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2 — İmparatorluk . devrindeki kütüphanelerin . idare ' tamdan :
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I - Halk Kütüphaneleri :

Halkın . -istifadesine -açılan - ■ kütüphanelerin - idare tarzlarının vak
fiyeleriyle tesbit edilmiş olduklarını -ve bu - işi - de ilk defa Fatih’in ele al
mış olduğunu evvelce ' -.zikretmiştik.

Bu vakfiyelerden 'kazalarını tetkik etmek suretiyle Osmanlı - Devri
kütüphanelerinin idare tarz'arı hakkında bir kanâata sahip olmak müm
kündür. Fatih Sultatı Mdhmet - Türkçe Vakfiyesinde, açtığı kütüphanesi
nin idaresine bir hafızı - kütüple ibuna yardımcı olan bir kâtip kadrosu
koymuştur. Fakat bu vazifeye tayin olacakların bazı vasıflara sahip olma
sını da şart koşmuştur. - Hafızı kütüpün «... esami - ■ i ' - kütüb - - ü - mUtebereye ârif ve müderris ■ ve- muid - ve müstaidinin muhtaç oldukları kütübün
tafsiline vakıf» olmasını -kâtibinde -«arif - i cami ül - maarif» -birer kimse
olmasını ' . istemektedir.■ (27) - Vakfiyede - - kütüphane - idaresiyle okuyucu
münaseb<^t^i^<^ı^.de de- yer verilmiş olup, müracaat sahiplerinin her - ' ■ - türlü
suallerinin cevaplandırılmasına azami gayret sarfedümesi istenmektedir.
Ve gine -ilk - defa kitap iare . işinin hu vakfiyede ele alınmış olduğfârhı gör
mekteyiz. Kitap ahp vermede kütüphane personeli zayiata meydan - ver
meyecek, iare edilen - kitapların bir defteri - -tutulacaktır. -Kütüphane her
ay başında bir nazır veya kaimimakaımı tarafından - tadat - edilecektir. Ha-'
fız _ ı kiitüp 6, - kâtip 4 akçe yevmiye alacaklardır. - (28)
Fath - bu vakfiyesiyle bugünkü kütüphane - idare tarzlarına çok - yakın
olan bir sistemi bundan beş asır evvel ortaya koymuş- oluyor.

İmparatorluk hudutları - içinde, Fatih ve ondan - sonra kurulan kütüp
hanelerin bekası, vakıf kütüphane sahiplerinin kurdukan kütüphanelere
(27) yakfiye, 268 v.d.,
(28) Vakfiye, 270.
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bıraktıkları zengin -emlâk ve akarlardan elde edilen paralarla temin edil
miştir.
Fatih'ten sonra kurulmuş - bulunan - vakıf - kütüphanelerin idari teşkilâfları hakkında malûmat veren ' - -diğer önemli bir vakfiyede Köprülü Kü
tüphanesi Vakfiyesidir. - Halen - - kütüphanesinde. -mevcut.- bulunan bu vakfiye
Köprülü Mehmet Paşa (
- 1661) adına -oğlu Fazıl Ahmet Paşa (1635
- 1676) tarafından kütüphane için ,kardeşi Fazıl Mustafa Paşa (1637 1691) - tarafından. hazırlanmıştır. Vakfiyenin tarihi 1678 dir. (29) Bu vak
fiyeye göre; kütüphane kadrosunda üç- hafı-zı kütüp- (evvel, sani, salis)
bir bevvap ve bir de mücell ' t bulunmaktadır. Kütüphane, Pazar, Sah ve
Perşembe günleri sabahtan . - - ikindiye kadar - açık bulundurulacaktır. Bu
günlerde kütüphanede kitap okunduğu gibi lüzumlu olduğu takdirde,
haizi fkayıt ve şartlarla 3 - -6 ay müddetle kitap ' iaresine müsaade edilmiş
tir. Bu hale nazaran Köprülü - Kütüphanesi, üç memur, - bir . - ' hizmetli, bir
mücelliti ile - birlikte teşıkilâtı tam bir kütüphane - olarak tesis- edilmiştir.
Ayrıca iare sistemini de bundan üç -asır evvel halletmekle - Köprülü - Kü
tüphanesi idari teşkilâtı bakımından çok - - dikkatte -şayan bir durum- arz
etmektedir.
.
Fakat, bu memlekette Osmanlı İmparatorluğu -devrinde - kütüphane
cilik idare tarzlarının esaslarını Koca Ragıp Paşa’nm -(1698 - 1762) ortaya
koymuş -olduğunu -da -söyleyebiliriz. Sadrazam olarak vazife- gördüğü za
man içinde memleketin ibdr çok işlerini düzeltmiye çalışmış olan - Ragıp
Paşa’nın kütüphanecilik sahasında da, teşkilâtçı bir -devlet adamı olarak
bir şeyler yapacağı tabiidir.
Bu husus hailen kütüphanesinde mevcut bulunan vakfiyesinde gayet
açık -olarak görülmektedir. - (Ragıp Paşa Kütüphanesi Nu : 1337) Kütüp
hane memurlarının tayininde ve kütüphanenin - - idare - tarzında bir çok
yenilikleri ihtiva eden maddeleri - - bu vakfiyede -görmek mümkündür. Ez
cümle :
,
a -- - Kitaplar yalnız kütüphanede ve herkes- tarafından okunur, fakat
hiç bir sebeple dışarıya - çıkarılamaz,
b - Hafızı küfüpler okuyuculara- her türlü kolaylığı - göstermeğe mec
burdurlar, kütüphane işleri iki memur tarafından görülür, hafızı kütübü
evvel 120, hafızı -kütüklü sani- 110 .akçe yevmiye alacaklardır. Bunların
15 er akçe yevm’ye ile çalışan iki yardımcısı vardır.

