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SUNUŞ

İstanbul şehri gerek tarihi e mimari dokusu, gerekse kültürel, 
sosyal ve siyasal dokusu ile ülkemin ve bütün dünyânın hayranlıkla 
seyrettiği kentlerimizin başmda gelmektedir. İstanbul’un böylesi bir ilgi 
odağı olmasında; hiç şüphesiz dünden bugüne bu şehirde meydana 
getirilen eğitim, sanat ve kültür müesseselerinin payı büyüktür. 
İstanbul’un tarihî misyonunu biçimlendiren ve yönlendiren böylesi 
eğitin, sanat ve kültür kuramlarının tarihî misyonu ve faaliyetleriyle 
birlikte yaşatılması büyük önem taşımaktadır. Bunun bilincinde olan 
belediyemiz, boylesine güzel faaliyetler yapan kurum ve kuruluşlar ile 
hayırsever hemşehrilerimize her türlü maddi ve manevi desteği 
sağlamaya büyük önem vermektedir.

Belediyemiz kentin kültürel kimliğine gerek madden gerekse 
manen katkıda bulunan herbir hizmet adamma tek tek teşekkür etmeyi bir 
borç bilmektedir. Buradan hareketle, şehrimize mal olan ve emeği geçen 
kişiler İçin anma gün ve toplantıları yapılmıştır. Fatih Sultan Mehmed 
Han, Şeyh Galib, Ahmed Cevdet Paşa, 4. Süheyl ünver, Tevfik Fikret, A 
Hamdi Tanpmar, Muhsin Ertuğrul ve Bedia Muvahhit bunlardan ilk 
anda akla gelenlerdir Elinizdeki kitap bu güzel halkanın devamı olup, 
pek değerli Saym Nail Bayraktar’a armağandır.

Saynr Nail Bayraktarın gerek Milli Eğitim Bakanlığı, gerek 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve gerekse Belediyemiz bünyesinde iken 
yapmış olduğu İlmî, fikri, kültürel etkinlik ve faaliyetleri yanında özellikle 
kütüphanecilik mesleğine verdikleri emek ve hizmetleri her zaman yalnız 
kurumumuz mensuplan değil, tüm kütüphanecilik camiasınca saygıyla ١• 
takdirle anılmaktadır. özellikle yıllardır Atatürk Kitaplığı yazma 
eserleri üzerindeki tasnif, kataloglama vb. özverili çalışmaları, mesleki 
alanda personelimize ustalık yapması ve bunların çoğunu gönüllü olarak 
ortaya koyması her türkü takdirin üzerindedir. İşte bu çabamız, takdir ve 
şükranımızın naçizane bir teşekkürüdür. Bu vesile ile kent ve kentli kültür 
kimliğinin oluşumunda büyük katkısı olacak, bu tür yaym
faaliyetlerimizin artarak devam edeceği müjdesi ile Saym Nail
BAYRAKTAR’a bundan sonraki çalışmalarında başarılar diler, yürekten 
sevgilerimi ve saygılarımı sunarım.
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ONSOZ

Her kitabin olduğu gibi, hiç şüphesiz bu kitabında bir hikayesi 
var. Bu güzel kitabin hikayesi, 40. Kütüphane Haftası etkinlikleri 
kapsamında, sayın Nail Bayraktar tarafından 1 Nisan 2004 tarihinde 
Atatürk Kitaphğı’nda verilen “Kütüphanelerden İzdüşümler” isimli 
konferans ile başladı.

Söz konusu konferansta sayın Nail Bayraktar, kendi ağzından 
Türk kütüphaneciliği ile başlayan bir ömre bedel gönül sevdasının 50 
yıllık serüveninden küçük anekdotlar aktardı. Konferansta anlatılanlar, 
bütün dinleyicileri derinden etkilemiştir. Aynca birçok dinleyici, Türk 
Kütüphaneciliğine boylesine kalıcı ve değerli hizmetler sunan bir kişiye, 
güzel bir program ve bu programı kalıcı kılacak bir armağan kitabi ile 
teşekkür etmenin yerinde olacağı kanaatini dile getirmişlerdir. İşte bu 
güzel dilekleri Sayın Nail Bayraktara talebe olmakla iftihar eden bizler 
emir telakki ederek, konferansı müteakiben bir armağan kitabi ve 
teşekkür toplantısı yapılması çalışmalarına başlanmıştır.

