TANZIMAT'IN KÜTOPHANECILI~IMIZE
ETKILERI
Dr. MÜJGAN CUNBUR
Tanzimat devrinde, çe~itli kültür kurumlar~m~zda görüldü~ü
gibi, kütüphanecilik alan~nda da bat~daki benzerlerine do~ru bir seri
yönel~ne ve yenile~me davran~~lar~yla kar~~la~~lmaktad~r. Türlü yaz~~
ve eserlerde, özellikle, XIX. Yüzy~l~n sonlar~na do~ru Istanbul'da
kurulan bir kütüphane, eski Istanbul kütüphanelerinin matbu fihristleri gibi konulara dokunuldu~u halde, bir Tanzimat hareketi olarak ne bu konular~n ne de bu yar~m yüzy~ldaki kütüphanecili~irnizi ilgilendiren di~er hususlar~n üzerinde durulm.arru~, Tanzimat'~n kütüphanecili~imize neler getirdi~i bir bütün olarak incelenip de~erlendirilmerni~tir.
Kütüphanecilik tarihimizde bir kaç küçük ~slahat hareketine,
Tanzimat'~n öncüsü say~lan ve bat~~kültür kurumlar~n~n yava~~yava~~
tan~runaya, memleketimizde benzerlerinin kurulrnaya ba~lad~~~~devirlerde de raslamak kabildir. Tanzimat'~~ haz~rlayan I. Abdülhamit,
Mahmut, III. Selim'in saltanat y~llar~nda, daha geriye gidifirse
Ahmet ve k~smen I. Mahmut devirlerinde gerek Istanbul, gerekse
di~er illerde ve ilçelerde zengin yazma eser kolleksiyonlanyla, önceki
as~rlara göre, çok say~da kütüphane aç~lm~~t~r. Eski vak~f müessesesi
esaslar~na uyularak aç~lan bu kütüphanelerin kurucular~ndan bir
kaç~, bu geleneksel kurulu~lara zamanla yerle~mi~~baz~~hususlarda
gördükleri aksakl~klar~~gidermek için çareler aram~~lar, örnek olarak
o zamana kadar babadan o~ula geçip gelen görevli tâyinine, hafiz-~~
kütüplü~ün vekâletle yönetilmesine, haf~z-~~kütüplerin ek görev almalar~~durumuna son verrr~i~lerdir. Yapabildikleri de eski bir hay~r
kururnunda bir tak~m yeni düzeltmelerden ibaret kalm~~t~r.
Vak~f kütüphane kurma çabalar~~Tanzimat öncesinde oldu~u
gibi, Tanzimat devrinde de sürüp gider. Bunun içindir ki Tanzimat
hareketlerinin kütüphanecilik alan~na etkisi iki yönlü olmu~tur :
. Konu, sanat ve say~~ bak~m~ndan zengin muhteval~~vak~f
kütüphanelerde görülen bat~dakilere benzer yenile~me hareketleri,
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2. Bat~l~~esaslara göre ya da benzer ~ekilde muhteva ve düzen bak~m~ ndan tamamen yeni kütüphane kurma te~ebbüsleri.
Her iki yönde de kar~~la~~lan yenilikler ya ki~isel çabalar~n sonucu
veya bir kaç ki~ilik topluluklar~n eseri ya da devlet eliyle yap~lanlar
diye üçe ayr~labilir. Ancak ister topluluk, isterse devlet eliyle olsun,
hareketin ba~~nda yine de, kütüphanecili~in de~er ve önemini kavram~~~bir yönetici veya bir devlet adam~~ bulurunakta, ço~unda da
ayn~~ki~iyle kar~~la~~lmaktad~r. Bu yüzden Tanzimat devrindeki kütüphanecilik hareketlerini bir ay~rma yapmadan tarih s~ras~yle vermek
en iyi yol olacakt~r.
