekitab i' are olunınayıp mütala'a-i h.-ütüb veresailin 
h.-ütübbanelere hasn husı1sunda şerefsurrUh buyri.ılrnuş olan emr ü ferman-ı büroa
yun-ı hazret-i hilafet-penam bükm-i cellli mezkı1r tezkire-i aliyyeleri mütala'asından 
müsteban oldu. Kütübhiinelerde olan mü' eliefatın her nasıl olur ise olsun barice çık
ması şurı1t-ı vaklfine ve bunun tağylri bükm-i ·şer' -i şerif e rnuğayir olup zikr olunan 
kitabiarın i'ade etdirilmesine şayan buyrulan müsa'ade-i seniyye-i cenab-ı hilahet
penam her suretle müstehakk-ı mahmedet olmasıyla mezkfu kitablar Ma'arifNB.zırı 
hazretleri yediyle yerlerine konularak bükm-i mernnu'iyyet dahl i'lan etdirildiği arz 
olunur efendim. 

Fi 3 Ramazan sene 302. Fi 4 Haziran sene 301. 

Sa'1d 

* 
* * 

BOA YAHUS. 182131 
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[Veliyüddin Efendi Kütüphanesinden Ödünç Alman Silalıdar Tari

hi'nin Kütüp/ıaneye İiidesi Hakkında] 

Huzfu-ı sami-i cenab-ı sadaret-penahlye 
Ma'rfiz-ı çaker-i keınlneleridir ki 

Nezaret-i Ma'arif-i Umfunlye 
Me1..-tilb1 Kalemi 

Ade d 
375 

Bayezid cami' -i şenfi ittisalinde kaiıı Veliyüddiıı Efendi Kütübhanesi 'nden 
26 Teşrin-i evvel sene 1313 tarihinde ba-irade-i seniyye muvakkaten aldırılmış olan 
iki bin üç yüz altmış dok-uz nurnarada mukayyed Silahdar, nam-ı diğer Fındıklı Ta
rihi'nin el' an mezkfır kiitübhaneye teslim ve i'ade olunmadığı bi't-tahklk anlaşılmış 
olduğundan salifu'z-zikr kitabın i'adesi esbabının istihsali zınınında keyfiyetin hu
zfu-ı samı-i cenab-ı sadaret-penahilerine iş'an kütübhaneler müfettişliğinin mUzek
kiresi üzerine Meclis-i Ma'arifden ifade kılınınakla mu1..1:ezasının ifa ve emr ü 
inbasına müsa'ade-i samiye-i fahlmaneleri şayan buyrulmak babında emr ü ferman 
hazret-i veliyyül emrindir. 

29 Muharrem sene 327, 8 Şubat sene 324. 
Ma'arif-i Umümiye Nazırı 

Bende 
Abdurrahman 

* 
* * 

BOA.İHUS. 17411327 S. 4. 

[Ber:lin'e Dr. Becker'in Tedkiki İçin Gönderilen Ensiibu'l-Eşriif Adlı 

Eserin Ödünç Alma Süresinin İki Yıl Dalıa Uzatıbnasma Dii'ir] 

Mabeyn-i Hümayfuı Baş Kitabet-i Celilesine 
Aşir Efendi Kütübhanesi'nde bulunan kitabiardan olup ba-irade-i seniyye-i 

hazret-i hilafet-penahl Haydelberg Darü'l-funfuıı muallirnlerinden Doktor Becker ta
rafından tedklk olunmak üzere bir sene müddetle Berlin'e gönderilmiş olan Be
lazurl'nin Ensabu 'I-Eşraf nam eserinin Nisan-ı efrenci ibtidasında müddet-i mu'ay
yenesi münkaziye olmuş ise de henüz tetebbu'at-ı ilmiyeye rıi.Wiyet verilememiş ol
duğundan müddet-i mez1..ı1renin tarih-i inkizadan i'tibaren iki sene daha temdidi 
Almanya sefa.rethanesinden nezaret-i aciziye i'ta. olunan varakada iltirnas edilmiş ve 
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her ne vechile emr ü ferman-ı hüı:niiyfın-ı hazret-i hilafet-penam şeref-müte'allik 
buyurolursa hükm-i münlfıne tevfik-i hareket olunmak ÜZere arz ve isti'zan-ı keyfı
yete müciiseret kılınmışdır. Ol b!ibda. 

Fi 24 Mart sene 1321 

BOA.MF. KTU. 1184 

* 

[Berlin' e Dr. Becker'in Tedkiki İçin Gönderilen Ensfihu'l-Eşrfij Adlı 

Eserin Ödünç Alma Süresinin Bitmesine Rağmen Geri Gönderi/me

diğine Dfi'ir] 

Kütübhaneler Müfettişliğine 
18 Kanfuı-i sani324 

MÜZekkire 
Ma'arif Nezareti tarafından verilen iki aded ilm u haber mücebince Aşir 

Efendi kütübh!inesinden mukaddema abz edilmiş olan (Ensabü '1-Eşnij) nam iki cild 
kitabın Almanya'da Haydelberg Daru'l-Fünfuı mu'allimi Doktor Becker tarafından 
tedklk ve iade edilmek ÜZfe b!i-irade-i seniyye Berlin'e gönderildiği anlaşılarak 
mezkür kirebiarın lÜZüm-ı iadesi Haneiye Nezareti'ne iş' ar kılındığına da'ir Meclis-i 
Kebir-i Ma'arif'in idare-i aciz! mÜZekkiresi zeylinde muharrer 13 Teşrfu-i Sam sene 
324 iliriliili kararından anlaşılmış ve mezkür kit1iblar el-yevm iade edilmediği 

kütübhane-i mezl.-ür hafız-ı kütübü tarafından bu kere şifahen ifade edilmiş olmağla 
mezkür kitabiarın iadesi esb!ibının istikın!ili zınınında bu mÜZekkire ve merbütı iki 
kıt'a ilm ü haber suretleri Meclis-iKebir-i Ma'!irife takdim kılındı. 

* 
* * 

BOA.MF. KTU 2141 

[Meşhur Müsteşriklerden Rahip Luns'a İstanbul Kütüphanelerinde 

Çabşabilmesi İçin İzin Verilmesine Dfi'ir] 

Ma'arifNez!iret-i Aliyyesine 
Atüfetlü efendim hazretleri 

Bab-ı all Daire-i Sadaret-i 
Uzma Mektüb! Kalemi 

Aded ııo 
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Belçika teb'asından ve Cizvit ruhbanından ve meşiilıir-i müsteşriklnden olup 
el-yevm Dersa'adet'de bulunan R.iihib Luns narnındaki kimsenin te'llf etmekde ol
duğu tarihi bir eser için nezaret-i aliyyeleri ile evkaf-ı hümayfuı neziiretine mülhiik 
k:ütübhiinelerle Ayasofya Kütübhiinesi'nde mahfı1z ve el yazısıyla muharrer ba'zı 
asar-ı Arabiyye'yi tedkik: ve tetebbu' etmesine müsa'ade i'tası Belçika Sefiireti'nin 
iltimasını atfen hiiriciye neziiret-i celilesinden vukfı' bulan iş'iir ÜZerine bi't-tensib 
Evkiif-ı Hümayfuı neziiretine icra-yı tebliğat olunmuş olmağla nezaret-i aliyyelerince 
de ifii-yı muk.1:ezasına himmet olunması siyakında tezkire-i muhlisi terkim kılındı. 

Fi 2 Cemiiziye'l-evvel sene [1]327, fi 10 Mayıs sene 1325. 

BOA.MFKTU 4/43 

* 
* * 

{Dr. Karl Süshaym'a İstinsah Ettiği Eviimfr-i Alfif Adlı Eseri Birire

bilmesi Üç Ay Daha İzin Verilmesine Dli'irj 

Ayasofya Kütübhiinesinde 2985 nurnarada mukayyed Evamir-i Aitiz nam 
fiirisiyyü'l-ibiire eserin Almanya'lı müsteşrik Doktor Karl Süshaym tarafından vuk.il' 
bulan müraca'at ve istid'a ÜZerine istinsiihı için makam-ı neziiret-i aliyyelerinden üç 
miih müddet müsa'ade huyurulmuş idi. Eser-i mezkilr yedi yÜZ kebir siihifeden iba
ret olduğundan dolayı itmamı içün müddet-i mezl.ilrenin adem-i kifayesi anlaşılmış 
olduğuna mebni müsa'ade-i mezkfuenin inkizası tiirihi olan 25 Şubat sene 324 tari
hinden i'tibiiren ÜÇ malı daha ternilidi mfuna-ileyh tarafından bu kere rica edilmiş 
olmağla husus-ı müsted'iinın is'iifı heyet-i aciziinemizce tensib kılınmış olduğundan 
keyfiyet nezd-i ali-i cenab-ı nezaret-peniihllerinde dahi mazhar-ı tasvib huyurulduğu 
süretde mücebince işiiret huyurulması babında. 

23 Mart sene 325 

* 
* * 

BOA.MF.KTU. 2164 

{İstanbul'daki Vakıf Kütüphanelerinin Düzenli Olarak Açılmasına 

Dli'irj 

Müsvedde Numarası (boş) Kütübhiineler Müfettişliği Kalemine Mahsus Müs
vedde 
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22 Kani'ın-i Sam sene 324 
Hülasa: Dersa'iidet ve bilad-ı selasede viiki' bi'l-umfun k.iitübhanelerin lıa

fız-ı k.iitüblerine tastir olunan beyanname 

Kütüblıanelerin teftiş ve talırlri veza'ifıne da'ir derdest-i tanzll:n olan 
ta'llmatnfune alı.kfunına tevfıkan Dersa'adet ve bilad-ı selasede ka'in bi'l-unıfun 
kütübhanelerin heyet-i teftişiyyece idare-i meşn1taya muvafık si'ıretde devr ve tefti
şiyle mevcud kitabiann yenidensebt-i defter ve bu sırada k.iitübhanelerin ihtiyacatı 
dahi nazar-ı dikkate alınarak ana göre mu'funele-i lazime ifiisı cümle-i mukar
reratdan olup ancak şu günlerde kütübhanelere müraca'at iden erbab-ı mütala'anın 
vuk.-u' bulan şikayatına ve bi't-teftiş idarece sabit olan alıvale nazaran k.iitübhanelerin 
i'tiyad-ı kadlrni vechile vakt u zamiinıyla açılmadığı gibi bazısının dahl mesdud ol
duklan anlaşılmış ve bu da şart-ı vakıf lıilafına olarak ifii-yı vazifedeki tekasiliden 
ileri geldiği cilıetle gayr-ı caiz olup şikiiyatın tevalisine süküt ile mukabele idare-i 
hiizıra-i meşn1tiyetle kabil-i te'lif olamayacağı tabi'i bulunmuş olmağla ba'de'z-iıı 
ber ınıleeb-i şart-ı viikıf kütübhanelerin vak.1: u zaınamyla küşadıyla 1fii-yı vazife-i 
mevkilleye i'tina ve dikkat olunması siyakında işbu beyanname tastır kılındı. 

Dersa'adet ve bilad-ı selasede ka'in bi'l-umüm kütüblıanelere ta'mll:n 
yazılmışdır. 

Fi 28 Kani'ın-i Sam sene 324 

* 
* * 

BOAMF.KTU 2149 

[Kütüphane/er Müfettişi Mahmud Bey'in Raporuna Göre 1325 Tari

hinde İstanbul'da kapalı bulunan kütüphane/er} 

Meclis-iKebir Ma'iirifRiyaset-i Aliyyesine 
Tebyiz tarihi: .... 1325. 
Mahmud Beğ'in Raporu 
Merbüten takdim kılınan pusula mündericatından ma'lfun-ı iilileri 

buyurulacağı vechile Der-sa'adet'de on iki bab kütübhanenin münderis bulundu,au 
istihbarat-ı viikı'a ve pazar-ı fürulıta çıkan kitaplar meyamnda memhi'ır olarak bulu
nan asar delaletinden müstebiin olmasıyla Evkaf-ı hümayun neziiretince kuyüd-ı 
lazİmesine lede'l-müraca'a bunların ne mikdar kitaplan olduğu bi't-tedkik gerek 
ebniye ve dolaplanmn gerek kitaplarının Evkaf-ı hümiiyun niziimnamesi mücebince 
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bi't-tecdid iliyası zımnında neziiret-i müşiirün-ileyhiiya tezkire-i aliyye-i neziiret
peniihl tasdiri menfrt-ı re'y-i all bulunmağın ol babda. 

Pusula: 

1. Balat Cami-i şerifi derfrnunda Ferruh Kethüda Kütüphiinesi 
2. Ayasofya Cami-i şerifi dahilinde Cihan Bey Kütüphanesi 
3. Ayasofya Cami-i şerifi dahilinde Şeyhillislam Sa'deddin Efendi Kütüpha-

nesi, Keblr dolap. · 

4. Ayasofya Cami-i şerifi dahilinde Şeyhülislam Es'ad Efendi Kütüphanesi, 
Keblr dolap. 

5. Ayasofya Cami-i şerifi dahilinde Fatıma Hatun Kütüphanesi, Keblr dolap. 
6. Ayasotya'da Yeni Medrese derfrnunda Sıbğatullah Efendi Kütüphanesi. 

7. Saraçhanebaşı'nda Dülgerzade Medresesi haricinde Kethüda Sa'id Efendi 
Kütüphanesi. 

8. Monla Gürarn'de medrese derfrnunda ser-etibba ömer ve şeyhülislam İsma-
il Asım ve Zeyne'l-abidin Efendiler Kütüphanesi. 