Öncelikle hatıra ve bilimsel yazı yazacaklar tespit edilmeye 
çalışılmış, başlangıçta 50 olan bu sayı, aranan kişilerin hatırlatmaları ile 
200 ü geçmiştir. Arananların her birinin böylesi bir çaba ve gayretimiz 
konusundaki sözleri bizleri daha da bir yüreklendirmiştir. Bu yüreklenme 
ile not edilen herkes tek tek aranmıştır. Yapılan telefon görüşmelerinde 
aranılan her iki - üç kişiden en az birisi yazı yazmayı taahhüt etmiştir.

Yazı yazma sözü verenlerden yazısını zamanından gönderenlerin 
her birisinin yazısı, hiçbir aynma gidilmeksizin kabul edilmiştir. 
Gönderilen yazılar tek tek okunmuş ve yeniden dizilmiştir. Dizgi 
esnasında gönderilen metinlere sadık kalınmaya azamî gayret 
gösterilmiştir. Bir takım zorunlu teknik düzenlemeler -başta resimli 
sayfaların kitabin sonunda yer verilmesi, ve sayfa diri, eni gibi- ٧• &YA 
hatası olduğuna kanaat getirilen bâriz yazım hatalarının tashihi dışında 
gönderilen metinlere her hangi bir müdahalede bulunulmamıştır.

Nail Bayraktar’a armağan isimli bu çalışma iki cilt olarak yayma 
hazırlanmıştır. Birinci ciltte, Nail Bey hakkmdaki hatıra ve ani yazılan 
ile Türk kütüphaneciliği ile ilgili diğer bilimsel makalelere yer 
verilmiştir. Yazılar, bazi yazilann gruplandırmasında doğacak 
tartışmalan önlemek İçin; hatıra ve bilimsel ayrımına gidilmeksizin 
yazarlann alfabetik soyadlanna göre dizilmiştir. Bu cillte yer alan, 
bilimsel yazilann her birinin Türk Kütüphaneciliği üzerine araştırma 



yapacaklara yeni ufuklar açacağına inanmaktayız. Kitaptaki hatıra 
yazılarının ise, bizler gibi, okuyan herkesin sayın Nail Bayraktara olan 
sevgi, saygı ve hayranlık duygularım arttıracağına inanmaktayız.

Kitabin ikinci cildinde de; Sayın Nail Bayraktar’m 50 yıllık 
kütüphanecilik sevdasındaki, Türk Kütüphaneciliğine olan büyük 
katkısını göz önüne seren ve boylesi bir çalışmanın haklılığını ortaya 
koyan makalelerine yer verilmiştir. Bu makalelerde, her hangi bir 
gruplandırmaya gidilmeksizin yayın tarihi esas alınarak dizilmiştir. Bu 
makalelerde, Nail Bayraktar’m şahsında ilk nesil kütüphanecilerin ne tür 
zorluklar altında, şahsî gayretler ile ne tür bilimsel ve kültürel ürünler 
ortaya çıkardıklarını göstermekle kalmayacak, ayni zamanda Nail 
Bayraktar’m Türk Kütüphaneciliğine olan büyük katkilan ile Türk 
Kütüphaneciliğinin nereden nereye geldiğinin izdüşümlerini verecektir.

Elinizdeki bu armağan kitabi, bizler İçin sıradan bir armağan kitabi 
olmaktan çok daha fazla şeyler ifade etmektedir. Çünkü, teşekkür 
toplantısının düzenlenmesi ve armağan kitabinin basılması İçin ilk önce, 
Saym Nail Bayraktar’m mesleğe başlama tarihi -24 Haziran 1954- hedef 
alınmıştır. Ancak, zamanın çok kısa olması sebebiyle bu tarih Ekim ayma 
ertelenmiştir. Ortaya çıkan bir t akim teknik imkansızlıklara bizlerin 
acemelikleri de eklenince bu tarihte de, söz konusu faaliyetler 
yapılamamıştır. Bir çok kişi, söz konusu işlerin yapılabileceği İnancını 
kaybetmiştir. Ancak, Saym Nail Bayraktar’a çok şeyler borçlu olan 
bizlerin bu İşin sonunu bırakmamız doğru olmazdı. Ve her türlü 
zorluklara ve engellere rağmen çalışmalara devam edilmiştir. Nihayet 
elinizdeki ki tab yayma hazırlanarak mutlu sona erilmiştir.