Bat~l~~esaslara göre kurulan ilk kütüphane:

Bat~n~n büyük kültür merkezlerinde görevli olarak bulunmu~,
bu f~rsattan yararlanarak bilgi ve görgülerini artt~rm~~, bat~n~n bilim
ve kültür kurumlar~n~~yak~ndan tan~m~~~bir kaç ayd~n ki~i, "Cemiyet-i
Ilmiye-i Osmaniye" ad~m verdikleri bir dernek kurarlar. 1861 y~l~~
mart ay~nda (Ramazan 1277), dini ve siyasi konular d~~~nda türlü
bilimlere ve maarife dair kitap ve bro~ürler telif ve tercüme etmek,
konferanslar ve umumi dersler vermek amac~yla kurulan bu dernek
bat~l~~esaslara göre kurulan ilk derne~irniz say~lmaktad~r. Derne~in
ikinci ba~kan~~Tanzimat'~n say~l~~fikir adamlar~ndan, k~sa aral~ldarla
üç kere Maarif Naz~rl~~~nda bulunmu~~olan Mehmet Tahir Münif
Efendi (Pa~a) dir. Ten~muz 1862'de derne~in organ~~olarak "Mecmu'a-i Fünun" yay~mlar~ma~a ba~lar. Derginin önsözü ve içindeki yaz~lar~n ço~u Mehmet Tahir Münif Efendi'nin imzas~m ta~~r. "Mecmu'a-i
Fünun"un bas~n tarihimizde ilk dergi olarak ayr~ca yer ve de~eri
vard~r. Kütüphanecilik yönünden derne~in en önemli faaliyeti ise
kendi bünyesi içinde bir kütüphanenin kurulmas~~ te~ebbüsüdür.
Cemiyet-i Ilmiye-i Osmaniye Kütüphanesi, ilk dernek kütüphanenliz, ayr~ca memleketimizde modern kütüphanecili~in ilk müjdecisidir. Böyle bir kütüphanenin varl~~~ndan ilk defa Prof. Dr. Rag~p
Özden "Tanzimat'tan beri yaz~~dilimiz" adl~~etüdünün "Mecmu'a-i
Fünun" bölümünde cemiyet tüzü~ünün baz~~maddelerinde geçen
bir kaç kelimeyle bahsetmi~, ancak bu hay~rl~~ te~ebbüsü bir kütüphanecilik hareketi olarak ele almam~~t~r.°
Prof. Dr. Rag~ p Özden: Tanzimat'tan beri yaz~~dilimi7. "Tanzimat", S. 883886.
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"Mecmu'a-i Fünun"un Muharrem 1279 tarihli (Temmuz 1862)
ilk say~s~nda ç~kan 2 "Nizamat-~~Cemiyet-i ilmiye-i Osmaniye"nin
~~ 2. ve 15. Maddelerinde derne~in yöneticileri ve yönetim kurulu say~l~rken bir de haf~z-~~kütüpten söz aç~lmakta, bunlar~n derne~in üyeleri
aras~ndan bir sene süreyle seçilecekleri, ücretsiz çal~~acaklar~, seçim
süresinin hitammda yeniden seçilebilecelderi belirtilmektedir. Tüzü~ün 25. Maddesinde "Haf~z-1 kütüb nizamname-i mahsusu mucebince ifa-y~~memuriyet eyleyecektir" diye kay~tl~d~r.
"Cemiyet-i ilmiye-i Osmaniye ne~r-i fünun ile i~tigal eder cerniyetler ile mürasele ederek yek-di~er ile mübadele-i telifat hususunu
teklif eyleyecektir" denilen 33. Madde ise, günümüzden ~~o3 y~l önce
dernekler aras~ndaki kitap mübadelesi fikrini memleketimize getirmi~~
olmas~~bak~m~ndan bilhassa önemlidir.
35. Madde, dernek kapand~~~nda para, kitap ve sair e~yan~n
üyeler aras~ nda da~~t~lmay~p, sat~larak toplum yarar~na bir i~te sarfedilmesine dairdir.