9. Şehzadebaşı'nda Vezneciler'de Kuyucu Murad Paşa Kütüphanesi. 
10. Şeyh Vefa Türbesinde kendi namına olan kütüphane. 
11. Üsk.iidar'da Aziz Mahmud efendi Kütüphanesi. 
12. Fatih civarında Emir Bubiiri Tekyesi Kütüphanesi. 

* 
* * 

Acık k.iitübhiineler [Temmuz 1325] 

Kütübhiine-i Umfrml 

Laleli Kütübhiinesi: 

Riigıp Paşa Kütübhiinesi: 

Köprülü Mehmed Paşa Kütüphanesi: 

Nur-ı Osmaniye Kütübhiinesi: 

Es' ad Efendi Kütübhiinesi: 

Ayasotya Kütübhiinesi: 

Aşir Efendi Kütübhiinesi: 

Hamidiye Kütübhiinesi: 

BOA.MF. KTU. 3122. 

Laleli' de medrese içerisindedir 

Koska'da tramvay yolunda 

Divanyolu'nda Sultan Mahmud Han 
türbesi karşısındadır 

Nur-ı Osmaniye cami'-i şerifi avlu-
sun da 

Y erebatan caddesinde 

Cami'-i şerif derfrnundadır 

Sultanhamarnı karşısında türbe ittisa-
lindedir 

Bahçekapısında medrese derfrnunda-
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Yeni Cami' Kütübhiinesi: 

Atıf Kütübhiinesi: 

Süleymiiniye Kütübhiinesi: 

Daınaclzade Murad Molla Kütübhiinesi: 

Damad-ı Ced!d İbrahim Paşa 
Kütübhiinesi: 

Şehid Mehmed Paşa Kütübhiinesi: 

Hasan paşa Kütübhiinesi: 

Hüsrev Paşa Kütübhiinesi: 

* 
* * 

dır 

Cami' -i mezkfır hazıresindeki tür be 
itlisalindedir 

Vefii meydanmdadır 

Ciimi' -i şerif derfınundadır 

Çarşamba civfuı.nda Tevld'i Cafer 
Mahallesindedir 

Şehzadebaşında cami'-i şerifkarşı-
sındadır 

Eyüb'de ciim1'-i şerifk-urbunda 

Eyüb' de Bostan iskelesi civarındadır 

Eyüb' de Bostan iskelesi civfuı.ndadır 

BOA.MF. KTU. 41120 

[Bazı Kiitiiphanelerin Teftişi ve Görevini İlımal Eden Aşir Efendi 

Kütüphanesi IIlifiz-ı Kütühünün Cezalandınlmasma Dliir] 

Kütübhiineler Scnnüfettişliği Canib-i Alisine 
Emr-i a111eri mi'ıcebince Ayasofya, Esad Efendi, Beşir Ağa, Harnidiye, Yeni 

Cami ve Aşir Efendi Kütübhiinelerine gittim. Cümlesi erbab-ı mütala'aya küşadedir. 
Nevbederine tesadüf eden hiifız-ı kütüb efendilerin cümlesi mevci'ıd olup yalnız Aşir 
Efendi Kütübhiinesi hiifız-ı kütüb-i siinlsi Ali Şırn Efendi nevbeti olduğu günler an
cak beşten altıya kadar vazifesini 1fii idüp bi'l-ahire savuşduğı icra kılınan tahkikat 
neticesinden anlaşılmış olmakla mi'ımii ileyh .Ali Sırrı Efendi hakkında icab eden 
mu' arnelenin lfasına hirnmet buyurolması arzıy la işbu rapor takdlın kılındı. 

F12 Teşıin-i siinl sene 323 

Kütübhiineler Müfettişlerinden 
Asım 

* 
** 

BOA.MF.KTV 8/90 
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[İstanbul'daki Önemli Vakıf Kütüphanelerinin Ramazan Ayında da 

Açık Bulundurulmasına Dliirj 

Müsvedde Numarası (125) Kütübhfuıe1er Müfettişliği Kalemine Mahsus 
Müsvedde V arakasıdır 

Meclis-i Ma'arifRiyasetine 
4 Eylül sene 325 

Ma'aşları esasen cÜZ'iyyatdan ibaret olan ve en ziyade medrese-nişl:n talebe-i 
ulfuna müracaat-giih bulunan bazı k.'iitüphaneler hiifız-ı k.'iitüblerinin Ramazan-ı Şerif 
münasebetiyle kütübhfuıeyi sedd ü bend ederek erzak-ı mukadderelefini celb ve 
cem' etmek tizre taşraya gitmekde olduklarınanazar-ı müsarnaha ile bakılabilir ise 
de AyasofYa, Esad Efendi, Köprülü-zade, Ni'ır-ı Osmaniye, Laleli, Rağıb Paşa, Atıf 
Efendi, Aşir Efendi, Hami diye, Yeni Cami', Süleymiiniye, Aksaray en mühim ve 
umilrna ziyaret-gah olan kütübhiinelerirnizden olduğu gibi hiifız-ı kütüblerinin 
ma'aşat-ı muhasseseleri de bi'n-nisbe hadd-i kifayede olduğuna ve Ramazan-ı guf
ran-nişfuıda erbab-ı mütiila'a ve müraca'atırı tekessür edeceği mevadd-ı mücerrebe
den bulunduğuna mebni salifii'z-zikr kütübhfuıelerin Ramazan-ı Şerif'de dahl küşad 
edilmesi heyet-i acizaneınce tensib edilmiş olduğundan mezk.ılr kütübhiineler hiifız-ı 
kütüblerine ol vechile tebliğat ila edilmek tizre keyfiyetin taht-ı karara alınması zım
nıııda işbu mÜZekkire Meclis-iKebir-i Ma'arif riyaset-i aliyyesine takdim kılındı. 

BOA.MF. KTU 4144 

* 
* * 

[İstanbul'daki Kütüphanelerin Üç Aylarda ve Cuma Günleri de 

Açılmasına Dli'irj 

Kütübhfuıelerden istifade edebilmek ni'meti medrese müdiivimlnine münhasır 
olduğu edvar-ı maziye-i ma'hildemizden işbu asr-ı feyza-feyz-i terakki ve 
ma'rifetimize ma'a't-te'essüf miras kalan adiit-ı gayr-ı müstahseneye tebaiyyet 
seyyi'esi olarak bi'l-cümle k.'iitübhaneler hafız-ı k.'iitübleri tarafından Salı ve Cum'a 
günleri mesdild bulundurulduğu gibi ba'zı hiifız-ı kütüblerin şuhi'ır-ı selase münase
betiyle kütübhfuıeleri till müddet sed ve bend itmekde oldukları anlaşılıııış ve halbu
ki el-yevırı k.'iitübhfuıelere devam idenlerin kısm-ı a'zaırıı mesaiik-i saireye mensilb 
teşnegan-ı ma'rifet ve erbab-ı faziletle bu evsafı hiiiz me'mi'ırln-i hükfunet ve 
mülazımin-i aklam-ı devletin teşkil etmekde olduklan cümlece ma'lfun bir keyfıyet 
olduğuna ve her ne kadar Cum'a günlerinin eyyam-ı ta'tile-i resırıiyyeden olduğu 
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i'tirazı varid-i hatır olur ise de herkesden ziyade icra-yı tetebbu'at ve tedkikiit ile 
tevsi'-i ma'lfunat itmeğe muhtiic olduklah müstağni-i arz ve beyan olan me'mfırin 
için Cum'a günlerinden ma'adii bu biibda ilitilas-ı vakt etmek imkarn mefkı1d bulun
duğuna bina en hiifız-ı kütübler için yalnız Salı gününün yevm-i ta 'lll ittihaz edilmesi 
ve şuhfu-ı selasede dahi kütübhiinelerin küşade bulundurulması cidden elzem ol
makla keyfiyetin meclis-i iililerince bi't-tezekkür taht-ı karara alımnası zımmnda iş
bu rapor arz ve takdlın kılındı. Ol babda emr ü ferman hazret-i men lehü'l-emrindir. 

F1 Temmuz sene 325. 
Müfettiş 

2157 
Teklif olunan sfuetin kabUl ve icrası evvel emirde hiifız-ı kütüblerin tezyfd-i 

ma'aşatına mütevakkıf olmak i'tibiiriyle gayr-ı mümkün olmakla beraber bu biibda 
şart-ı vakıfa tamiirni-i ri'ayet dahi vacibiitdan olmasına mebni her kütübhanenin 
erbab-ı mütala'aya küşade bulundurulacağı günler hakkında vakfıyesindeki şeraite 
göre mu'iimele ile iktifii olunması lazım geleceği beyamyla işbu rapor ser
müfettişliğe iade kılındı. 

Ff 22 Temmuz 325. 
Mühür: Meclis-iKebir-i Ma'iirif 

* 
** 

BOAMF. KTU. 41119 

[Kütüphanelerin Açık bulundurulabibnesi için gerekli yakacağın te

mini hakkında/ 

Ma'iirif-i Umfuniye Nezareti Kütübhaneler Kalemi Müsveddiitına Mahsus 
Varakadır 

Evkiif N ezaret -i Ali yy esine 
17 Şevval 327 1 Ff 13 Teşrin-i Evvel sene 325 
Dersa' adet ve bilad-ı selasede viiki' bi' 1-umfun e samisi melfüf pusulada mu

harrer kiitübhanelerin muntazaman açılması muktezf olup bunlardan erbab-ı 

mütala'anın kesretle müraca'at etmekde olduğu mevsim-i şitada lev&zım-ı şi

tii'iyyesi verilmediği halde şiddet-i burfıdet erbab-ı mütiila'a ve hiifız-ı kütüb efendi
lerin sıhhatini ihlal ve kesret-i rutubet dahl mevcud olan kütüb-i nefisenin 
harabiyetini inme edeceğinden ve mevsim-i şita da hulfıl etmekde bulunduğundan 



314 İsmail E. ERÜNSAL 

vakıflan hasılatından mezkfır k:ütübhfuıelere idib iden malıriüditın vakt u zamamy la 
i'tiisı ve mütevelli ma'rifetiyle idare olunanlar içün de mütevellilerine bu biibela 
tebliğat-ı muk:teziyye icrası husııslarına himem-i aliyye-i neziiret-peniihlleri masrilf 
huyurulmak babında. . 

* 
* * 

BOA.MF. KTU. 5193 

[Kütüphanelerin açık bulundurulacağı saatler ve kitapların toz ve ha

şarattan korunmasına dliir] 

Bi'l-umümHiifız-ı Kütüblere Ta'mlı:n 
Esilif-ı güzinin millet-i necibe-i Osmaniye'ye birer yiidiğiir-ı kıymetdiirı olan 

k:ütübhfuıelerden maksad neşr ve ta'mlı:n-i ma'iirif kaziyye-i mu'tenii-bihiisı olduğu 
ta'rifden müstağnidir. Binii'en-aleyh k:ütübhfuıelerin erbab-ı mütiila'a ve istifiizaya 
dii'irna k:üşade bulundurulması be-ğayet mültezem olmağla tiirilı-i tezkireden 
i'tibiiren Ramazan-ı Şerifekadar sa'at dörtden ona ve Ramazan-ı Şerifden sene ni
hayetine kadar altıdan on bire kadar velev bir kimse gelmese dahi k:ütübhfuıelerin 
açık bulundurulması ve kitabiarın yegfuı yegiin mahallerliı.den çıkanlarak ve yaprak
lan açılarak gerek toz gerek hayvanat-ı sağire tahribatından muhafazası ve silret-i 
umümiyede emr-i tabiiret ve neziifete müstemirren dikkat ve i'tinii olunmasılÜZı1mu 
keıniil-i ehemmiyetle beyan ve ihtiir olunur efendim. 

1 Mayıs 1327 

* 
* * 

BOA.MF. KTU. 7171 

[İstanbul' daki Kütüphanelerin fihristierinin hazırlanması ve açık ol

duk/an vakitlerin halka gazeteler yoluyla duyurulması] 

İstanbul Vilayeti Tahrirat Kalemi 
1855 Umumi 26 Hususi 
Ma'iirifNeziiret-i Celilesine 
Devletlü efendim hazretleri 
Dersa'iidet'de mevcüd k:ütübhiinelerin ıslahıyla ahaliye k:üşiide bulundurul

ması ulüm ve funünun beyne'I-halk ta'mim ve intişiiri nokta-i nazar!fldan derece-i 
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vücı1bda görülmekle kütübhfuıelerin ıslah ve tanzimiyle istilade-i umı1miyeye l.iişa
de bulundurulması ve kütüb-i mevcı1denin es1inllsini mübeyyiıı muntazam fıhristler 
tertibi ve açık bulundurulacaklan evk:atııı ahalice ma'lı1m olmak ÜZere gazeteler ile 
i'liinı ve bu babda sair icab eden tedabir-i ıslahiyenin te'emmül ve tedklkiyle 
müsara'aten mevki' -i fı'le vaz'ı es babının istikmali husüsunun cenab-ı an-i nezaret
penahlleriııe iş'an meclis-i umı1nli-i vilayet mukarreratıııdan bulunmuş olmağla 
muktezasının ifası husı1suna müsa'ade buyrulması ma'rı1zdur. Ol babda eınr ü fer
man hazret-i men-lehü'l-eınriııdir. 