"

*

c - Kütüphane Cuma -günlünden mada her -gün sabahtan akşama ka(29)

1 — Kütüphanesinde mevcut vakfiye, 2 — Gökbilgin, Tayyip, İslâm
Ansiklopedisi, Köprülüler maddesi, 3 — Gökman, Muzaffer, İstanbul
Kütüphanelerinden notlar, 32 v,d.
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dar açık bulundurulacaktır. - Bu müddet içinde- - kütüphaneye .bir - okuyucu
dahi gelmezse bile - kütüphane- -kapttıl^nuytcaktır. . .
di - Hafızı - kütüplük - vazifesinin - vekâlet - -suretiyle - " bir - başkasına - "yapt-ıı
nlması yasak edilmiştir. İki memur '-da kütüphanede beraberce- çalışacak
lar - ve başka bir yerde ikinci - bir - vazife göremiyeceklerd'ir. Münavebe - ile vazifeye devam yasak edilmiştir.
e - - Hafızı - kütüplerden - birisi - vefat ettiği - zaman,: . - bunların (küçük ve liyakatsiz - ve - - ehliyetsiz - - evlâtları eskiden - olduğu - gibi hafıza - -kütüplük vazi
fesine - getirilmiyeceklerdir. Yerlerine - liyakat ve - ehliyet sahibi "olan yeninileri - tayin edileceklerdir. Hafız kütübü - evvel - öldüğünde yerine, hafızı kütübü - şani geçecektir.
f - Kütüphanede yevmiye - " 10 " akçe -ile - - vazife - gören bir - hizmetli ibü"
lundurulacaktır.
■
•
g - Kütüphane her sene Muharrem - - - ayında müfettişler - - marifetiyle
ve bütün personelin - huzurunda -deflerine - teker teker - tatbik edilerek, " tadat
edilecek " bu - -tadat - esnasında tamir - ve . terfide - muhtaç " olan kitaplar teshi
ne tamir ve cilfleftifüeceklerdir. (30)
Ragıp Paşa Vakfiyesinde, kütüphanesinin - - muntazaman çalışabilmesi
için - yukarıda belirtildiği gibi çok lüzumlu - olan maddeleri - ortaya . -atmakla,
bugünkü- kütüphanelerin - - idare tarzlarına- uygun bir - - idare " sistemi - meyda
na -getirmiştir. Çünkü - Vakfiyesinde - - zkrettiği - -bu esaslar - zamanımız kü
tüphanelerinin - idare -tarzlarında ve kütüphanecilerin - tayinlerinde aranı
lan. - birinci derecedeki . vasıflardır.
II

- Saray Kütüphaneleri:

OsmanlIlar - .Devrinde -Saray Kütüphane’lerinn teşkilât ve idare tarz
ları hakkındaki bilgiyi - III. Ahmet’in - kurduğu " Endurun - - u - Hümayun - Kü
tüphanesine ait - vakfiyeden öğrenmekteyiz.
.
.
III. Ahmet’in mimarlarından Ehu- -Bekir Ağa - (31) "eliyle -inşa ettirilen
ve - inşaatına Vaikahüvis- Raşit efendi -(32) tarafından- -nezaret - . edilen - ve bir
sanat şaheseri olan fim kütüphane İmparatorluk -devrinin yegâne saray
kütüphanesidir.
•
(1131 H.) - 1718/l'71/9 M. tarihini taşıyan - ve Sadrazam Damat İbrahim
Pâşa - yefcâletiyle,.. -tanzim -olunan ve - devrinin tanınmış - hatt-atlanındtn Esseyid - Abdullah tarafından yazılmış olan --bu kütüphanenin vakfiyesinde :
Kütüphane binasının yapılmasının sebebi, kitaplarının - nereden temin
(30)
(31)
(32)

Vakfiye, 15 a - 24 -a.
Güzel Sanatlar-Mecmuası, -sayı: 6, - 87.
Tarihi Osımani Encümeni Mecmuası, sene 7, sayı 40,- .236; -
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edildiği, kütüphanenin Pazartesi ve -Perşembe günleri açılacağı, Saray
dışına her ne suretle olursa- olsun kitap çıkarılmıyacağı, " hafızı kütübü
evvelin hazineliden, "Hafızı kütübü saninin seferliden birisinin olacağı, bir
mücellit - ve iki hizmetlinin kütüphanede vazife göreceğine ait hükümlerle
bunlara - verilecek ücretlere karşılık gösterilen gelirleri en küçük teferru
atına kadar tesbit etmiştir. (33)
Kütüphanelerin idare tarzları hakkında misaller verdiğimiz bu kü
tüphanelerden başka, gördüğümüz -" diğer kütüphane vakfiyelerinde (34)
birbirine benziyen hükümler mevcuttur. Hepsi de -kurulan kütüphanelerin
idare şekilleri hakkında -biilgi vermektedir. Attf Efendi kurduğu kütüpha
nenin vakfiyesinin bir kısmanı mermer bir- taşa hakkettirmek suretiyle
ayrıca kütüphanesinin kapısına da koydurmuştur.
.
Zengin vakfiyelerle -tesis edilerek meydlana getirilen - kütüphanelerin
idareleri - zamanla bozulmağa başlamıştır.
III. Ahmet zamanında bir çok kıymetli yazma eserlerimizin yurt dı
şına çıkarıldığı ve bunu menetmek için bu hükümdarın bir emir dahi
çıkardığını görüyoruz. (35) Bu çözülme Saray Kütüphanelerine kadar si
rayet etmiş Revan Köşkünde- bulunan kitapların- bir kısmının -satıldığını
ve XVII. asır nihayetinde sır kâtibi olup " saray kütüphaneler’nde hafızı
kütüplük eden kimselerin - devir ve teslim işlerinde bile lâyıkiyle hareket
etmediklerini Cavit Bey Tarihinde - bildirmektedir (36).
' Halk Kütüphanelerindeki durum ise bundan daha iyi değildi. Kütüp
haneler personeli, kütüphanelerdeki vazifelerini ikinci plânda bırakarak
dışarda muhtelif işler görmiye başlamışlardı. Ragıp - Paşa bu durumu - gör
düğü -için kendi kurduğu kütüphanesinde bu işlerin önüne -geçmiye çalış
mıştır. Fakat açılan kütüphaneler mütevellileri el değ’ştirdikçe bozulmuş
lardır. Hatta Tanzimat Devri Maarif Nazillarından Münif Paşa - (1830 1910) nın Maarif Nazın olmadan - çek evvel hazırlayıp Sadrazam Âli Paşa
ya (1815 - 1871) sunduğu bir lâyihada, kütüphanelerin tertip ve tanzimin
de görülen düzensizlik ile bunların ziya - a uğratacak elle-re teslim- edil-

.