"Mecmu'a-i Fünun"un ayni say~s~nda ç~ kan "Cemiyetin usul-i
idare-i dahiliye nizamnamesi"nin 15. Maddesinde haf~z-~~kütüple
ilgili olarak "Cemiyete baz~~âsâr-~~atika ihda olundu~u halde kabul
olunarak bunlar dahi haf~z-~~kütübün taht-~~idaresinde bulunacakt~r."
denilmektedir. 3
"Mecmu'a-i Fünun"un yine ayni say~s~nda yay~mlanan kütüphane yönetmeli~ine gelince, bu yönetmelik, bamba~ka karakterde
olan kütüphane vakfiyeleri bir yana b~ralul~rsa, kütüphanecilik tarihimizde ~imdiye kadar ele geçen ilk yönetmeliktir, hem de modern
bat~~kütüphanecili~inin mernleketimizdeki etkisinin ilk eseridir. 4
Kütüphanedeki eserlerin nas~l mühürleneceklerinden, kütüphaneden
kimlerin yararlanacaklar~ndan, tutulacak dernirba~, alfabetik ve sistematik defterlerinden, kütüphaneden ne ~ekilde yararlan~laca~~na,
ödünç kitaplar~n nas~l verilece~ine, iare defterlerine, ödünç al~nan
kitaplar~n kirlenmesi, kaybolmas~~halinde okuyucudan neler istenece~ine, nadir ve el yazmas~~eserlerin iaresine kadar çe~itli hususlar~~
kapsayan "Cemiyet Kütüphanesi Nizamnamesi" ~~o maddeliktir :
Mecmu'a-i Funun, Muharrem 1279, Sene: 1, C~iz: ~ , S. 2-10.
Ayni dergi, ayni say~, S. 13.
4 Ayni dergi, ayni say~, S. 14-15.
2

3
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I. Madde — Kütüphanede bulunacak kitaplann ilk sahifeleri
arkas~na cemiyet mührü bas~lacak ve mümkün olabildi~i halde
cildleri üzerine cemiyet unvan~~tab'olunacakt~r.
Madde — Cemiyet aza-y~~rnüdaveme ve gayr-i müdavemesinin kütübhane kitaplar~n~~bilâ-ücret istiare ve mütalaaya salâhiyetleri olacakt~r.
Madde — Hafiz-~~kütüb üç defter tutacak olup bunlar~n birisine kitablann tarih-i tedarikleri tertibiyle isim ve behalar~~veyahud
ihda eden zevat~n isimleri ve ikincisine huruf-i heca tertibi üzere
kütüb-i mezküre veya müelliflerinin esarnisi yaz~lacak ve üçüncüsünde her fenne mütealfik kütüb ba~ kaca bir cedvel-i mahsusa kayd
olunacakt~r.
Madde — Cemiyet azas~ndan birisi kendi hanesinde mütalaa
etmek üzere kütübhaneden bir kitab istiare etmek istedikde kitab~n ve
kendisinin ismini ~amil olmak üzere rnüverrah ve mürnza hafiz-~~kütübe bir k~t'a sened verecek ve i~bu sened haf~z-~~kütübün indinde
h~fz olunup kitab~n iadesinde sahibine red olunacakt~r ve istiare olunan kitablar için dahi mahsus bir defter tutulacakt~r.
Madde — E~er müstair ald~~~~kitab~~kirler ve y~rtar veyahud
zayi eder ise kendi kisesinden bir cedid nüshas~n~ n tedarikiyle kütübhaneye teslime mecbur olacakt~r.
Madde — El yaz~s~~ve ziyade k~ymetli kitablar cemiyet mahallinden harice ç~kanlamaz ise de haf~z-~~kütübün teklifi üzerine baz~~
halt-~~ fevkaladede o ma'kule kütüb-i muteberenin ç~kar~lmas~na
komisyon ruhsat verebilecektir.
Madde — E~er müstairin kusuru olarak nusah-~~nadireden
bir kitab bozulur veyahud zayi olur da yerine ayninin tedariki mümkin olmaz ise komisyonda takdir olunacak behas~n~n veya di~er bir
münasib kitab~n i~tirasiyle kütübhaneye teslim eylemesine komisyon
tarafindan hükm olunur.
Madde — Her bir mücellidin istiare müddet-i adiyesi bir mah
olup fakat müstair istid'as~~ve haf~z-~~kütübün muvafakati üzerine i~bu
müddet bir mah dahi temdid olunabilecektir.