Fi 30 cumadi'l-ı1la sene 329 ve fi 16 Mayıs sene 327. 
Şehremaneti ve İstanbul Vali Vekili 

* 
** 

[İstanbul'da Açık ve Kapah Olan Kütüphanelerj 

BOA.MF.KTU. 7185 

Müsvedde Numarası (boş) Kütübhfuıeler Müfettişliği Kalemine Mahsus Müs-
vedde V arakasıdır 

9 Mayıs 1327 
İ' lan 

Dersa'adet ve bilad-ı seliise'de mevcı1d olan umı1nll kütübhfuıelerden yalnız 
Koska'da vaki' Ril.ğıb Paşa ve Üsküdar'da Selim Ağa ve Eyüb'de Şehid Mehmed 
Paşa Kütübhanelerinin der-dest-i ikmal olan ta'nlirat münasebetiyle mesdı1d olduğı 
ve bunlardan ma' ada Hamidiye, Hekimoğlu, Aşir Efendi, Bab-ı All civannda Beşir 
Ağa, Ayasofya, Kılıç Ali Paşa Üsküdar' da Emir Hoca Kemankeş, Eyüb' de 
Mihrimalı Sultan, Büsrev Paşa, Hasan Paşa, Şehid Ali Paşa, Atıf Efendi, Süleyma
niye, Kara Çelebi-zade Büsameddin Efendi, .Molla Murad, Veliyyüddiıı Efendi 
Kütübhfuıeleri Ramazan-ı Şerif'e kadar ezfull sa'atle dörtden ona kadar erbab-ı 
mutala'aya küşade bulunduğu ve ancak medaris ve tekaya dahillerindeki ba'zı 
kütübhfuıeler şera'it-i vakfıyelerinin husı1siyetine mebm her gün açık bulundurula
madığından tahk:ikat-ı aliye icrası zınınında miirru'z-zikr medaris ve tekaya ziyaret 
arzusunda bulunan zevata lazım gelen teshilat lfa kılınmak üzre Ma' arif nezareti 
Kütübhaneler Müfettişliği'ne şifahen müraca'at huyurulması i'lan olunur. 

Süreyya 

* 
* * 

BOA.MF.KTV 7177 
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[Resmi Tatil Günleri ve Salı Günü dışında kütüplıanelerin açık hu

lundurulmasına dliirj 

Bi'l-umı1mH1ifız-ı Kütüblere Ta'm1m 
28 Teşrfu-i Siiııi sene 1327 
Mukaddema tahriren beyan olunduğu vecilıle hükfunet-i seniyyece mer'i ve 

mu'teber olan eyyiim-ı ta'tiliyyeden ve kütübhaneler için ta'iimülen ta'til-i mu'tad Salı 
günlerinden nıii'adii her gün sa'at altıdan onbire kadar kütübhanelerin erbab-ı müta
la'aya küşade bulundurulıııası lazım olduğu halde ba'zı kütübhane me'mfularının bu 
babda adem-i müra'atları görüldüğü bu ise uzak malıallerden mütala'a için gelen ze
vatın iza'a-i vakit ve nakid ile ızrarına sebebiyet verdiğine bina'en mukaddema 
kütübhanelerin evkat-ı mu'ayyenede istifade-i umı1miyeye küşade bulundurulmasına 
i'tina ve dikkat olunınakla beraber hiifız-ı kütüb efendiler ikişer ikişer kütüb
hanelerde hazır bulunmaları lüzumu sılret-i kat'iyyede beyan olunur. 

Bi' 1-umılm Rafız-ı Kütüblere Ta 'm1m 

* 
* * 

BOA.MF.KTV 81104 

{Kütüplıaneler Müfettişlerinin Süleymaniye Kütüphanesini Teftişleri 

i•e Görevlerini Yapmayan Hlifiz-ı Kütühlerle Ferrlişların Cezalandı

rıbnalanna Dli'irj 

Meclis-i Kebir-i 
Ma'iirif-i Riyaset-i Aliyyesine 

81 /66 
Dünkü Cum'aertesi günü berii-yı teftiş Süleymaniye ciimi'-i şerifı kütüb

hiinesine azirnet olunarak hiifız-ı kütüb ve ferraş efendiler dahi hazır oldukları halde 
kütübhiine ye kitabiarın teftişine mübaşeret olundukda kısm-ı mühirnmi asiir-ı nefi
se-i nadireden bulunan kitabiarın müddet-i medideden beri emr-i tanzlfırıe i'tina 
olunmadığından kıymetdiir 1is1irırı ba'zılarırıırı kurt ve güve tahribat-ı şedidesine 

düçiir olduğu ma'a't-te'essüf görülmüşdür. Kütübhanenin ve kitabiarın nezafetine 
mütemadiyen i'tina ollırıması ve şayed kemii fı's-sabık adem-i mübiilat ve takayyüd 
eseri görülürse nıa'aşlarından cezaen tevkifiit icra edileceği hakkırıda gerek şiiahi 
gerek tahriD vul.'U' bulan tebliğat-ı mükerrere hiliifırıa olarak vazifelerinde ne için 
böyle laubaliyane hareket etınekde olduklan müma-ileyhim hiifız-ı kütüb ve ferraş 
efendilerden su'iil olundukda bir takını a'ziir-ı viilıiye serdinden gayn cevab 
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alınamamışdır. İfa-yı vazifede adem-i takayyüd i'tiyad eden herhangi bir sınıf 
me'mfu hakkında ahkfun-ı kanUniye tatblk: olunmadıkça husfıl-ı intizam mümkün 
olamayacağından ve ileride mütenebbih olmayıp her-minval-i ma'rCız kitabiarın 
düçar-ı hasar olmasına sebebiyet verdikleri sfuetde cihetlerinin büsbütün nez'iyle 
gayfu ve müstakim zevata tevdi' kılınmak üzere bu def'iilık yüz on guruşdan ale'd
derecat yüz elli guruşa kadar ma'aşı olan beş lıMız-ı kütüble otuz guruşdan kırk 
guruşa kadar ma'aşı olan üç ferraşın msf ma'aşlarının kat'ı husfısunun EvkiifNeza
retine iş'ar buyrulması hem kitabiarın selametini hem de mu'amelenin intiziimını 
te'rnin edeceği bedihl ise de icra-yı icabı menilt-ı re' -yi ali-yi riyaset-peniihlleridir. 
Ol biibda enır ü ferman hazret-i men-lehü'l-emrindir. 

Fl28 Haziran sene 325 

Kütübhiineler Müfettişlerinden 
Bende 

Mühür: Mehmed Reşid 

Kütübhaneler Müfettişlerinden 
Bende 

Mühür: es-Seyyid Mahmud Cevad 

Muma-ileyhima müfettiş efendiler tarafından der-meyan kılınan mutala'a 
muktezii-ı hikmete ve te'rnin-i maslahata muvafık olduğundan Meclis-i Kebir-i 
Ma'iirifriyaset-i aliyyesine takdim kılındı. 

F128 Haziran sene 325. 

2058 

Mühür: Nezfiret-i Ma'arif-i Umuıniye 
Kütüphaneler Müfettişliği 

Süleymiiniye cami'-i şerifı kütübhiinesi hiifız-ı k.'Ütüb ve ferraşlarının tebliğat · 
ve tenbihll.t-ı mükerrereye rağmen vazifelerini lfa eylememekde oldukları işbu rapor 
münderecatından anlaşılmış olduğundan beş hiifız-ı kütüble üç ferrll.şın msf ma'll.ş
larının cezaen kat'ı husilsunun Evkil.f-ı Hümll.yun Nezfireti'ne iş' firma mezk.i'ir müfet
tişliğe enır ü havale buyrulması babında enır ü ferman hazret-i men-lehü'l-emrindir. 

Fl 4 Receb sene 325 ve fi 8 Temmuz sene 325. 
Kütüphaneler müfettişliğine 

Mühür: Meclis-iKebir-i Ma'iirif 

Kütübhaneler müfettişliği kalemine mahsus müsvedde varakasıdır 
Hülasa 
Evkll.f-ı Hümll.yiln Nezll.ret-i Aliyyesine 
Fll2 Temmuz sene 325 
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Süleymaniye kütübhanesi hafız-ı kütüb ve ferraşlarının maaşlarının ııısfının 
kat'ına dair 

Kısm-ı mühirıııni asar-ı nefise-i nadireden bulunan kitabiann bir vakitden beri 
emr-i taıızlfıne gereği gibi i'tina olunmadığından kıyınetdar asardan ba'zılarının kurt 
ve güve tahribat-ı şeffidesine düçar olduğu iııde't-teftlş anlaşılmış olduğundan 

kütübhanelerin mektebleriıı nezafetine mütemiidiyen i'tina olunması ve şayed evvel
ki gibi adem-i mübiiliit ve takayyüd eseri görülür ise ma'aşlanndan cezaen tevkilll.t 
İcra edileceği hakkında şifiihl ve tahıiri vuku' bulan tebliğat-ı mükerrere hiliifına o
larak Süleymiiniye cami'-i şerlfı deri'ınundaki kütübhiineniıı beş hiifız-ı kütüble üç 
ferraşı devr-i menhı1s-ı sabıkın i'tiyadat-ı siiki:ınesiııden olarak vazifelerinde tekasül 
ve adem-i takayyüd göstermekden hiili kalmamış olduklarına ve halbuki hubb-ı vazi
fe faziletinden mahrfun olan bu gibileri hakkında maddeten bir ceza tertibiyle terhlb 
edilmedikçe tenbibat ve ilıtaratdan mütenassilı olmayacaklan bi't-tecrübe sabit bu
lunmuş olduğuna biniinen şayed atiyen bununla da mütenebbilı olmiıyıp ber-miııval-i 
meşrfih kitabiann düçar-ı hasar olmasına sebebiyet verdikleri sfiretde uhdelerinde 
bulunan cilıet!erin nez'iyle ehil ve müniisibleri iııtihab ve ta'yin edilmek şartıyla bu 
def'aya mahsils olarak Nezaret-i Aliyyelerince mütehasses olan ma'aş-ı şehrilerinin 
ııısfının cezaen kat'ı Meclis-iKebir-i Ma'iirifkaran iktizasından bulunmuş olmağla 
ol vecilıle icra-yı icabının lazım gelenlere emir ve havalesiyle beraber buraca 
kayıdlanna işiiret edilmek ÜZere neticesinin iııbiisı himem-i aliyye-i neziiret
peniihileri der-kar buyrulmak babında 

Mukabele edilip tezkiresi tastir edilmiştir. 
Fi 13 Temmuz sene 325. 

Ma'arifNeziiret-i 'aliyyesine 
Sa' iidetlü efendim hazretleri 

* 
N ezaret-i Evkaf-ı Hümayun 

Meh.'i:ubi Kalemi 
Aded: 74 

13 Temmuz sene 325 tiirilıli tezkire-i aliyyeleri cevabıdır. Tebliğat-ı 

mükerrereye rağmen vazifelerinde tekiisül ve adem-i takayyüd göstermekde olan Sü
leymaniye cami' -i şerifi deri'ınundaki kütübhiinenin beş hiifız-ı kütübüyle ÜÇ ferraşın 

ma'aşlan ııısfının mfıcib-i iııtibiih olmak ÜZere kat'ı iş'iir buyrulmakda ve beyan 
olunan ahval gayet mülıirn ve netayic i'tibiiriyle şiiyan-ı te'essüfbulunmakda ise de 
vazifelerinin derece-i ehemmiyeti aşikar olan müstahdemin-i mezkfirenin ma'aşlan 
pek dfın olduğu gibi cümlesi aslıab-ı hayriltın vakfıyeleri ahkiimına tevf'ıkan ta'yin 
olunarak z1-berat bD:lunduklanndan bunlar hakkında esaslı bir sılret-i ıslahiye icrası 
te'emmül olunmakcia bulunmuş ve onun ittihaz ve tatbikine kadar her iki cihetden 
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müfettişler i'zarmyla mehnıB.-emken veziiif-i mevdfı'alannın hüsn-i ifiisı esbiibının 
te'mini zarfiri görünmüş olmağla ol biibda emr ü iriide hazret-i men lehü'l-emrindir. 

Ff 16 Receb sene 1327 ve fi 21 Temmuz sene 1325. 