(33) Kütüphane vakfiyesi, Topkapı Sarayı Kütüphanesi, Nu.: 147, 10 a.v.-d,
Güzel Sanatlar Mecmuası, - sayı: 6,87.
(34) Kılıç Ali Paşa, Turhan Hatice Sultan, Hafit Efendi, Mustafa - Aşır
Efendi, Halet " Efendi, Yeni Cami kütüphaneleri vakfiyelerinin asıllan
ile Hamıiciiye, Murat Molla, Hekimoğlu Ali Paşa, - Pertev Paşa, Atıf
Efendi kütüphaneleri vakfiye suretleri, Hacı Selim Ağa kütüphanesi

vakfiyesinin fotokopisi(35) Raşit, Tarih, - C: 4, 218.
(36) Cavit Bey, Tarih, Üniversite Kütüphanesi Türkçe Yazmalar, Nu: 5943, 245 v.d.
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iniş " olduğunu bbldirrmesine (37) ve Maarif Nazun olduktan sonra (1298 H.)
1880 senesinde - kütüphanelerin sureti idaresi hakkında 19 maddelik bir -ta
limatname htZirlamtsınt rağmen (38) kütüphanelerin idareleri istenilen
şekilde düzenlenememiştir.
Kütüphanelerin idarelerinin mütevellilerden alınarak devlet kontrolü
altına girmesi "hakkında kafi bir bilgiye sahip değiliz. Yalnuz Münif Paşa’mn kütüphaneler personeli için -htzırladıği talimatname" ile İstanbul’un
63 kütüphanesinin fihrisSerin'n " Maarif Nezareti tarafından tab . "ettiril
mesinden XIX. asır sonunda kütüphaneler idaresinin bir müddet için Ma
arif Nezaretine- bağltndiğini -istidlal ediyoruz.
Ancak. Evkaf Nazın Hayri Efendi (1867 - 1921) ’nin Evkaf Nazırlığı
zamanında, bir " kısım - kütüphanelerin ontrilmasi ve bir umumî kütüphane
açılmasına teşebbüs edilmesi (39) - ve zamanında kütüphanelerin idaresinin
Mebean-i Hayriye Müdürlüğüne bağlı bulunması, kütüphaneler idaresinin
‘ bu zamanda -Evkaf Nezareti tarafından tedvir edildiğini göstermektedir.

Bu durum 1340 tarihli Tevhid - i Tedrisat Kanununun neşrine kadar
devam etmiş olıup, bu tarihten itibaren kütüphaneler - Maarif - Vekâletine
bağlanarak, Kütüphaneler Müdürlüğünün idaresine - verilmiştir.
3 — İmparatorluk Kütüphanelerinde : Katalog İşleri:

Kütüphane katoloğlan kütüphanelerin tesisleriyle meydana getirilmiş
lerdir. Fatih’in kurduğu kütüphanede vazife görecek olan kâtibin
aynı zamanda kütüphane defterini (katalogunu) tertip etmesi de iste
nilmektedir. (Vakfiye, 268.)
Tesis edilen her yeni kütüphanede vakfiyeleriyle " beraber kütüphane
ye - konulan kitapların fihristleri de tertip edilmekte idi. - Bu itibarla vak
fiyeler aynı zamanda kütüphane fihristi (baoımıından da çok kıymetli birer
vesikadırlar. İstanbul’da bulunan kütüphanelerin vakfiyelerinde ekli fih
ristinden " mada, ayrıca birer katalogunun olduğunu XVIH asırda IstantnfTa gelen ve muhtelif kütüphaneleri -gezen ve kataloğlanm gören İtalyan Bahibi L’Abbe Todbrini (40) eserinde gördüğü kataloglardan uzun uzun
bahsetmiştir. Bu rahibin gördüğü kütüphane katakolan, İstanbul’un - En
derun Kütüphanesi dahil on üç kütüphanesine attir. O devre ait kataloğ
tertip ve tasnifini gösteren ve önemli bir vesika olan bu eserden - yeni Fa
tih Kütüphanesinde bulunan kitap fihristini " ve bu fihristin taksim şeklini
(37) Millet Kütüphanesi, Müteferrik Eserler Nu: 85,3 a " v.d.
(38) Mahmut Cevat, - Maarif Nezareti tarihçesi, 207 v.d.
(39) Evkafı " Hümayun Nezareti tarihçe-i teşkilâtı, 238 v.d.
(40) L’Abbe Todorini, aynı eser, 56 " v.d.
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bir " misal olarak göstermeği faydalı buluyoruz. Bu değerli
Kütüphanesinin fihrist" taksimatı -şu şekilde gösterilmiştir.

eserde Fatih.