Madde — ~stiare olunan kitab~~müddet-i muayyenenin ink~zas~ ndan sonra iade etmeyenler müddet-i mezküreden ziyade yanlar~nda kalm~~~olan müddet için cemiyet sand~~~ na aid olmak üzere
hafta ba~~na yirmi kuru~~ceza-y~~nakdi itas~na mecbur olacaklard~r.
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'o. Madde — Kütübhaneye vürud edecek hedaya cerniyetin meclis-i âtisinde ilan olunacak ve reis-i cemiyet taraf~ndan mehdi olan
zata bir k~t'a te~ekkürname tahrir ve irsal k~lmacakt~r.
Kütüphane yönetmeli~inin alt~ndaki tarih 1277 y~l~~ ~evval
ay~~ba~lar~d~r (Nisan 1861). Kütüphanecilik alan~nda, ileride zikredilecek olan çabalar~~da dikkate al~n~rsa, tereddütsüz, bu yönetmelik
M. Tahir Münif Efendi taraf~ndan haz~rlanm~~t~r, denilebilir.
~lk k~raathane:
"Cemiyet i ~hniye-i Osmaniye"nin kütüphanecilik tarihimizdeki ikinci önemli rolü, yine bünyesi içinde bir k~raathane aç~lm~~~
olmas~d~r. "Mecmu'a-i Fünun"un ~evval 1280 (Mart 1864) tarihli
22. Say~s~nda "Cemiyet merkezinde k~raathane kü~ad~" ba~l~kl~~haberde bu k~raathaneyi açman~n nedenleri ~öylece aç~klanmaktad~r : 5
"Beyana hacet olmad~~~~üzere ul'ûm ve maarif yaln~z mekâtib
ve medarisde tahsil olunmay~p bunlar~n beyn en-nas ne~r ü tâmimi
vesait-i muhtelife-i saireye mütevakk~ft~r. Kitab ve gazete ve emsali
matbuat ~u matlab-~~
hüsn-i husuline medar olacak esbabdan
madud ise de bunlar~n hepsini veyahud arzu olunan mikdar~m tedarik ve i~tiraya herkesin kise-i iktidar~~müsaid olmaz ve bi'l-farz baz~lar~~ muktedir olsa dahi o kadar fedakarl~k ihtiyar etmek istemez. ~~te
memalik-i mütemeddinede umumun istifadesine mahsus kütübhane
ve k~raathaneler tanzim ve tesisi ~u mü~kilât~n def'i maksad~na mebni olup bu münasebetle herkes meccanen veyahud cüz'i masrafla
mikdar-~~külli kitab ve gazete mütalâasma dest-res olur.
E~erçi Dersaadet'de selâtin-i i'zam ve eslâf-~~kiram asâr~~olarak
gayet zengin ve nefis kütübhaneler mevcud ise de gazete mütalâasma
mahsus k~raathaneler olmad~~~ndan alâ kader il-imkân ~u noksan~n
ilunali niyyet-i hayriyesiyle bu def'a cemiyet-i acizanemiz Çiçekpazarfnda vaki' merkezinde ol vech ile i~bu k~raathanede el-yevm yerli
ve ecnebi elsine-i muhtelifede otuzdan mütecaviz muteber gazete
mevcut olup bir tak~m dahi mahallerine sipari~~olundu~undan bunlar~n dahi vürudunda cem'an k~rka bali~~olaca~~~meczumdur."
K~raathane haftada sal~~ günleri müstesna her gün alaturka saat
üçten onbire kadar aç~k bulunacak, din ve ~rk fark~~ gözetilmeden
5

Ayni dergi, Sene: 2, CliZ: 22, ~evval 1280, S. 423.