Nazır-ı Evkiif- Hümiiyun niirmna Mu'iivin 

* 
* * 

BOA.MF.KTU. 41117 

{Görevini İlımal Eden SelimAğa Kütüphanesi Hfıjiz-ı Kütübü Sadık 

Efendi'nin Yarım Maaş Kesimiyle Cezalandırılmasına Dfı'ir] 

Meclis-iKebir-i Ma' arif ri yaset-i 'aliyyesine 
82/67 

İşbu Haziranın yirmi beşinci perşembe günü li-ecli't-teftiş Üsküdiir'da Atla
ma taşından Matbalı-ı Amire emini el-hac Selim Ağa kütüphanesine bi'l-azime 
mesdfıd bulunduğu görülmesiyle hiifız-ı kütüb Sadık efendinin ba'zen tütün kolcu
luğu ba'zen mekteb mu'allimliği gibi şeylerle iştigal ederek kütübhiineye devam ve 
kiişadına takayyüd ve ihtimiim etmediği ve ancak gençden birisinin ahyiinen ve bir 
müddet-i kasire için kütübhiineyi açdığı ve mezk-fır kütübhiine Üsküdiir'daki 
kütübhiinelerin en ma'rfıfu olduğundan mütiila'a için gelen zeviitm me'yfısen avdet 
eylerlikleri inde't-tahkik anlaşıldığından ve bi'l-cümle hiifız-ı kütüblerin vakt u za
miinıyla hidemiit-ı resmiyelerine devam etmeleri lüzfımu ve şayed evvelki gibi 
liikaydiine harekiitda bulunurlarsa ceziien ma'iişlarından tevkifiit İcra edileceği hak
kında şifiihen ve tahriren vukfı' bulan tebligat-ı mükerrereye rağmen lımız-ı kütübün 
tebliğiit-ı vaki'aya ihale-i sem' -i i'tibar ve ehemmiyet etmeyerek terk-i vazife ile 
kütübhiineye keyfe ma-yeşil.' gitmek bir emanet ve idaresine tevdi'i bi'l-VÜci'ıh 
mehiiziri dil.'! olduğundan Evkaf Neziiretince muhasses ma'aşından mii'ada Ma'arif 
Nezaret-i celilesince de doksan kuruş ma'iişı·olduğu ma'lfım bulunduğundan iitiyen 
mütenebbih olmadığı halde mezkfır lımız-ı kütüblük ciheti büsbütün uhdesinden 
nez' edilmek fiZere bir defalık ceziien nısıf ma'iişının kat' ı ve ol biibda Muhasebe-i 
Neziirete ma'lfımılt i'tiisı ve diğerlerine de ibret-i mü'essire olmak için bu biibda itti
haz edilecek karar-ı alinin bi'l-cümle hiifız-ı kütüblere tebliği hususlannın taht-ı ka
rara alınmasının maslahaten liibüd ve zarfiri bulunduğu mütılla'sıyla işbu takrir Mec
lis-iKebir-i Ma'iirifriyaset-i 'aliyyesine takdim kılındı. 

Ff 28 Haziran sene 325. 

Müfettiş 

Bende 
Müfettiş 

Bende 
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Mühür: Mühür: 
Mehmed Reş!d Es-seyyid Mahmud Cevad 

Mfima-ileyhimB. müfettiş efendiler tarafından der-meyan kılınan mutala'a 
mukteza-yı hikınete ve te'ınln-i maslahata bi'l-VUcıTh muvafık olduğundan Meclis-i 
Kebir-i Ma' arif riyaset -i ali yy esine takdim kılındı. 

Fl28 Haziran sene 325. 
Mühür: 

Ma'arif-i Umfimiye Nezareti 
Kütüphaneler Ser-müfettişliği 

Kütübhaneler müfettişliğinin bir raporunda beyan olunduğu vechile başka iş
ler ile meşgı1l olarak me'mür olduğu kütübillineyi mesdı1d bir halde bırakdığı anlaşı
lan Üsküdar'da kain Selim Ağa h.iitübhanesi Mfız-ı kütübü Sadık efendinin Evkaf-ı 
Hümayiin Nezaretiyle aynca Nezaret-i aliyyelerinden muhasses ma'§şatınm nısfınm 
cezaen kat' ı ve bundan mütenebbih olmadığı takdirde lıMız-ı kütüblük cihetinin uh
desinden büsbütün nez' edileceğinin muma- ileyhe tebliği ile beraber keyfiyetin ib
ret-i mü'essire olmak ÜZere bi'l-umfim illifız-ı kütüblere tebliği meclisce karargır 
olmağla ol vechile ira-yı muh.iezası husı1sunun mezkür müfettişliğe emr ü havale 
buyrulması babında emr ü ferman hazret-i men-lehü'l-emrindir. 

Fl4 Receb sene 327 ve fi 8 Temmuz sene 325. 
Mühür: Meclis-iKebir-i Ma'arif 

83 
Selim Ağa h.iitübhanesi illifız-ı kütübü Sadık Efendi h.iitübhaneyi vah.i u za

manryla h.iişad etmediğinden hem ıslah-ı illiline hizmet hem de diğerlerine nurnline-i 
ibret olmak ÜZere ma'aşından bu defalık ba karar-ı meclis nısfınm kat'ına 

mı1cebince işaret-i aliyye-i nezaret-penahi iktizasından bulunmuş olduğundan muha
sebece mu'amelesinin icrasından sonra bi'l-cümle hafız-ı kütüblere ta'm1rnen tebliğ 
kılınmak üzere işbu mÜZekkirenin kütübhaneler müfettişlik dairesine i'adesi zımrun
da canib-i muhasebeye tevdi' kılındı. 

Fi 12 Temmuz sene 325 
Beyefendiye fi 13 

Mühür: 
Ma'arif-i Umfimiye Nezareti 
Kütüphaneler Ser-müfettişliği 
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Mu'amele-i lazımesinin ırasından sonra icra-yıicabı zırrınında sen'an muha
sebeye i'ade edilmek üzere kütübhiiııeler müfettişliğine tevdi' kılındı. 

Fl21 Temmuz sene 325. 
Mühür 

Muhasebe-i Ma'iirif-i Umfuniye 
96 
Bu babda lazım gelen mu'amele derdest-iicra olup muma-ileyh Sadık efen

dinin ma'aşı msfının bir miih akdem Meclis-i Kebrr-i Ma'iirifce takarrur etmiş ve 
mikebince işiiret-i 'aliyyesine iktiran etmiş olduğu halde kıste'l-yevm mu'iimelesi 
kat'ı düçar-ı te'ehhür edildiği takdirde daha ziyade matlub olan te'sirin ehemıniyeti 
zail olacağı bedilli bulunduğundan mezkfu kıste'l-yevmin temmuz nıa'aşından İcra 
kılınması zırrınında işbu evriik i'adeten ciiııib-i muhasebeye tevdi' kılındı. 

Fll Ağustos sene 325. 
Mühür 

Ma'iirif-i Umfuniye Nezareti 
Kütüphaneler Sermüfettişliği 

Kütübhiineler müfettişliğinin baladaki der-keniirına nazaran mümii-ileyhin 
Temmuz ma'aşından ol vechile kıste'l-yevm bırakılmış olmağla işbu evrak i'ade kı
lındı. 

F15 Ağustos sene 325. 
Mühür 

Muhasebe-i Ma' iirif-i Umfuniye 

Muhasebe derkenan dairece görülmüş olduğundan mu'iimeleden müstağnl 
olan bu müzekkire li-ecli'l-hıfz evriik odasına tevdi' kılındı. 

Fill Ağustos 325. 

Mühür' 
Ma'iirif-i Umfuniye Nezareti 
Kütüphaneler Sermüfettişliği 

* 
** 
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{İstanhul'daki Kütüplıanelerin Toplu Kataloğunu Hazırlayan Ali 

Fethi Efendi'nin Endermı'daki Kütüphanenin Kitaplarını da İnce

/emesi İçin İzin Verilmesi, Borçfarznın Tasfiye Edilmesi ve Teifı Etti

ri/mesine Dô'ir] 

Dersa'iidetde ve bilad-ı seliisede kiiin bi'l-cümle kütübhiineler ale'l-umum bir 
kere yoklamlarak mevcud olan h."iitüb-i Şenfenin mikdar ve meviiki~ ve esiimisini 
mübeyyin mücedvel bir esaı:nl-i kütübün tertib ve tanzimi ve asr-ı mehiisin-hasr-ı 
hazret-i piidişahide işbu kütübhiinelerin dahi riibıta-i hasene tahtına konulması husu
suna bii-irade-i seniyye-i mülukiine me'mfır buyurolan müderrisin-i kirarndan ve 
Meclis-i Ma'iirif-i Umümiye a'zasııidan mekremetlü Ali Fethi Efendi diiileri dört 
buçuk sene sa 'y ve ikdiim ile kitab-ı mezkılrun dilbiih-ı iili ÜZere tertib ve itmiimına 
muvaffak olmuş ise de h."iitüb-i mevcudenin kütübhanelerde mikdar ve meviiki'ini 
mübeyyin derun-ı cediivile vaz'ı lazım gelen erkarn ve işiiratın vaz'ıyla tab' ve neşre 
şiiyan olur sfuete konulması esiimi-i h."iitüblerde isimleri mevcud olan ekser kütüb-i 
müellefe ve bii-husus zaman-ı sa'd-iktiran-ı devlet-i aliyye-i Osmiiniye'de asran . 
bii'de asrin te'lif ve tercüme olunmuş olan kütüb-i eellle ve mu'teberenin ekseri En
derfın-ı hümiiyün-ı meiili-meşhün-ı hazret-i mülükiinede viiki' h."iitübhane-i kebirde 
mevcud olmak hasebiyle havas-ı bende-giindan bulunan ba'zı zevat-ı ma'arif
simiitın, lede'l-hiice mütiila'ası ve lÜZtimuna göre istinsiihı ile teksir-i nüshaları zım
nında h."iitüb-ı şerne-i mezkfuenin dahi esiimisi bilinüp ve aramldığı vakitde bi's
suhule bulunması için, ma'rifetiyle mu'ayene ve tert!b olunarak siilifü'z-zikr cem' 
ve te'llf eylediği esiim1-i h."iitübe dere ve tastirine müsa'ade-i seniyye şiiyan huyu
rulup buyurolmayacağının bilinmesine mütevakkıf bulunduğı ve şimdilik teberrüken 
yalmz siyer-i şenfe-i Hazret-i Muhanımediyye aleyhi ve ala alihl efdalü't-tahiyye ve 
teviirlh fenn-i iililerine müteallik h.iitüb-i mevcudenin esiimisini hiiv! olan kıt'ası 
başkaca teby!zle ve nümüne-i tekmil olmak ÜZere erkarn ve işiiriitının vaz'ıyla tab' 
ve neşre elverir sfuete konularak takdlın kılındığı beyiinıyla miirru'z-zikr Enderün-ı 
hümiiyün-ı hazret-i mülükane h.iitübhiinesinin ol vechile mu'iiyene ve tastın ve he
nÜZ vaz' -ı erkanıla teby!zi tekmil olmayan mücelledat-ı ma'rüza bir tarafdan ikmiil 
olundukça aı:Z ve takdlın ile tab' ve temsll ettirilmek ÜZere şimdilik mezh.ilr nümüne 
kıt'asının tab'ına müsii'ade-i seniyyeleri erziin huyurulması hususlan efendi-i mu
mii-ileyh dalleri tarafından niyiiz ve istid'a olunmuş olup ceniib-ı viicibü'l-vücud ve
llni'met-i bi-minnetimiz vellni'met-i alem şehinşiih-ı kerüb!-şiyem efendirniz piidi
şiihınıız hazrederine örnr-ı ikbal-i na-ma' dfıd ilislin buyursun. Saye-i kemalat
piriiye-i ceniib-ı cihiin-biirlde intişiir-ı cevahir-i ulüm ve ma'iirifkaziyyesi mültezem 
ve bunca kütüb-i niidire ve asar-ı niifi'a-i esliifın meviikl' ve esiiı:nlsi ma'lüm 
olmayup genc-i nisyiinda fersüde ve mu'attal olması nezd-i iil!de tecv!z buyurula
mayacığı bedlhl ve müsellem bulunduğuna ve doğrusu efendi-i . mümii-ileyhin 
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salifü'l-beyan tanzlın ve te'li'f eylediği kitab Asiir-ı 'Aliyye ismiyle mevsfun olmağa 
şayan bir eser-i celil olup o makı1le hafaya ve zevayada kalmış bir nice mü'ellefiitı 
meydana çıkarmak nazlri na-mesbfik bir eser ve cümle indinde menafi'i müsbet 
musannefat-ı vakı'aya mertebe-i Ula ve cihet-i vahdet mesabesinde olarak asr-ı 
ma'iirif-hasr-ı hazret-i hilafet-peniihl asiir-ı celilesinden ma'dı1d kitab-ı mu'teber ol
duğuna bina'en ber veeh-i istid'a Enderı1n-ı hümayı1n-ı mülfikane kütübhanesinde 
olan kiitüb ve musennefiitın mecelle-i mezkCıreye dere ve tahriri menı1t-ı enır ü fer
man-ı ali olup ve diğerleri refte refte teby!z ve ikmal olundukça bu vecihle arz ve 
takdlın ile tab' ettirilmek ÜZere mezkfu nümı1ne kıt'asını·şimdiden tenısli ettirmesi 
meyane-i acizanemizde münasib gibi tezekkiir kılınmış ve efendi-i mfuna-ileyh 
dalleri ulfun ve ma'iirif ashabından ve fazilet ve meziyet-i zatiyesi müsellematdan ve 
yirmi seneden berı1 hidemat-ı ilmiye-i devlet-i 'aliyyede müstahdem daiyan-ı sıdk u 
simatdan bulunnıasıyla eltaf-ı celile ve mükafat-ı cenılleye mazhar huyurulması 
rnekarinı-i anılme-i cenab-ı cihan-bam mukteza-yı alisinden olup çünkii kendisi bu 
babda haylice emek sarf ederek pek çokdan husı1lı nıatlı1b olan bir eser-i makbı1lün 
vücuda gelmesine muvaffak olmuş ve fi zatihi otuz kırk bin guruş deyne giriftar ve 
on seneden berü eda ve tesviyesinde naçiir bulunduğundan başka şu husı1s için ken
disine bir akçe iane olunnıayarak nıe'nıfu buyurolduğu böyle bir hizmet-i 
müteberrikenin hüsn-i ikmalille kemal-i gayret ve ikdanıı icabınca gerek bi'l-cümle 
kiitübhanelerin yoklamasına ve gerek kitab-ı nıezk.ı1run terub ve tanzlın-i nıesiirifıne 
dört buçuk sene zarfında on beş yirmi bin guruş akçe deyn ve sarf etmiş olduğundan 
saye-i merahim-vaye-i hazret-i padişiihlde deyn-i kadlminden halasla kesb-i refah 
eylemek ÜZere münasibi mikdar atiye-i seniyye-i hazret-i nıülı1kane inayet ve ilisan 
ve mı1cib-i iftihar ve nıesrı1riyyeti ve ba'is-i izdiyad-ı şevk ve gayreti olacak sfuetde 
tarlk:ince rütbesinin terfi'i husı1su taraf-ıvala-yı hazret-i nıeşilıat-penahlye havale ile 
taltlf ve şadan huyurulması nıerhı1n-ı nıüsa'ade-i seniyyeleri idüği nıa'lfun-ı ali-i 
cenab-ı vekalet-penamJeri buyuruldukda ol babqa ve her halde enır ü ferman hazret-i 
veliyyü '1-enırindir. 