1 - Kur”an ve- Tecvit kitapları, 2 - Tefsir -kitapları, 3 - Kütübü usulü
hadis, 4 _ Hadis kitapları, 5 - Akaid ve kelâm -kitapları, 6 - Usulü fıkıh ki
tapları, 7 - Fıkıh kitapları, 8 - Fetava - kitapları, 9 _ Edebiyat kitapları,
10 " - Tasavvuf kitapları, 11 - Havas kitapları," 12 - Tıp kitapları, 13 - İl
mi hikmet ve hey’et ve hendese kitapları, fizik, astronomi kitapları, 14 Nücum astroloji, aritmetik kitapları, 15 - Sarf ve nahv kitapları, 16 - Ma-ani vel " beyan, 17 - Lügat kitapları, 18 - Tarih ve siyer kitapları (41).
İmparatorluk hudutları içinde yüzlerce kütüphane tesis edilmesinerağmen vakıf kütüphane fihristlerinin baskı işi çok geç - kalmıştır.

Memleketimizde ilk -matbaanın kurulduğu (1139 H.) - 1726 yılından an
cak - 140 -sene - sonra (1279 H.) 1826 yilmda . - Damat İbrahim Paşa kütüpha
nesinin fihristi taş ıbbasmaşı olarak basılmıştır (42). Bundan altı yıl sonra
(1285 H.) 1868/1869 senesinde Ragıp Paşa Kütüphanesinin fihristi basıl
dı. Fakat Ragıp Paşa Kütüphanesinin fihristi 18-56 yılında - bir -kere de İn
giltere’de Arap - Harfleriyle basildi "(43).
1294 senesi salnamesinde İstanbul’da- mevcut kütüphanelerden 51 ade
dinin fen, fen tahrir olunduğunu da " görmekteyiz (44).

Kütüphanelerin muntazam fihristlerinin - tabı ve neşrine .ait ilk karar
lar Münif Paşa’nın Maarif. - . Nazarlığı -zamanında - alınmıştır. . (1296 H. 1878/1879 M.) Bu iş bir komisyon uhdesine havale edilmiştir (45). . Bu, ko
misyonda. -çalışanlar şunlardır -: Esbak Tuna "Mutasarrifi Tahsin Efendi,
Mektebi Rüştiye - Müdürü - Selim Sabit, Telif . ve tercüme odası Müdürü Ah
met Hamdi, Mekâfbi İbtidaiye Müdürü Mustafa, Mekâtibi Aliye Müdürü
Aristoklis, Matbaalar Müdürü. Artin Efendi.'

Bu komisyonun çalışmalarına ait neticeler (1300' H.) 18852/1883 - yılın
dan itibaren ahnmıya -başlanmış ve (1312 H.) 1894 senesine kadar 12 yıllık
bir mesai " ile İstanbul - Kütüphanelerinin 63 ünün 40 -ciltte toplanan fihrist
leri tab " ve" neşir -edilmiştir. (Bak" : Kütüphanelerin - matbu fihristleri) (46)
(41) L’Afcflbe Todorini, aynı eser, 58 - 66.
(42) Ergin, Osman, M. " Cevdet’in Hayatı, Eserleri ve Kütüphanesi, 423 v.d..
(43) Aynı eser, 425 v.d.
(44) 1294 senesi salnamesi, 86 - 91.
(45) Mahmut Cevat, " aynı eser, 185.
(46) Ergin, Osman, aynı eser, 430- - 431.
Gökm.an, Muzaffer, Bayazit Umumi Kütüphanesi, 3. sahife haşiyesi..
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Bazı" -kusurları^ rağmen bu - fihristlerin neşredilmesi çok " faydalı "ol
muş ve zamanımıza kadar kullanılmaya devam etmiştir.
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'
fotokopisi
37 — Cavid Bey Tarihi, Üniversite Kütüphanesi T. 5943
38 — Münitf Paşa Lalihası, Millet Kütüphanesi, Müteferrik Eserler, Nu: 85
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