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övülme~e de~er ~rz ve edep vas~flan ile vas~flanm~~~herkes üye olabilecektir. Üye olmak isteyenler ya cemiyet ya da k~raathane üyelerinden biri tarafindan teklif olunacaldar, günlük masraflar~~kar~~lamak
üzere ayl~k be~~kuru~tan ilk alt~~ ayl~~~~pe~in olmak üzere 30 kuru~~
aidat ödeyeceklerdir. Devlet mekteplerinde okuyan ö~renciler üye
aidat~ndan muâf tutulmu~lard~r. K~raathanede dostlarla da kar~~la~~p görü~ülebilecek, y~lda sat~n al~nmas~~8-9 bin kuru~u bulan gazeteleri 6o kuru~~gibi az bir parayla okuyup dünya durumunu ö~renmek
mümkün olacakt~r. Haberin sonunda k~raathane üyelerine haftada
iki kere paras~z olarak Frans~zca ve ~ngilizce ders verildi~i ve luraathanede 7 Türkçe, ~~o Frans~zca, 5 ~ngilizce, 4 Ermenice, 3 Rumca
gazetenin bulundu~u bildirilmektedir. Yine ayn~~ haberde derne~in
kütüphanesi bahsine de temas edilip:
"~~bu gazetelerden maada elsine-i ~arkiye ve garbiyede her dünü
fünun ve sanayi'e dair bin cild kadar kütüb-i mutebereyi ~amil cemiyet kütübhanesi dahi eyyam-~~malûmede k~raathane azas~~ için aç~k
olup Dersaadet'de ise ~imdiye kadar elsine-i ecnebiyede kütübü havi
olmak üzere umuma mahsus hiç bir kitabhane olmad~~~ndan bunun emsali na-mesbuk-i muhassenatdan oldu~u der-kar ve be-minneti te'alâ erbab-~~ fütüvvetin muavenet-i hayr-hahanesi ile i~bu
kütüphanemizin gün-be-gün kesb-i cesamet edece~i meczumdur."
denilmektedir.
"Mecmu'a-i Fünun"un Zilhicce 1280 (May~s 1864) tarihli 24.
Say~s~ndaki "Suret-i hal-i cemiyet" ba~l~kl~~yaz~da yine kütüphane ve
k~raathaneden bahseden ~u sat~rlarla kar~~la~~lmaktad~r :
"Bir de mukaddemce dahi yaz~ld~~~~vechile cemiyet-i mezküre
merkezinde bir k~raathane kü~ad olunup bunda elsine-i muhtelife
üzere Dersaadet'de ve memalik-i mahrusenin sair mahallerinde tab
olunan gazetelerin heman kâffesi ve Avrupa gazetelerinin en me~hur
ve muteberleri olmak üzere otuzdan mütecaviz evrak-~~havadis mevcuddur. Herkes gayet cüz'i masrafla bu kadar gazetenin mütalaasma
dest-res olabilir.
Cemiyet kütübhanesi dahi elsine-i muhtelife üzerine bin cildden
mütecaviz kitab~~ ~amildir. Bundan ba~ka co~rafya ve ceraskal ve te~rih ve fünun-i saireye dair gayet nefis haritalar ve resimlerle hikmet-i
tabiiye ve ceraskal fenlerine müteallik birçok Mat ve edevat mevcud
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olup bunlar dahi istenildi~i halde umuma irae ve tarif olunmaktad~ r. o
"Cemiyet-i Ilmiye-i Osmaniye" 1865 y~hnda ç~ kan büyük kolera
salg~n~~sebebiyle kapat~lm~~ , dernek kapan~ nca kütüphane ve k~ raathane de da~~lm~~~olmal~d~r. Derne~in yay~n organ~~"Mecmu'a-i
Fünun" bir süre yay~n~n-1a ara vermi~, sonra 1867 y~l~~haziranma kadar ç~kmakta devam etmi~tir. Dernek kapand~ktan sonra ç~kan say~larda kütüphane muhtevas~n~n ne oldu~una dair bir habere rast gelinmemi~tir. Bu durumda kütüphane dört y~l, k~raathane ~~y~l kadar
faaliyet göstermi~ler, demektir. Çok k~sa faaliyet göstermelerine ra~men her ikisi de kütüphanecilik tarihimiz bak~m~ndan çok büyük önem
ve de~eri haizdirler. Kütüphane, eski yazma eser kütüphanelerine
nisbetle, yepyeni muhtevas~~ve de~i~ik kütüphane malzemesiyle, devrine göre çok ileri görü~leri kapsayan yönetmeli~i ile memleketimizdeki modern kütüphanelerin, özellikle, kurum kütüphanelerinin öncüsüdür. K~ raathane ise, süreli yay~nlar~ n önemini belirtmesi ve süreli
yay~nlar~n topluca okunmas~m sa~lamas~~ve bir bak~ma gazetecili~i
te~vik yönlerinden ayr~~ bir de~er ta~~ makta ve benzeri kurumlar~n
ilkini te~kil etmektedir. K~sacas~~her ikisi de Tanzimat devrinin tipik
iki eseridir.