Fi 15 C sene 71. 

BOA.İrade-i D8lıiliye 20 390 

* 
** 

f Vakıf Kütüphanelerini ve mevcutlarını tesbit l'e Katalog/arının Ha

zırlanması için yapılan çalışmalara dliir belgeler/ 

Atı1fetlu Efendim Hazretleri 
Dersa'adetde olan kiitüphanelerde nıevcı1d kiitüb-i şerifenin ba-irade-i 

seniyye tahririne nıe'mfu ketebenin ba'zısı devanı etmediklerine ve bu işin uzaması 
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tecviz olunamayacağına mebni bunlardan Harndi Efendinin dört yüz ve mahdumu 
Kfurril Efendinin üç yÜZ kuruş ma'aşlanndan devam şartıyla üç yüz kurşunun ömer 
Efendi ile Nuri Beye tahsisiyle ta'yini ve ma'aş-ı mezk.'llrdan yüz kuruşunun dahl 
müfettiş-i h.iitübhfuıe Abdurrahman Efendinin ma'aş-ı kadimine zammı zımnında 
lfii-yı mukteziisının Maliye Neziiret-i eelllesine havalesi tezekh.iir olunacağına diiir 
Meclis-i Viiiii'dan kaleme alınan bir kıt'a mazbata melffifiyle beraber manzfır-ı iili 
buyrulmak ÜZere arz ve takdim kılınmış olriıağla ol biibda her ne vechile emr ü irii
de-i seniyye-i hazret-i padişiihl müte'allik ve şeref-sudür buyrulur ise ona göre hare
ket olunacağı beyiinıyla tezkire-i seniiveıi terkim kılındı efendim. 

Fl 5 Muharrem sene 1279. 

Ma'rilz-ı çiiker keı:nlneleridir ki 
Reside-i dest-i ta'zlın olan işbu tezkire-i sanıi-i sadiiret-peniihileriyle evriik-ı 

ma'rilza rnanzfır-ı iili-i hazret-i şehinşiihl buyrulmuş ve husils-ı mezkfırun tezekkür 
ve istiziin olunduğu ÜZere rrii-yı rnukteziisının Neziiret-i rnüşiirun-ileyhiiya havalesi 
müte'allik ve şerefsudtır buyrulan emr ü iriide-i seniyye-i ceniib-ı piidişiihl muktezii
yı rnünlfinden olarak evrak-ı merkfıme yine savb-ı sfurri-i vekiiletpeniihilerine i'iide 
kılınmış olmağla ol biibda emr ü ferman hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fl6 Muharrem sene 1279. 

Evkiif-ı hümiiyun Neziiret-i eelllesinin 19 Zilka'de sene 78 tiirihiyle Meclis-i 
Viiiii'ya haviile buyrulan bir kıt'a takrlrinde Dersa'iidet'de olan kütübhfuıelerde 
mevcud kütüb-i şeıifenin bii-iriide-i seniyye tahrlrine rne'mfır ketebenin ba'zısı de
vam etmediklerinden bunlardan Harndi Efendinin dört yüz ve mahdumu Kiirnil 
Efendinin üç yÜZ kııruş ma'aşlanndan devam şartıyla üç yüz kuruşunun ömer Efen
di ile Nuri Bey'e i'tiisı ve yüz kııruşunun dahl müfettiş-i kütübhiine Abdurrahman 
Efendinin ma'aş-ı kadlnıine zammıyla beş yÜZ kııruşa ibliiğı istiziirı olunmuş olup 
sfıret-i iş'iira göre ketebe-i rnfurı.ii-ileyhirniinın me'mfıriyetlerine deviim etmemeleri 
bu işin uzamasım mucib olarak tecviz olunamayacağından rnlimii-ileyhiıniinın yerle
rine mezkuru'l-rnikdiir ma'aşlarla mlimii-ileyhimii ömer Efendi ve Nuri Bey'in 
ta'ylnin ve ma~aş-ı rnezkfırdan yüz kuruşun dahl Abdurrahman Efendiye zammı yo
lunda olmasıyla ber-mucib-i takıir ila-yı mukteziisının Neziiret-i rnüşiirun-ileyhiiya 
havalesi tezekkür kılındı ise de ol biibda emr ü ferman hazret-i rnen-lehü'l-emrindir. 

Fi 17 Zilhicce sene 278. 

BOA.İrade Meclis-i Vlilô. 21180 

* 
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Atilfetlu Efendim Hazretleri 
Kütübhaneler müfettişi N acim Efendi ma'iyetinde bulunan üç nefer efendinin 

terk-i hidmet eylemeleri cihetiyle yerlerine muhassas olan üç yüz k"UlUŞ ma'aş ile di
ğerlerinin ta'yini lazun gelmiş ise de tahrlr-i kütüb maddesi muvakkat bir şey oldu
ğundan terk-i hidmet veya tekasül ile tebdllleri lazun geldikce beher def'a İstiziina 
hacet kalmamak üzere bunların intihab ve azl ve nasblan hazinenin re'yine iiid ol
mak ve hln-i tebeddülde intihab olunacak efendilerin isminesilret-i ma'aş verilmek 
üzere iktiza-yı halin icrası husi'ısunun Evkaf-ı Hüıllil.yun Neziiret-i celilesine havalesi 
tezek.kilr kılındığına dair Meclis-i Viiiii'dan kaleme alınan mazbata melfG.fıyle bera
ber arz ve takdim kılınmış olmağla ol babda her ne vechile emr ü irade-i seniyye-i 
hazret-i mülükiine müte'allik ve şeref-sudtır buyrulur ise ona göre hareket olunacağı 
beyiinıyla tezkire-i senaveri terklın kılındı efendim. 

Fi 15 Muharrem sene 1280. 

Ma'rfiz-ı çaker kerrılneleridir ki 
Reside-idest-i ta'zlın olan işbu tezkire-i siirni-i iisiifiineleriyle evrak-ı ma'rfiza 

manzfu-ı meali-mevfi'ır-ı hazret-i padişiihl huyrolmuş ve tezekkür ve istizan olundu
ğu üzere iktiza-yı halin icrası zımnında husus-ı mezkfuun Neziiret-i müşarun
ileyhaya havalesi müte'allik ve şeref-sudtır buyrulan emr ü iriide-i seniyye-i hazret-i 
padişahlicab-ı aliyyesinden olarak evrak-ı merkilıne savb-ı sami-i sadaret-penahl
lerine irsal kılınmış olmağla ol babda emr ü ferman hazret-i veliyyü'l-emrindir. 

Fi 16 Muharrem sene 1280. 

Evkiif-ı hüıllil.yun Neziiret-i eelllesinin 18 Zilhicce sene 79 ve 24 Mayıs sene 
79 tarihiyle Meclis-i Vala'ya havale buyrulan bir kıt'a takrlrinde kütübhiineler mü
fettişi Nilcim Efendi ma'iyetinde bulunan üç nefer efendinin terk-i hidmet eylemele
ri cihetiyle yerlerine muhassas olan üç yüz kuruş ma' aş ile diğerlerinin ta'yini lazım 
gelmiş ise de işbu tahrlr maddesi muvakkat bir şey olduğundan terk-i hidmet veya 
tekiisül ile tebdllleri lazım geldikce beher def'a İstiziina hacet kalmamak üzere bun
lara verilmekde olan maaşların her kim istihdam olunur ise anın ismine olarak silret 
verilmesi ve istihdam olunacak ketebenin intihab ve ta'ylni ve terk ve tekasül ederler 
ise tebdlli hususunun müfettiş-i mı1ma-ileyhe havalesi müniisip göründüğü beyiinıyla 
icra-yı icab istiziin olunmuş olup eğer ki mı1ma-ileyhima terk-i hidmet eylemelerin
den naşi yerlerine başkalarının ta'yini icab-ı halden ise de bunların azl ve nasbı ve 
intihab ve ta'yini maddesi hazinenin yapacağı şey olarak efendi-i mı1ma-ileyhim ol 
babda me'zuniyet i'tasına hacet olmadığı gibi bundan böyle şu işde kullanılacak kil
tipierin ihrac ve ta'ylni muhtac-ı istizan görülemediğinden yine intihab ve azl ve 
nasblan hazinenin re'yine aid olmak ve hln-i tebeddülde intihab edilecek efendilerin 
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ismine sılret-i ma'aş verilip İstiziina hiicet bırakılmamak ÜZere iktizii-yı biilin icriisı 
hususunun Neziiret-i müşiirun-ileyhiiya havalesi tezekkür kılındı ise de ol biibda erıır 
ü ferman bazret-i men-lebü'l-emrindir. 

Fi 8 Muharrem sene 280 ve fi 12 Haziran 279. 

BOA.İriide Meclis-i Viilfi 22056 

* 
* * 

Devletli'ı efendim bazretleri 
Dersa'iidet ve bilad-ı seliisede kiiin 1..'Ütübbiinelerin mevci'ıd olan defterleri 

mürür-ı zaman ile fersi'ıde olmakla beraber bakk ve silinti gibi tagayyüriit ve ifsiidiita 
uğrayıp bi'l-1..'Ülliye i'tibiirdan silkıt bir biile gelmiş olmasından niişi kütüb-i mev
ci'ıdenin telef ve ziya'dan vikiiyesi içün 1..'Ütübbiinelerin teffişiyle beraber yeniden 
defterlerinin tanzlrni zınınında iki kol olarak tertib edilen me'mürlara verilmekde 
olan şehri beş bin beş YÜZ ğuruş-ı mua'yyen taşra ma'iirif meclisleri tabs1siitının hii
sıl olan kıste'l-yevm tasarrufatından doksan sekiz senesi gayetine kadar tesviye 
edilmiş ise de emr-i tabr1r bala devam etmekde olup bundan böyle de hayli zaman 
devam edeceğinden miirrıı'l-beyiin şehri beş bin beş YÜZ k.ııruş rna'iirifın doksan do
hız senesi bütçesine idbiil kılınmış idüğinden bahisle sarfırıa me'zi'ıniyet talebini bii
vı Ma'iirif Neziiret-i eelllesinin tezkiresi leffen arz ve takd1m olunmuş olmağla 
me'zi'ıniyet-i matılibenin i'tiisı husı1sunda erıır ü ferman-ı bümiiyun-ı hazret-i taeidiiri 
her ne vechile şeref-sünı1h ve sudür buyrulur ise infaz-ı manti'ık-ı allsine mübiideret 
edileceği beyarnyle tezkire-i seniiver1 terklm olundu efendim. 

Fi 10 cümadi'l-ı1lii sene 300 fi 7 Mart 99. 

Ma'ri'ız-ı çiiker-i keınlneleridir ki 
Reside-i dest-i ta'z1m olan işbu tezkire-i sadiiret-peniilıileriyle melfi'ıf takrlr 

manzür-ı iili buyrulmuş veber veeb-i isti'ziin mu'iimeliit-ı liizırnenin iliisı husi'ısuna 
iriide-i seniyye-i bazret-i piidişiilıl müte'allik ve şeref sudür buyrularak mezkür takr1r 
i'iide kılınmış oİmağla bu biibda erıır ü ferman hazret-i veliyyu'l-emrindrr. 

Fl12 Ca sene 300 ve fi 9 Mart sene 99 
AliRıza 

* 

BOA.İrade-Dalıiliye, 70123. 
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137491226 
"Hulasa" 
Dahil-i vilayetde vakıf kütübhiinelerin izahatını hiivi cedvelin gönderilmesi 

hiil-i hiizır Dolayısıyla mün:ık.'iin olmadığı hakkında 
Müessesat-ı ilmiyye kalemi ifadesiyle şeref-vilrid olan fi 21 Mart sene 333 ta

rih 102736/8 numrolu tahrirat-ı aliyye-i neziiretpeniihlleriyle talep buyrulan fı 6 Ka
nil.n-ı evvel sene 333 tarihli telgrafniime-i neziiretpeniihileriyle de te'kid buyrulan 
arıza-i cevabiyedir. Taşrada bulunan vakıf h.iitübhiinelerin isim ve mevki'leri ve bina 
ve mevcudları ve sfuet-i idareleriyle alıviil-i umfuniyeleri hakkında ma'lfuniit-ı kiifı.
ye İstilisaline dair melrufen irsiil buyrulan suiil varakalarının birer silretleri çıkarıla
rak fı 3 Nisan sene 333 tarihinde mülhakiit evkiif me'mfuluklarına ba-tahrlriit yazıl
mış idi. Bunlardan yalnız Karahisar ve Divriği evkiif me'mfuluklarından alman tah
rirat-ı cevabiyeye nazaran bu gibi vakıf kütübhiine burada olmadığından melfuf 
istiziihniimelerin tanzlnı. ve imliisına hiicet görnlemediği bildirilmiş ve Amasya ve 
Tokad evkiif me'mfuluklarına defa'iitle keyfiyet tebliğ ve esbab-ı te'ehhuru sorui
muş ise de İstidiiil-i muhaberiita ve bu kerre alınan ma'lfuniita göre mezki'ır liviilar 
diilıilinde birkaç h.iitübhiine mevcud ise de bunlar da evkiif-ı mülhakiidan ve müte
vellilerinin yed-i idaresinde olup alıviil-i hazırasıyla gerek mütevellilerin ve gerekse 
hiifız-ı kütüblerinin asker olarak silah altında olmalanndan dolayı h.iitübhiinelerin 
kapalı ve deril.nundaki h.iitüb ve resiiilin ta'yin-i mikdilrı şimdilik mümkün buluna
madığı bildirilmekde bulunmuş ve tahririit-ı funfuniye cevabının şimdiye kadar 
te'ehhuru esbabı mülhakiitdan cevab alınamaması yüzünden ileride gelmişdir bina
en-aleyh nefs-i merkezde gerçi Diirü'r-riiha ve Nu'man Efendi h.iitübhiinesi niimıyla 
iki aded kütübhiinede varsa bunlar da mülhakiidan olup ahviil dolayısıyla kapalı bu
lunduklanndan ifii-yı muk-tezası mütevakkıf-ı iriide-i celile-i neziiretpeniihlleridir ol 
babda emr ü ferman hazret-i men-lehü'l-emrindir. 