Hiç şüphesiz boylesi bir armağan kitabin önsözünde dile getirilmesi 
gereken en önemli hususlardan birisi de, emeği geçenlere teşekkür 
bahsidir, öncelikle gerek özel ani ve hatıralarım gerekse bilimsel 
çalışmalarını boylesi bir çalışmada değerlendiren herkese teşekkür 
ederiz. Ancak, M. Serhan TAYŞTmn şahsında her türlü sağlık 
problemlerine ve 15 yoğunluğuna rağmen yazılarım en kısa zamanda 
göndererek bizlere büyük destek verenlere ise aynca tek tek teşekkür 
ederiz. Gönderdikleri yazilann yayınlandıklarım göremeden vefat eden 
Gaziosman Paşa İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Erdal HAMAMTye Samsun 
Gazi il Halk Kütüphanesi Emekli Müdürü Atilla ÇAKlROĞLUAâ en kalbi 
teşşekkürlerimiz ile birlikte Allah’tan rahmet eder, aile ve yakınlarına da 
sabr-i cemil dileriz.



Boylesine duygu ve bilgi dolu bir kitabin basımına maddi ve 
rnanevî katkı ve desteklerinden dolayı Kültürel ve Sosyal isler Daire 

Vekili ٧٥ Kütüphane ve Müzeler Müdürü Sayın Dr. Ali 
MAZAKI Kütüphane ve Müzeler Müdür Yardımcısı Sayın Ramazan 
MINDER&, İstanbul Kütüphanelerini ve Müzelerini Geliştıme Demeği 
Başkam ve Yönetim Kurulu üyelerine tek tek teşekkür ederiz. Sayın Nail 
Bayraktar ile ilgili her türlü belge ve bilgilerin teminindeki büyük 
katkılarından dolayı, kıymetli eşleri Nimet BAYRAKTAR a ise en İçten 
teşekkürlerimizi sunarız. Değerli kalkılan İçin Beyazid Devlet 
Kütüphanesi Müdür Yardımcısı Sayın Süheyla ŞENTÜRK&ve Hatay il 
Halk Kütüphanesi’nden emeği geçenlere teşekkür ederiz.

Elinizdeki kitabin basım aşamasına gelmesi İçin bir çok mesaî 
ardakadaşımızm emeği geçmiştir. Başta Saym Nail Bayraktar’m 
makalelerinin ve resimlerin taranmasındaki büyük katkılarından dolayı 
İsmail BEKTAŞa ve diğer bütün mesaî arkadaşlarımıza, kitabin dizgi ve 
mizanpaj işlemleri aşamasında bizlerin her türlü acemiliklerine katlanan 
Saym Siyami AKYELe teşekkür ederiz. Son olarak da bu armağan 
kitabim eline alarak yayınlanmasını hakli çıkaran siz değerli 
okuyucularımıza teşekkürlerimizi sunarız.

SAYIN HOCAMIZIN TÜRK KÜLTÜR 
ve KÜTÜPHANECİLİĞİNE

KIYMETLİ KATKILARININ DEVAMIYETİ
ARZU VE TEMENNİSIİLE...
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AHÎ USTAMIZ RUMELİ BEYEFENDİSİ 
NAİL BAYRAKTAR

Dr. Ali MAZAK
İ.B.B. */٤/2/١٥1• ve Müzeler Müdürü

... Sessiz esen rüzgâr hayat vericidir, serinletir, nefes aldırır. 
Sessiz ırmağın derinliği altındadır. Çağlamak köpürmek yerine 
dinlendirici ve güven vericidir. Kaynağından itibaren bereket ve hayat 
dağıtır. Üstünden güvenle geçen gemilerin emniyet sübabıdır. Sessiz ve 
yavaş yağan kar taneleri metrelerce yükselir; ağır ağır erir ve akar, ama 
toprağın derinliklerine kadar inerek canlılara hayat verir.”ider Refik 
BAYDUR, Prof. Sabahattin Zaim hocamız İçin.

Bu cümleler N. Bayraktar hocamız İçin de çok uygun 
düşmektedir... Zaten ikisi de ayni toprakların, ayni kaderin, ayni 
kültürün insanları. Anadolu’dan Rumeli’ye geçen evlâd-1 fatihanın 
çocukları. Birçok İnsanımız, yüzyıllar sonra kaderin acı bir cilvesi ile 
Anadolu’ya geri dönmek zorunda kalmışlar.... o mümbit topraklan terk 
etmek zorunda kalmışlar, gelirken de her şeylerini bırakmışlar, yalmz 
buradan götürdükleri öz kimliklerini beraberlerinde getirmişler. Tanzimat 
sonrası batılılaşma macerası onlan pek etkilememiş olmalı ki, sadâkatte, 
tutarlılıkta, istikrarda daha asil, daha soylu, daha kararlı bir duruşları var. 
Daha çocuk yaşlarında gelmişler, ama aile yapılan oradaki terbiyeyi 
onlara vermeyi başarmış. Onun İçin ben onu bir Rumeli Beyefendisi 
olarak görüyorum. Dilerim o da hoşnut olur bu ifademden.