~lk lâyiha :
A~a~~-yukar~~"Cemiyet-i Ilmiye-i Osmaniye Kütüphanesi"nin
kuruldu~u y~ llarda Münif Efendi, Erzurumlu Ethem Pertev Pa~a
ile birlikte kaleme ald~klar~, Istanbul'da aç~lmas~~dü~ünülen bir kütüphaneyle ilgili layihay~, devrin sadrazam~~Ali Pa~a'ya sunar. "Münif
Pa~a lâyihas~" ad~yla tan~nan bu raporun tek nüshas~, Istanbul Millet Kütüphanesi'nde Ali Emini Efendi Lâyihalar k~sm~~85 numarada
kay~tl~~bulunmaktad~r. Lâyihan~n ba~~nda Ali Emin i Efendi'nin hattyla bir buçuk sayfal~ k bir önsöz vard~r. Burada belirtildi~-"ine göre
elimizdeki nüsha Faik Re~ad Bey tarafindan istinsah edilmi~ tir. 7 yaprakl~~küçük bir bro~ürdür. Sonunda silinen bir yer bulundu~una göre
bu nüshan~n eksik oldu~u söylenebilir. Lâyihan~n ba~lar~nda Istanbul'da mevcut eski kütüphanelerin durumundan, kapsad~klar~~eserlerin konular~ ndan, bilhassa muhteva bak~m~ ndan devrin ihtiyaçlar~n~~
kar~~ layacak koleksiyonlardan yoksun bulunduklarmdan bahsedildikAyni dergi, Sene: 2, No. 24, Zilhicce 1280, S. 481.
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ten sonra yenile~menin gere~inden söz aç~lmaktad~ r. Lâyihada "Dar
ül-fünun-i Osmani"nin ve ba~ka mekteplerin aç~lmas~~ile kütüphane
ihtiyac~n~ n daha da artt~~~~belirtildikten ve Istanbul'un çe~itli semtlerine da~~lm~~~kütüphanelerde okuyucunun istedi~i kitab~~bir arada
bulamad~~~~için bunlar~ n aramp ele geçirilmesinde zorlu~a u~rand~~~~bildirildikten sonra" ..Dersaadet'in (mevki-i tahsil olan cevami'
ve medaris ve mekâtibe cihet-i münasebeti müsellem olmak ~artiyle) bir münasib mahallinde bilâ istisna umum ahaliye mahsus olmak
üzere (usül-i in~a ve fürû-i idâresi tarz-~~cedid-i intizam ve mazbutiyette olarak) bir "Millet Kütüphanesi" in~a edilip bunun için dahi
Çenberlita~'ta kâin muhterik "Elçiler Hani" intihab k~l~nm~~" denilmektedir. Bu kütüphanenin haz~rl~klar~n~~yapmak üzere bir cemiyet
kurulmu~, kütüphanenin plan~~bir ecnebi mimara haz~rlat~lrm~, yirmi bin alt~n sarfiyle in~a edilebilece~i hesaplanm~~t~r. Paran~n ve kitaplar~n sa~lanmas~~konusuna lâyihada ~u sat~rlarla dokunulmaktad~r:
‘`... ~ u esnada hazine-i celilenin adem-i müsaadesi cihetiyle bu
babda saltanat-~~saniyeye bar olmamak için meblâ~-~~mezbur Dersaadet ve vilâyat-~~ ~ ahanenin umurn ahalisinden cem' olunmak üzere
bir defter aç~lmas~~ tensib k~l~nm~~t~ r. Ber minval-i muharrer bu
kütübhanenin faidesi umuma ~arr~il olaca~~~cihetle her s~n~ f teb'a-i
~ahane ve hattâ memalik-i mahrusede mütemekkin ecanib dahi bu
babda bi'l-memnuniye muavenet edecekleri der-kârd~r. I~bu kütübhanenin derununa vaz' olunacak kitablar bahsine gelince, bi-avni
tealâ ebniye-i mezkûre reside-i hüsn-i hitam olduktan sonra onlar~n
dahi vesa'it-i münasebe ile tedarik ve istihsali esbab~na te~ebbüs k~l~nacakt~r."