Fi15 rebi'u'l-evvel sene 336 ve fi 29 Kani'ın-ı evvel sene 333. 

, Turgut Kut Arşivi, Kiitiiplı aneler Dosyası 

* 
Kütübhiineler Müfettişliği Kalemine Mahsı1s Müsvedde V arakasıdır 
Yenikapı Mevlevihiinesi Post -nişlni canib-i iilisine 

Reşadetlü efendim hazretleri 
Dersa'iidet'de bulunan kütübhiinelerin silret-i mükemmele de bir kıt'a hüliisa 

cetvelinin salniime-i umfuniyye derci musaınınem bulunmakla terub huyurulduğu 
sfuetle dergiih-ı allleri h.iitübhiinesi dahl salnameye derci zırnnında biinisi ismiyle tii-
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rih-i te's1si ve kütüb-i mevcı1de mikdannın iş'arına himem-i aliyye-i reş1dfuıeleri i
nayet buyurolmak babında emr ü irade efendim hazretlerinindir. 

Fı 25 Temmuz sene 1327. 

BOA.MFKTU 8134 

* 
Kütübhfuıeler Müfettiş li ği Kalemine Mahsı1s Müsvedde V arakasıdır 

Bilumum Rafız-ı Kütüblere 
Kütübhiinenizde k.iitüb-i mevcı1denin fihristinin gösterdiği takslı:n-i ulı1m kili

desine tevf'ıkan her fenden kaçar aded kitab bulunduğunun bir cetvelini tanzlı:n ve 
irnla ile serian ser- müfettişliğe göndermeniz siyiikında tezkire terkim kılındı. 

F17 Kfuıı1n-ı Evvel sene 1327 

* 
** 

BOA.MFKTU 8/108 

[Vak'a-nülris Abdurrahman Şeref Efendi'nin İstanbul Kütüphanele

rinin Bastırtılan Fi/ıristlerinden Talebine Dli'irj 

Vak'a-nüv1s-i Devlet-i Osmaniyye 
MaarifNezaret-i aliyyesine 
Sa' adetlü Efendim hazretleri 
Dersa'adet'de mevcı1d kütübhiineler fıhristlerinin nüsah-ı matbı1'asından otuz 

bir adedinin tisyar olunduğu cevitben viirid olan 16 Haziran sene 325 tarihli ve sek
sen sekiz numerolu tezkire-i aliyye-i neziiret-peniihllerinden izbiir buyrulmuş ise de 
Nezaret-i aliyyelerince İstanbul'da mevcı1d kütübhiinelerden otuz dokuz kırk adedi
nin mukaddema fihristieri tanzlı:n ve tab' etdirildiği anlaşılmış ve tisyiir buyrulan 
fıhristlerin aid oldukları kütübhfuıelerin esiimisini mübeyyin pusula dahi leffen ir
sal-i savb-ı viila-yı neziiret-penahlleri kılınmış olmağla tarihe aid kitaplar için Tarih-i 
Osmfuıl Komisyonu tertibi mukadder olan fıhristin ikmal-i tanzlnıi zırnnında müte
biikl kütübhfuıeler fihristierine de serian sıly-i aciziye irsali hususunda himem-i ali
ye-i nezaret-penahlleri şayfuı buyrulmak babında emr ü irade hazret-i men-lehü'l
emrindir. 
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Fl18 Receb sene 327 ve fi 22 Temmuz sene 325. 

A'yilııdan vak:'anüvis 
Abdurrahman 

* 
* * 

BOA.MF. KTU. 3196. 

{Es' ad Efendi Kütüphanesi'nin Bastırılan Kataloğunun Basım Ücre

tinin Ödenmesine Dli'irj 

Ma'rfiz-ı çiiker-i kem!neleridir ki 

Neziiret-i ma'iirif-i Umumiye 
Mek-tub! kalemi 

Aded 15 

Dersa'iidet ve bilad-ı seliisede viiki' kütüphanelerde mevcfıd asiir-ı nefisenin 
mikdar ve envii'ını ve vakıflarının esiimisini vaktiyle yapılmış olan defterlerden bir 
takımı fersfıdelenmek ve bir takımı dahl hakk görmek ve kalem kanştırılnıak sılret
leriyle ihticiicdan silkıt olmasından dolayı kütüphiinelerin yeniden teftiş ve tahririyle 
kiitüb-i mevcfıdenin mükemmel sfuetde defterlerinin yapılması ve müteferri'iitı hak
kında sebk eden ist!ziin üzerine makam-ı sam'i-i sadiiret-penahllerinden 12 Temmuz 
sene 98 tarihinde i'ta buyrulan me'zfıniyete müsteniden tahr!r olunan kiitüphiineler
den Es'ad Efendi kütüphanesi defterleri makam-ı aciziden verilen emir üzerine 
Mahmud beğ matba'iisında geçen sene tab' ettirilmiş ise de tab'iye tertibinin 
müsii'adesizliği cihetiyle henüz mesiirifi tesviye edilememiş idiğinden bahisle def
ter-i mezkfuıın hiivi olduğı yirmi bir buçuk formanın beher formasma meclis-i 
ma'iirifce kat' edilen dört yüz kuruşdan mecmfı' masiirifi bulunan sekiz bin altı yüz 
klıruşun üç yüz sekiz senesi bütçesinde muharrer tertib-i mahsusundan tesviyesi hu
sfısunun arz ve ist!ziim bu kerre ma'iirifmuhiisebesinden bii-müzekkere irade kılın
ıınş ve meblağ-ı mezbfuun sarf ve i'tiisı liizimeden bulunmuş olduğundan ifii-yı 
muktezasma müsii'ade' -i eellle-i ceniib-ı sadiiret-peniihileri şiiyan buyrulmak: biibın
da emr ü ferman hazret-i veliyyü'l-emrindir. Fı 29 Ramazan sene 309 ve fi 14 Nisan 
sene 308 

Ma'iirifNiizırı 

Bende 
Zühdü 

BOA.Ş.D. 21217 
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Şura-yı devlet riyiiseti vekiliet-i celilesine 
Devletlü efendim hazretleri 

Nezaret-i Ma'fuif-i Umünıiye 
Mektub1 kalemi 

Numara: 5 

Es'ad Efendi h.iitüphiinesi defterlerinin tesviye-i masiirifi hakkında Şfuii-yı 
Devlete haviile buyrulan tezkire-i ilcizi ÜZerine viirid olan 20 Şevval sene 309 t1irihli 
tezkire-i aliyye-i riyiiset-peniihl!erinde talep buyrulan iziihata diiir Meclis Ma'iirifi
den tanzim olunan mazbata buna müteferri' evrak ile beraber leffen tesyir k;ılınmış 
olmağla ol biibda emr ü ferman hazret-i men-lehü'l-emrindir. 

F113 Muharrem sene 3 10 ve fi 25 Temmuz sene 309 
Ma'iirifNiizırı 

Bende 
Zühdü 

* 

BOAŞ.D. 21917 

Nezaret-i Ma'iirif-i Uroilmiye 
Meclis-i Keb"ır 

Ade d 
1049 

Şura-yı Devlet Ri yaseti vekiilet -i celilesinin melfilf fi 5 Mayıs sene 308 tarihli 
tezkiresinde makam-ı sami-i sadiiret-peniihiye bi't-takdim şfua-yı devlete haviile 
buyrulan tezkire-i aliyye-i iisafiinelerinde tesviye-i masiirifı istiziin olunan Es'ad 
Efendi h.iitüphiinesi defterlerinin nizamma tevf'ıkan mürrakasası icrii olunduğuna diiir 
sariihat görnlemediği cihetle tasdiki tarafına gidilemeyeceği gibi satıldığında esmii
nının iriid kayd edileceğine ve ne yapılacağına dair de bir şey denilmemiş olduğu 
beyiimyla buralarının lÜZurllu-ı izahı iş'ar buyrulmuşdur. İstiziin tezkiresinden dahi 
müstefiid olduğı üzre mezh.ilr defterler mürrakasaya vaz' edilmeksizin makam-ı iili-i 
neziiret-peniihllerinden verilen emr ve me'zilniyet ÜZerine Mahmud Beğ matba'asın
da tab' etdirilerek rnasfuif-i tab'iyyesinin tasdiki içürr ale'l-usül meclise müraca'at 
olundığı sırada evvelce kat' edilıniş olan beş yÜZ kuruş bedel mezkfu defterin 
müte'addid hiinelere münkasem ve işiiriit-ı malısilsayı hiivi ya'ni adi k.itab tab'ına 
gayr-ı makls olmak hasebiyle esiisen fiihiş dahl olmadığı halde çalışılarak dört yÜZ 
h.lllUşa tenzil olunmuş ve mücerred ğabinden tahriz maksadına mebni olan mürrakasa 
usülürrürr her nev' ve ferd masrafcia mutlaka icriisı pek de mütehattim olduğu 
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bilinerneyüp zaten öteden beri matbu'at işleriyle kesretle meşgill olan meclisin tak
diri ise bu ciheti te'mllıe kafi görünmesiyle beraber pazarlık bi'z-zarfue defterlerin 
tab'ından müteahlıiran olduğundan münakasaya mahal dahi bulunamamıştır. 

Esrnamnın irad kayd edilip edilmeyeceği ve ne yapılacağı bahsine gelince esiimi-i 
h.iitüb defterlerinin tab'ı bunların füruhtuyla ticaret kasdına makn1n olmayıp binaen
aleyh kütübhanelerdeki kütüb ve resiiilin kiiriirı ve mütali'irıin nazar-ı vuh.ilf ve 
şumı11üne vaz' olunmak ÜZere bir kısmı mü'essesat-ı i.lı:nlyeye tevzi' ve bir kısmı 
dahi bey' tarikiyle harice neşr olunmakda olup satıldıkça esrnamnın irad kaydı tabi'! 
bulunmuş olmağla ol vecilıle cevaben iş'ar-ı kefıyet buyrulması babında ernr ü fer
man hazret-i men-lehü'l-emrindir. 

Fl4 Muharrem sene 310 ve fi 16 Temmuz sene 308 

* 

Devletlü efendim hazretleri 

BOA .. ŞD. 21217 

Bab-ı all 
Daire-i sadaret 

Amed! Divan-ı Hümayfın 

620 

Dersa'adet ve bilad-ı selasede vaki' h.iitübhanelerde mevcild asar-ı nefisenin 
mikdar ve enva'ını ve vakıflarının ismini mübeyyin vaktiyle yapılmış olan defterler
den bir takımı fersudelenmek ve bir takımı dahi hak görmek ve kalem kanşdırılmak 
silretleriyle ihticacdan sakıtolmasından naşi kütübhanelerin yeniden teftiş ve tahri
riyle h.iitüb-i mevcildenin mükemmel silretde defterlerinin tanzirni hakkında sebk 
iden karara terfi'an tahrir olunan h.iitübhiinelerden Es'ad Efendi Kütübhanesi defter
lerinin mecmil' -ı mesarif-i tab'iyesi olan sekiı; bin altı yüZ guruşun üç yüZ sekiz se
nesi büdçesinde muharrer tertib-i mahsilsatından tesviyesi Ma'arif Nezaret-i 
celilesine havalesi tezekh.iir kılındığına dair Şilra-yı devlet dahiliye dairesinden tan
zim olunan mazbata leffen arz ve takdim kılınmış olmağla ol babda her ne vechile 
ernr ü ferman-ı hümayilrı-ı hazret-i hilafet-penam şeref-sünilh ve sudilr huyurulur ise 
mantilk-ı mün.lfı infaz edileceği beyamy la tezkire-i senaveri terkim olundu efendim. 

Fi 3 Rebiülevvel sene 310, fi 12 Eylül sene 308. 

Sadrazamveyaver-i ekrem Cevad 

Ma'rilz-ı çaker-i kemliıeleridir ki 
Reside-i dest-i ta'zirn olup melffıfıyla manzilr-ı all huyurulan işbu tezkire-i 

sarniye-i sadaret-penahileri ÜZerine mucibince İrade-i seniyye-i cenab-ı hilafet-
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pen§hl şeref-müte'allik buyurolur olnıağla ol-babda emr ü ferman hazret-i veliyyü'l
emrindir 

Fi 4 Rebiulevvel sene 310 ve fi 13 Eylül sene 308 

BOA.İ Maarif1310. R 4. 