Nail Bayraktarda tanışmam, 1995 Temmuzunda müdür olarak 
Atatürk Kitaplığı’na geldiğim günlerde olmuştu, ilk karşılaştığımda, İşte 
güzel bir insan.... Dedim içimden. Bu hayranlığım hiç değişmedi, üstelik 
artarak devam etti.

! Baydur, Refik, s. Zaim’e Armağan, İ.j.F. Mecmuası, 1994, s. 19



o, hem mesleki liyakati, hem ahlâk olgunluğu, hem insani yönüyle 
hepimize örnek bir insan ve kütüphaneci olmuştur. Onu bütün yönleriyle 
bir Ahi Piri olarak kabul edebiliriz. Çünkü Türk Ahiliğinin vâsıflarının 
hepsi üstadımızda mevcuttur.

O, mesleğinin adamıdır. Başka İşle meşgul olmaz. Ahilikte de “Ahi 
yeteneklerine en uygun olan tek bir ile ya da tek bir sanatla uğraşmalı, 
İşinde uzmanlaşmalıdır”.1

Mesleğinin pirlerini, ustalarım çok iyi tanımış, onları örnek almış, 
kütüphaneciliği onlardan öğrenmiş, kendi başına öğrenmemiştir. Ahilikte 
de sanatın sırrı, ustalar, pirler yoluyla kuşaktan kuşağa titizlikle aktarılır.2 
Nail Bey, almayı bilmiş, birikimlerini genç arkadaşlarımıza aktarmaya da 
devam etmektedir. Genç arkadaşlarımıza gönüllü olarak dersler 
vermektedir.

Ahilerde bulunması gereken bir ilke de doğruluktur. N. Bayraktar 
hocamız bu özelliğiyle de tam bir Ahidir.

Yardımlaşma, hastalanan arkadaşlarımızı arayıp sorma, 
evlenenlerin nikâhına katılma gibi dayanışma işlerinde bize hep öncü ve 
örnek olmuştur. Bu da Ahilikte çok önemsenen bir kuraldır.

Ahilikte tevazu, ayn bir önem taşır. Usta, mesleğinde olgunlaştıkça 
gönlü alçalır. “Aşıp yüce dağdan engin düşelim.” Derken başka bir 
ustanın demek istediği de budur. Rahmetli Sakıp SABANCI, müzesinin 
açılış günü yaptığı konuşmada, babasının, “Oğlum İŞİ daima büyüt, her 
şeyi hep büyüt, ama bir tek burnunu büyütme!” dediğini anlatmıştı. 
Sabancı bu öğütleri iyi anlamış olmah ki, bu güzel insan, ülkemizin çok 
önemli bir 15 adamı olmayı başarmış, ama, insani davranışlarında hiç 
kibir ve bencillik emaresi göstermemiştir, o alçak gönüllü insani da 
rahmetle ve saygıyla ananm.

Nail hocamız da, gerekirse, çıraklarıyla toprak üstüne birlikte 
oturan ve kendisini insan olarak farkh görmeyen bir güzel mizacın 
sahibidir. Onu bu yönüyle de tam bir Ahi olarak görüyoruz. Çünkü, 
Ahilik esnaflığında hakça kazanma, tevazu, dostça paylaşma birer erdem 
olarak öğretilir.

Kısacası, o bize bir nasiptir. Onunla birlikte çalışmak, dostluğunu 
yaşamak bir onurdur. Hepimiz, onun gibi bir ustaya sahip olmakla 
bahtiyarız, o, yüksek bir örnek bizim İçin. Alacağımız daha çok dersler

Ahlâk-ı alâî, c. 1, nakl. s. Güllülü, “Ahi birlikleri”, s. 106.
2 Ergin, Osman Nuri. Mecelle-i Umuı-i Belediye, İstanbul, c. l,s. 559.
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Saygıdeğer hocamız yalmz örneklik ve danışmanlık yapmıyorlar, 
fiilen emek veriyorlar. Yazmalarmızm kataloglarım hazırlıyorlar. Bu İŞİ 
de gönüllü olarak bila bedel yapıyorlar. Bunu telafi edecek yollar 
önerdiğimiz zaman da kabul etmiyorlar. İşte bu, mesleki özverinin artık 
emsali zor bulunan nadir bir örneğidir.