Lâyiha gerekli iznin verilebilmesi için kütüphanenin memleket
irfan~na yapaca~~~faydalar~n aç~klanmas~yla, padi~aha ve sadrâzama
yap~lan ricalarla bitrnektedir.
Lâyihada geçen "Millet Kütüphanesi" tâbirinden "Milli Kütüphane"nin kasdedilmi~~olmas~~muhtemeldir. Böyle bir ihtimalden yüründü~ünde Milli Kütüphane fikrinin memleketimize Tanzimat devrinde geldi~ini kabul etmek gerekir. Lâyihada sözü geçen ve "Millet Kütüphanesi"nin kurulu~~haz~rl~klar~n~~yapaca~~ndan bahsolunan
cemiyetin, hangi cemiyet oldu~u bilinmemekle beraber, bir an için
"Cemiyet-i Ilmiye-i Osmaniye" akla gelebilir. Ancak yukar~da görüldü~ü üzere cemiyet içinde bir kütüphane kurulu~undan söz aç~ld~~~~
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halde bir "Millet Kütüphanesi" kurulaca~~~konusuna dokunulmam~~t~r.
Lâyihadaki "Millet Kütüphanesi"ne benzer bir müessese, Tanzimat devrinden sonra, ancak ~~884 y~l~~haziran ay~nda (Ramazan ~~ 30 )
Bayezit külliyesi imaretinin ah~r k~sm~ nda Maarif Nezareti'ne ba~l~~
olarak "Umumi Kütüphane" ad~~ alt~nda halk~n hizmetine aç~lm~~t~r. Yeni bir bina yap~lamad~~~ ndan imaretin bu bölümü restore edilerek kütüphane binas~~ haline getirilmi~, sonraki y~llarda imaretin di~er
bölümlerinin de kütüphane emrine verilmesiyle ve y~llarca süren onar~ mlarla günümüzdeki Bayezit Devlet Kütüphanesi meydana gelebilmi~ tir. Lâyihadaki "Millet Kütüphanesi" tâbiri ise, ancak 1916
y~l~nda Ali Emin i Efendi'nin kurdu~u bir vak~f kütüphaneye ad olabilnli~tir.
~lk matbu kütüphane kataloglar~~:

Kütüphanelerin matbu kataloglar~ m yay~ mlamak fikri de ilk
meyvelerini Tanzimat devrinde vermi~tir. Kütüphane vakfiyelerinin
sonuna eklenen kitap listeleri, eski kütüphanelerimizin bir bak~ma
ilkel ve basit birer katalo~u say~labilir. ~stanbul kütüphanelerinin
ilk matbu kataloglar~n~~ haz~rlay~p ta~~basmas~~olarak yarnalamak
~erefi Abdurrahman Nacim adl~~bir evkaf müfetti~ine aittir. Ad~~geçen ~ahs~n ç~kard~~~~ilk katalog olan "Damat ~brahim Pa~a Kütüphanesi fihristi" 1279 H.(1862/3 M.) y~l~nda bas~lm~~t~ r. A. Nacim "Sadrâzam Rag~p Pa~a Kütüphanesi fihristi"ni ise 1285 H. (1868/9 M.)
tarihinde "Koska'da kin Sadr-~~esbak merhum Rag~b Pa~a Kütübhanesi'nde mevcud olan kütüb-i ~erifenin defteridir" ba~l~~~~alt~nda
yarmlarru~t~r. A. Nachn'in bu ki~isel çal~~mas~n~~ izleyen bir davram~a
Tanzimat devrinin son y~l~ nda rast geliniyor. Maarif Nezareti taraf~ ndan yönetilmekte olan bütün vak~f kütüphanelerindeki kitaplar~n
yeniden ara~t~r~l~ p, incelenmesiyle hepsinin isimlerini ve ait olduklar~~konular~~belirten muntazam defterlerinin tutulmas~~için 1878/9
(1296 H.) tarihinde bir komisyon kuruluyor ve bu komisyona eski
Tuna Merkez mutasarr~f~~ Tahsin Efendi de üye kayd ediliyor 7.