* 
Şfua-yı Devlet 

Dil.hiliye Dairesi 
Ade d 
1193 

Ma'arifNezil.retinin Şfua-yı Devlete havale buyurolan 29 Ramazan sene 309 
tarihli tezkiresi dil.hiliye dil.iresinde kıra'at olundu. 

Me' alinde Dersa'adet ve bilad-ı selasede vil.ki' kütübhil.nelerde mevcud asar-ı 
nefisenin mikdil.r ve enva'ı ve vil.kıflarının esil.misini mübeyyin vaktiyle yapılmış 
olan defterlerden bir takımı fersudelenmek ve bir takımı dahi hak görmek ve kalem 
karışdmimak sfuetleriyle ihticacdan sil.kıt olmasından dolayı kütübhil.nelerin yeniden 
teftiş ve tahririyle kütüb-i mevcudenin mükemmel sfuetde defterlerinin yapılması ve 
müteferri'atı hakkında sebk iden istizil.n ÜZerine i'til. huyurulan me'zı1niyete müste
niden tahrir olunan kütübhil.nelerden Es'ad Efendi Kütübhil.nesi defterleri makil.m-ı 
nezaretden verilen emr ÜZerine Mahmud Beğ matba'asında geçen sene tab' itdirilmiş 
ise de tab'ıye tertibinin müsaadesizliği cihetiyle henÜZ mesil.rifi tesviye edilememiş 
idüğinden bahisle defter-i mezkfuun havi olduğı yirmi bir buçuk formanın beher 
formasma Meclis-i Ma'il.rifce kat' idilen dört YÜZ guruşdan mecmu' mesil.rifı bulu
nan sekiz bin altı YÜZ guruşun üç yÜZ sekiz senesi büdçesinde muharrer tertib-i mah
susundan tesviyesi istizil.n olunmuşdur. 

Tesviye-i mesil.rifı istizil.n olunan Es'ad Efendi Kütüphanesi defterlerinin ni
zamma tevf'ıkan münil.kasası icra olunduğına dil.ir sarahat görnlemediği cihetle tasdi
ki tarafına gidilemeyeceği gibi satıldığında esmil.nının irad kayd edileceğine ve ne 
yapılacağına dil.ir de bir şey denilememiş olduğından buraları nezaret-i müşil.run
ileyhil.dan bi'l-istifsar alınan cevaba melfı1f Meclis-i Ma'il.rif mazbatasında mezk.i'ır 
defterler münakasaya vaz' edilmeksizin makil.m-ı nezil.retden virilen emr ü me'zu
niyet ÜZerine Mahmud Beğ ma:tba'asında tab' itdirilerek mesil.rif-i tab'iyyesinin tas
diki içün ale'l-usUl meciise müraca'at olunduğı sırada evvelce kat' edilmiş olan beş 
YÜZ guruş bedel-i mezkfu defterin müte'addid hil.nelere münkasırn ve işareti 

mahsusayı hil.vi ya'ni adi kitab tab'ına gayr-i makis olmak hasebiyle esasen fil.hiş 
dil.hl olmadığı hil.lde çalışılarak dört YÜZ guruşa tenzil olunmuş ve mücerred gabndan 
taharruz maksadına mebni olan münil.kasa usUlünün her nev' ve ferd masraf da mut
laka icrası pek de mütehattirn olduğı bilenemeyüp zaten öteden berü inatbı1'at işle-
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riyle kesretle meşgUl olan meclisin takdiri ise bu ciheti te'mllıe kafi görünmesiyle 
beraber pazarlık bi'z-zarfıre defterlerin tab'ından müte'ehhir olduğından munaka
saya mahal bulunamadığı ve esmanın in1d kay d idilüp idilmeyeceği ve ne yapılacağı 
bahsine gelince esiimi-i kütüb defterlerinin tab'ı bunların füruhtuyla ticaret maksa
dına makrün olmayup binaen-aleyh kiitübh!inelerdeki kütüb ve resiiilin kariirı ve 
mutali'irı nazar-ı vukGf ve şümi'ılüne vaz' olunmak ÜZfe bir kısmı müessesat-ı ilıni
yeye tevzi' ve bir kısmı dahi bey' tarikiyle harice neşr olunmakcia olup satıldıkça 
esmamn irad kaydı tabi' i bulunduğı gösterilmişdir. 

Bir tarafdan ticaret içün hasılınadığı ve diğer tarafdan harice satılanlar 

esrnamnın irad kayd edileceği beyan olunan işbu defterler ile kaffe-i mübayaat-ı 
emiriye hakkındaki münakasa niz!inunın hükmü meclisin vulclf ve malumatıyla sa
kıt olacağı gibi bu nizarn yalmz gabndan ihtiraz içün de mevzfı' olmayup belki haki
kati hiss-i rekabetle ta'ayyün itmek maksadına mübteni ve nıa'mafih kav!inirı ve 
nizamatın yalmz tatbikatıyla mesı11 ve mükellef olan erbab-ı icra içün alıkam-ı ka
nfıniye ve nizarnİyede esbab-ı mfrcibe ve illet-i gaiye aranması her kaideye münafi 
ise de siyak-ı iş' ara nazaran nasılsa iş evvelce malıslisat-ı ma' arif dairesinde olmuş 
bitmiş ve fiyatında fahişlik olmadığı da beyan olunmakcia bulunmuş olduğından zikr 
olunan sekiz bin altı yüz guruşun her-ınfreeb-i istizan üç yüz sekiz senesi muvazene
sindeki tertib-i mahsfrsundan tesviyesiyle defatir-i mezkilreden füruht olunanların 
sauldıklan seneler hesabına irad kayd olunması ve ba'de'z-in alıkam-ı nizlimiyenin 
azade-i kayd-ı ictihad olarak silret-i mutlakada muhafazasına i'tina kılınması husu
sunun nezaret-i müşarun ileyh!iya emr ve havale huyurulması tezekkür kılındı. Emr 
ü ferman hazret-i men-lehü'l~emrindir. 

Fl 3 Safer sene 310 ve fi 13 Ağustos sene 308. 

* 
* * 

BOAİ Maarif1310.R 4 

[Şehid Mehmed Paşa Kütüphanesindeki Zarar gören kitap/ara ve İs

tanbul Kütüphanelerinin katalogları basılmayanlann kataloglarının 

hazırlanmasına dii'irj 

Ma'arifNezaret-i Celllesine 
Devletlü efendim hazretleri 

Bab-ı ali 
Daire-i Sadr-ı ali 
Mektfrbi Kalemi 

Aded 94 
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Eyüb'de Şehid Mehmed Paşa merhfunun cümle-i müberratından olan medre
se-i meşhüre derfınundaki kiitübhiinede bulunan kitabiardan si.ılar ve çamurlar içinde 
müddet-i medide kalmasıyla mahv olan kütüb-i nefiseden ma'adii kurtarılabilen dört 
yÜZ seksen bu kadarkitab fersude bir halde bulunduğına ve bunlardan Ebu's-Suud 
Efendi:nin hatt-ı destiyle muharrer bir ve sular içinde kalanlardan birkaç ve diğer 
kiitüb-i nefiseden dahi bir kıt' asının takdim kılındığına dair kitabi Alımed Efendi ta
rafından arz-ı atebe-i ulya kılınmış olan varaka ile mezkfir kitablar rnanzfu-ı ali ve 
kütüb-i nefise-i mevcudenin bu halde bulunması nezd-i eelil-i hazret-i pil.dişahlde te
essüfe biidi olarak gerek bunların ve gerek sair kütübhiinelerde bu kabilden olarak 
şifazeleri dağılmış ve cildleıj bozulup mahv olmak derecesine geJnıiş ne ka<lar 
kiitüb-i nefise varise ziya'dan muhafazaten cem' ve teclld itdirilüp muntazaman ma
hallerine vaz'lanyla her kangı kütübhiinede ne mikdar kütüb cem' ve teclld 
itdirilmiş olduğı rna'lfun-ı ali buyurulrnak üzre peyderpey defterlerinin arz ve tak
dlmi ÜZerine buyurulduğı mabeyn-i hümayfrn-ı mülfrkiine baş kitil.bet-i eelllesinden 
bii-tezkire-i hususiye işar edilmiş ve zikr olunan varaka ile kitablar taraf-ı devletleri
ne irsal kılınmış olmağla iktizasının müsiira'aten lfasıyla tanzim olunacak defterlerin 
liecli't-takdlm irsaline ve bir de bundan yirmi beş sene evvel Daru's-saltanatu's
seniyye'de viiki' kütübhiinelerin tahıirine mübiişeret olunmuş ve eksensinin tahriri 
hitam bularak defterleri tab' etdirilmiş olmasıyla işbu defterlerin birer nüshasının 
biib-ı aliye irsaliyle beraber henÜZ tahıirine başlanmamış kütübhiineler kangılan ise 
anların ism ve mevki'lerinin işiirma ve bir de evvelce tahrir olunan ve tahrirden hii
riç kalan kiitübhiineler ez-ser-nev ve daha muntazam sfuetde yazılmak maksadıyla 
iihiren nezaret-i celilelerinden tahsisat-ı kiifıye ile kol kol me'mfular ta'yin olunmuş 
idiyse de emr-i tahr1rin ne dereceye geldiği ve ikıniil olunan defatirin teehhür-i tab' 
ve neşri esbiibı bilinememekde olduğından ba'dema bir hafta zarfında her 
kiitübhiinede ne nev' ulfun ve fünfrndan ne mikdar kitab tahrir olunur ise zlri muhar
rirlerin tarafından musaddak bir icmalin bab-ı ali'ye gönderilmesinin dahl usfrl itti
hazına himınet-i diiverileri rnasrfrfbuyrulmak mütemennadır efendim. 

Fi 5 Zilhicce sene 1031 ve fi 13 Eylül sene 1300. 
Sa'id 

Ma'rfrz-ı Çiiker-i kemineleridir ki 
Şeref-sünfrh ve sudfu bııyunlan ernr ü ferman-ı hazret-i şehinşam müfiid-ı 

emr ü iş' ar-ı sam1-i sadaret-penahllerinden müstefil.d olmuş ve zikr olunan varaka ile 
kitablar gönderilmişdir. Saye-i muvaffakiyet-vaye-i cenab-ı pil.dişahlde tertib olunan 
iki kol muharrirler ma'rifetleriyle Haınidiye ve Yeni Cami ve Beşir Ağa ve Aşir 
Efendi ve Köprülü ve Nilr-ı Osmaniye ve Şehziide ve AtıfEfendi ve Sü).eymiiniye ve 
İbrahim Paşa ve Rağıb Paşa ve Şehid Ali Paşa kütübhiineleri tahrir ol,unup Ayasofya 
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ve Laleli ve Hekim Oğlu kütübhaneleri der-dest-i tahrlr bulunmuşdur. Bu 
kütübhfu:ıelerde mevci'ıd kütüb-i mütenevvi'anın mecmi'ı'ı yirmi dört bin altı yüz kırk 
bir cild olup kadi'ı:n defterleriyle lede't-tatbik elli üç cild zayiat tahakkuk itmiş ve 
taharriyat-ı lazımeye teşebbüs kılınmış ise de bunun ekserisi pek eski vakitlerde vu
ku' bulduğı ve hiifız-ıkiitübler tebeddül etdikçe devr ve tesli'ı:n kiiidesi icra olunma
dığı cihetle mesi'ıliyeti kime raci' olduğı ta'ayyün edememe1..1:edir. Bu defa tahrlr 
itdirilen defterlerin ziri hiifız-ı kütüblere tahrir itdirilerek hıfz olurrup nüshaları tab' 
ve her kütübhfu:ıeye birer cildi i'ta ve kitabcı dükkanında dahl füruht kılınmakcia 
olup şimdiki halde bunlardan Hamidiye ve Yeni Cami defterleri tab' itdirilrniş ve 
Köprülü defteri tab' olunmak ÜZre bulunmuş olup ağırca gitmesinin sebebi dam 
muyazaka-i milliyeden münbaisdür. Taleb buyurılan eski kütübhfu:ıe defatir-i rnat
bi'ı'asından bir kıt' ası takdi'm kılındı. Mutala'asından müstefiid olacağı ÜZre bu defter 
umi'ım kütübhiineler içün tutulmuş olduğı halde yalnız yirmi dört kütübhfu:ıeyi hiivi 
olup halbUki salnarnede masti'ır olan kütübhfu:ıe ve dolablar kırk altı adedirıe baliğ 
olmasına ve şimdi yazılan defterlerde tasrih kılındığı gibi kütübün eşkal ve tavsilatı 
muharrer bulunmadığı milliibesesiyle tebdili pek kolay idüğine nazaran mertebe-i 
kirayede görülemernişdir. Kitabiarın muhtac-ı ta'mir olduğı bahsine gelince hiifız-ı 
kütüblerin bir takımı ashiib-ı rütbeden ve birçoğu dahi na-ehil kesandan olmasıyla 
yerlerine münasebetli ve münasebetsiz birer vekil ta'yin idüp kendüleri ifii-yı hizmet 
itmemekde vekilieri ise devam ve ila-yı vazifeye ilitimarn idememekde oldukları 
rnisillü esna-yı tahrlrde haber verilen nevilisdan gerek kütübhiirıelerin çerçi'ıpe ve 
mefri'ışatı gibi leviizırniitlarırıın ve gerek kütüb-ı mevci'ıdenirı ta'mir ve taslihi bi'd
defa'at Evkaf-ı Hümayi'ın Neziiret-i celilesine yazılmış ise de oraca olan muzayaka 
dahl husiü-ı matlaba miini' olagelmekdedir. Binaen-aleyh hiifız-ı kütübler hakkında 
takdi'm olunan nizarnname mevki'-i icraya vaz' ile işin esası te'min olunmasıyla be
raber ta'mirat-ı mezh.i'tre içün şimdi mebaliğ-i münasibe ta4sisiyle ya Evkiif-ı Hü
mayi'ın Nezaret-i celilesi veyiihud nezaret-i ilcizi ma'rifetiyle icra-yı icabı lazımeden 
olrnağla ve irsal buyurılan mezkfu kitabların'ta'mir ve teclidirıe teşebbüs olunduğı 
rnisillü ba'dema tahrir olunacak ve cem' ve teclid idilecek kiitübün mikdan peyder
pey arz ve izbiir kılınacağı derkar bulunmağla' her halde ernr ü ferman hazret-i men
lehü'l-emrindir. 

Fi 16 Zilhicce sene 301 ve 24 Eylül sene 1300. 

Bende Mustafa 

3412 
Fi 17 Kani'ın-i Sfu:ıi sene 300 

Defterle takdi'm 
Fi 17 Zilhicce sene 3 O 1 
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Hiifız-ı kütüb hakkında olan niziimniime evvelce arz olunmuşidi Bir nüshası
nın ve işbu muhiibere tezkiresinin leffıyle te'kld ve kütübhiineler mesiirifıni tesviye
ye iktiziismın hiili müsiiid olmadığından şıkk-ı sam vechile ma'iiriftahs1siitından ve
rilmesi istiziin. 

Fll7 Za sene 301. 

* 
* * 

Ma'iirif-i Umfuniye Neziiret-i Aliyyesine 
Sa' iidetlü efendim hazretleri 

BOA. Y.A.Res. 25/36 

Dii'lleri fi 12 Teşri'n-i evvel sene 323 tiirihinde üç yüz k.lllUŞ ma'iiş ile 
kütübhiineler müfettişliğine ta'ym huyurulup riyiiset-i aliyyeleri zamanında Meclis-i 
Kebrr-i Ma'iirif a'ziilarmın re'ye'l-ayn meşhı1du bulunan ve nezdimde mahffız ve 
mevcüd evriik-ı resınl ile dam müsbet ve müte'addid hüsn-i hizmetlerim cümlesin
den olan otuz sandık derununda bir kısmı kırk seneden beri ve diğer kısmı on üç se
neden beri Kütübhiine-i Umı1ml' de mesdüd ve daha doğrusu malıbüs bulunan 
kütüb-i nefise-i niidire hakkında fi 28 Haziraıi 324 tarihinde riyaset-i viiliilarına tak
dlın eylediğim rapor-ı dii'iyiinem neticesinde senelerce güvelere me'kel ve mahv 
olmakda bulunan binlerce cild l.iitüb-i mühimmenin meydana meydana çıkarıldığı 
ve diğer rapor-ı dii 'iyiinerole Galata' da Abdülvehhiib bin Veliyüddin kütübhiinesinin 
zayi' olmuş yüzlerce cild kütüb-i mühimmesini meydana çıkarınağa muvaffak oldu
ğııın esnada meclis a'ziilarmın bi'l-umüm nazar-ı dikkatini celb etmiş olan l.iitüb-i 
mezkfue harnallar vasıtasıyla meclise getirilip binlerce lira kıymetde olan mezkfu 
kitiiblar müşiihede buyruldukdan sonraziit-ı sa'iidet-viiliilarının ve bi'l-umüm mec
lis-i mezkCır a'ziilarmın fevkal'iide mücib-i mahzüziyeti olan muvaffakiyetlerim ile 
ilciziine hüsn-i teveccühiitınıza mazhar olup fi 24 Mart sene 323 ve fi 22 Nisan sene 
324 ve fi 17 Mayıs sene 324 ve fi 28 Eylül sene 324 tarihleriyle resmen takdlın 
etdiğim raporlanın neticesinde dahl kilitsiz ve anahtarsız ve hiifız-ı kütübsüz kalmış 
ve diğerleri senelerce mesdüd bulunup milyonlarca liraya mukabil kütübhiineler ve 
güvelere me'kel olmakda bulunan l.iitüb-i nefise-i nildirenin müddet-i kaille zarfında 
meydana ihriicına muvaffak olduğııın erbab-ı harniyyet ve erkiin-ı ma'iirifce yine 
ma'lı1m ve siilifü'z-zikr tarihlerde muharrer evrak-ı resınl ile de müsbet ve nüıniiyiin 
bulunduğu halde i'liin-ı meşrutiyetden sonra ma'iişırna iki yüz kuruş zam ile ancak 
beş yüz kuroşa ibliiğ olmuş ise de icrii kılınan tensık neticesinde ceviiz-ı istihdiim 
meyiinında kadro haricinde kalmış ve altı nüfusdan ibiiret ailemin te'ınln-i 

ma'1şetine mediir olacak on piire viiridatıırı olmadığı gibi yirmi dokuz gün için 
ma'züliyet ma'iişından dahi mahrüırı kalmış ve iki aydan beri ma'a-iiile beşeriyyetin 
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tahammül ederneyeceği seralet ve SRP.derecede perişaniyete düçil.r olmuş ve şu hru-i 
esefe iştimalim gerek nezd-i me'aıı:\fefd-i cenab-ı nezil.ret-penil.hllerince ve gerekse 

/ 
meşrutiyet-i meşrı1'amızca kat'iyyen tecviz buyrulamayacağı aşikar bulunmuş 

idiğinden her türlü vasıta-i ma'!şetinıin mefkfidiyeti ve cevaz-ı istihdil.mım karil.rı 
nazar-ı dikkate alınarak ihtisasım olan me'mfıriyet-i sabıkama münasip yil.hud diğer 
bir me'mfıriyete ta'ym buyrulmaklığımı kemal-i sUzişle istirhil.m ederim. Ol babda 
emr ü ferman hazret-i men-lehü'l-emrindir. 

Fi ll minhü 

31911219 

Kütübhil.neler müfettiş-i sabıkı 
hil.fız-ı kütüb 

Mühür: İsmail Hakkı 

Kütübhil.nelerde sebk edeıi hüsn-i hizmetinden ve el-yevm kadro haneinde 
bulunmağla beraber ma'züliyet ma'aşına da nail olamadığından bahisle bir 
me'mfıriyete ta'yini Kütübhil.ne-i Umümi hil.fız-ı kütübü İsmail Hakkı Efendi tara
fından talep olunuyor ise de müfettişlikce mfuna-ileyhin haline münasip el-yevm yer 
münhal olmadığı beyamy la işbu arz u hil.l Meclis-iKebir-i Ma' arife takdlnı kılındı. 

Fi 14 Teşrill-i sam sene 325. 

3605 

Mühür: Ma'il.rif-i Umümiye Nezareti 
Kütüphaneler Sermüfettişliği 

Münhal vuk'll'unda hru ve iktidil.rıyla mütenasib bir hil.fız-ı kütüblüğe intihab 
olunmak ÜZere kütübhil.neler müfettişliğine i'ad~ kılındı. 

Fl24 Kanün-ı evvel sene 325. 

Mühür 
Meclis-iKebir-i Ma 'arif 

Münhal vukü'unda hru ve iktidil.rıyla mütenasib bir hil.fız-ı h.'iitüblüğe intihab 
edileceği müsted'!-i mfuna-ileyhe tebliğ kılınmış olmağla evraklll hıfzılazım gelir. 

F1 22 Şubat sene 325. 

Mühür 
Ma'il.rif-i Umümiye 

Nezareti Kütüphil.neler Sermüfettişliği 

* 
** 
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[Fındıklılı İsmet Efendi'nin Şeyhi'ye Yazdığı Zeyl'in bulunan cüzle

rine dair] 

14/63 
10 Ağustos sene 325 tarihli ve 8 nurnrolu müzekkire zeyldir. Yıldız Sarayında 

zuhi'ır edip mukedderna Bab-ı Ali'ye gönderilmiş ve makam-ı sil.ml-i sadiiret
peniihllerinden telakki edilen emr üzerine muıi.bharan tedklkine mübiişeret kılınmış 
olan evrak meyiinında hakan-ı esbak cennetmekan Sultan Abdulhamid Han-ı sam 
hazretlerinin kitabcılarından müverrih-i şehlr Fındıklılı İsmet Efendi merhi'ırnun -
Şakayık-ı Nu'maniye zeyli olan- Şeyhl'ye yazdığı zeyl-i mufassalın 321 'den 482 ve 
1001 'den 1039 uncu siihifeye kadar olan kısmına bir cilbend deri'ınunda tesadüf olu
narak huzi'ır-ı sil.ml-i sadiiret-penamlerine takdlln kılınnıağla bunun Yıldız 

kütübhiinesinde mahfuz bulunduğu İstihbar olunan aksiim-ı sairesiyle birleşdirilmek 
üzere Ma'arif N ezaret-i eelllesine irsali ve Cebel-i Lübnan meşayılıından Halil Hü
seyin ile ailesine tahsis olunan rna'aşın 1286 ve Üsküdar ciheti harnallar kethüdiilı
ğının İbrahim'e tevclhini mutazanımın 1308 tarihli iki beriltın da Divan-ı Hümiiyfuıa 
tevdi'i menı1t-ı irade-i aliyye-i fahir:naneleridir. Emr ü ferman hazret-i veliyyü'l
emrindir. 

F1 10 Ağustos sene 1335. 

Hazine-i evrak müdürü · 
Refık 

* 
* * 

Vilayet-i mümtaze Kalemi müdürü 
Kemal 

BOA. Y. PRK. DH. 

Ma'arif-i Umi'ırniye Neziiret-i Celllesi ile Leipzig'de Kain Gusi:av Fock 
Kİtabbanesi Arasında Ber Veeh-i Ati Akd-i Mukavele Edilmiştir. 

Madde 1 Ma'arif-i Umi'ırniye Nezaret-i Celllesi 1917, 1918, 1919 seneleri zar
fında kütübhiineleri diiru'l-mu'allirn1nleri İstanbul Daru'l-Füni'ırı ve 
Daru'l-Mesaileri ve ileride te'sis olunacak kütübhiineleri için tedarik 
edeceği Alınanca, Fransızca, İngilizce, İtalyanca kitiib vesa'ireleri bir 
komisyoncu veya vekilinin delaletine müraca'a:t etmeden doğrudan 
doğruya Gustav Fock Kitabhiinesi'ne sipariş edecektir. Gustav Fock 
Kitabhiinesi sipariş aldığı zaman kısmen veya tamamen ne kadar za
manda sipariş hükmünü lfa edeceğini bildirecek ve bu müddet 
neziiretce taksir olunabilecektir. Almanya diihilirıde tedarik olunacak 
kitablar nihayet bir ay zarfında yola çıkarılacaktır. 
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Madde2 

Madde 3 

Madde4 

Madde 5 

Madde6 

Madde7 

Madde 8 

Madde 9 

Kitablar harbin devamı müddetince Leipzig'de ve ba'de' 1-harb müna
kalat hiili tab!'iye geldiği zaman İstanbul'da teslim edilecel.-tir. 

Gustav Fock Kitabhiinesi, Almanya Daru'l-Fünfrn ve kitabhiinelerine 
gösterdiği müsa'adiitı ve ira'e ettiği teshllatı Devlet-i Osmaniye 
Ma'iirif-i Umfuniye Neziiret-i celilesine de ayru ile ibraz edecektir. [Bu 
musa'adiit ve teshllat işbu mukavelenameye merbı1tdur.] 
Gustav Fock Kitabhiinesi, teslım veya irsiil ettiği kitabiarın katalogları
m da gönderecek veya evvelce göndermiş ise ondaki sahlfe ve numara
sını irsaliye pusulasına dere edecektir. Bundan rna'adii bu kabil 
kitabiarı Almanya mü'essesat-ı resmiyyesine ayru fiyatla verdiğini de 
işaret eyleyecektir. 
Ma'arif-i Umfuniye Neziireti her siparişin zaman-ı ırasından i'tibaren 
bedelinin kaç, ay sonra te'diye olunabileceğini ta'ylıı edecek ve 
kütübhiine bu mehli kabul edecektir. 

Kitab bedelleri kütübhiinenin Dersa'iidetde ira'e edeceği bankaya tev
di' olunacaktır. 

Neziiret tevdi' edeceği kitab bedelinin l.iitübhiine tarafından tamamen 
kabz edildiğini müş'ir bir kıt'a senedi bankadan taleb edecektir. Bi
na'en-aleyh kütübhiine rnatlı1bunu zamanında istifa edebilmek için ma
lı teslim eder etİnez senedi de bankaya göndermesi lazımdır. 

Nezaret biilada tekarrur eden şeraitin birer sılretini Diiru'l-fünfrn müdir 
ve müderrisleriyle Diiru'l-mesailer hiifiz-ıl.iitüblerine tebliğ edecel.-tir. 

İş bu mukavelename nüshateyn olarak tanzim kılınmışdır. 

5 Kanfrnl Siini 1917,29 Ra 1335. 

BOA.MF.KTU 9178. 
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