Bu komisyonun üyelerinden Mekâtib-i Rü~diye Müdürü Selim Sabit'in muht~ras~yla ne~redilmeye ba~layan ilk katalog Hamidiye Kü7 Mahmud Cevad ibn ü~-~eyh Nafi: Maarif-i Umur:niye Nezareti tarihçe-i
te~kilat ve icraat~. Istanbul 1338, S. 185.
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tüphanesi fihristidir. Gerek bu fihrist, gerekse bundan sonra bast~r~lan
ve hepsinin tutan k~rk~~bulan Istanbul kütüphaneleri fihristleri Tanzimat sonras~ mn eserleridir. Yukar~ da da söylendi~i gibi kütüphanelerin matbu kataloglann~~haz~rlamak fikri ise, hiç ~üphesiz Tanzimat
devrinde do~mu~tur. Haz~ rlanan fihristler basit, eksik, hatal~~olmakla
beraber y~llarca ihtiyac~~ kar~~lam~~lard~ r. Maarif Nezaretince sözü
edilen komisyonun kuruldu~u y~llarda Naz~ r olarak yine Münif Pa~a
bulunmaktayd~. Nitekim Tanzimat devrini izleyen ilk y~llarda Maarif-i Umumiye Nezareti'nin "Kütüphanelerin suret-i idaresi hakk~ndaki talimatname"yi, ilk kütüphane yönetmeli~imizi ç~kard~~~~görülmekte, bu talimatnamenin de Münif Pa~a'n~n naz~rl~~~~s~ras~nda haz~rland~~~~söylenmektedir. Talimatnamenin ne~ir tarihi 20 Ramazan
1298 (3 A~ ustos 1297/16 A~ustos 1881)dir 8 . Pa~a ise 7 ~evval 1297
(12 Eylül 1880) günü nezaretten ikinci defa ayr~hru~t~. Münif Pa~a
taraf~ndan haz~rlat~lmas~~çok muhtemel bulunan talimatnamede
kütüphanelerin aç~l~~~ve kapan~~~saatleri, temizli~i, d~~ar~ya kitap
ç~kanlrnayaca~~, e~er d~~ar~~kitap verilir ve kaybedilirse görevlilere
uygulanacak ceza, okuyucuya nas~ l muamele edilece~i ve ne say~da
kitap verilece~i, kütüphanelere ate~li maddeler sokuhnayaca~~, kütüphanelerde kimsenin yat~nlmayaca~~~, kitaplann nas~ l okunaca~~~
ve okutulaca~~, kitaplar~~
ve dolaplarm ayl~k temizli~i, personelin
izinleri ve tâyinleri konulan üzerinde durulmu~ tur. 19 Maddelik talimatnamenin son maddeleri demirba~~defterlerine, onanlacak kitaplara ve her üç ayda bir kütüphanelerin müfetti~lerce kontrolüne dairdir. Talimatname, Tanzimat devrinden sonra ç~km~~~olmakla beraber
genel görünü~ü ve getirdi~i yenilikler bak~m~ndan yine de Tanzimat'~n eseridir.
Sonuç olarak denilebilir ki, Tanzimat'~n kütüphanecili~imize
eserleri elle tutulabilecek, gözle görülebilecek derecede büyük, etkileri olmu~tur. Tanzimat'ta kütüphanecilik davran~~lar~n~ n topluca görüldü~ü y~llar 1861-1870 aras~~ve 1878 senesidir. Hemen bütün yeniIlklerin yap~c~s~~olarak da tek bir ~ah~sla kar~~la~~lmaktad~ r. Kütüphanecili~in de~er ve önemini kavram~~~bu ayd~n ki~i, Tanzimat devrinin
tan~nm~~~Maarif Naz~n Mehmet Tahir Münif Pa~a'cl~r. Davran~~lardan baz~lar~~uzun öm.ürlü olmamakla beraber yine de verimli ve
olumlu eserlerdir.
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