Bazı ince İşler, numunesi bulunmadan zor anlaşılır. Bu bakımdan 
ustamızın gerek İşle ilgili, gerekse insani emsal olmak bakımından, hele 
bir meslek ustası olarak sergilediği yüksek davranış biçimleri, onlan 
tamma ve beraber çalışma şansım yakalamış olan genç arkadaşlarımızda 
çok derin izler bırakacağı düşüncesindeyim.

Yüksek dağlardan pınarlar çıkar. Şırıl şırıl akan suyunu emer 
toprak. Orada bir hayat başlamıştır artık. Çayırlar, çimenler, çiçekler, 
kekikler, kelebekler, anlar, böcekler, kuşlar... Ardından, güzel bir alem 
başlar. Rüzgârın sesine karışınca tüm bunların sesleri dinlemelisiniz bu 
koroyu. Sırtınızı dağa yaslayarak, bakışınızı ufuklara salarak,saçınıza 
konan uğur böceğini avucunuza alarak dinlemelisiniz.

Otun, çiçeklerin, toprağın kokusunu içinize çekerek.
Ötelerden gelen tatil kaval seslerini de bunlara katarak.
Biz Atatürk Kitaplığı, şube kütüphanelerimiz ve müzelerimizde 

çalışan arkadaşlarımız, Nail Bayraktar’m ikliminde böyle bir ahengi 
yasıyoruz. Heı birimiz bir kozadır, bir goncadır. İç içe yapraklarımız. En 
İç yapraklardadır sırrımız.

Çabamız bitmez. İşimiz yoğun.
Geri bırakabilecek İşimiz yok.
Depremden sonra can kurtarmaya benzer telaşımız. Yüzyıllara 

direnmiş elimize kalmış bir belgeyi, kitabi, resmi, haritayı vb. Koruma, 
kuitarmak, yaşatmak ve arayanlara sunmak.... Onun elinde yine 
gözetmek bize düşüyor.

Bir koşuşturmadır sürer gider, içimizde ustamız olunca daha 
güvenli hissederiz kendimizi. Her şeyiyle bir ustadır; sorarız söyler. 
Esirgemez bildiğini. Bereketli toprak gibidir.

Şu bahar geçmeden resimleyelim bahçedeki erguvanlarımızı 
arkadaşlar. Bahçemiz yeşilken fotoğraf!amaliyiz. Kışın karla kaplıyken 
aynca resimleriz. İşimiz çok bizim.

Rüzgâr eser, fırtınalar olur, otlar, dallar, yapraklar karışır.
Okuyucu gelil, kitaplar, sayfalar, ansiklopediler birbirine karışır.
Her gün kaç kez düzeltilir, bozulur. Düzeltilir bozulur. Yine 

düzeltilir.
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Ya bozulan ciltler, kitaplar? Onları da onaracak talebeleri var 
hocamızın.

İşimiz çok.
Yazmalar, eski baskılar, haritalar, gravürler,, hatlar, tablolar, hepsi 

restore edilmeli...
Durmayalım arkadaşlar. İşimiz çok bizim.
Teknik hizmetler, bilgi İşlem, süreli yayınlar, İstanbul Kitaplığı, üst 

okuma, idare, ana depo, vestiyer, müracaat, şoförler, sakin ha, kimse 
yerinden ayrılmasın arkadaşlar.

Müzeler: Aşiyan, Şehir, Atatürk, itfaiye, Karikatür-Mizah, 
Tanzimat.

Şube Kütüphaneler: Eyüp Sultan, Esenler, Kartal, Ümraniye, 
Güngören, Kadın Eserleri, Geziciler (5 adet)

Bir arayalım bunları. Var mi bir sorun? Herkes yerinde mi? Hasta 
olan, gelemeyen bir arkadaşımız var mi?

Savin BAYRAKTAR, bu takımın kaptanıdır. Yalmz bizimle 
çalışmasının değil 50 yıllık meslek hayatında geçtiği yollarda kazandığı 
gönüller, bıraktığı eserler, yaptığı hizmetler her türlü takdire lâyıktır.

Böyle bir armağan kitap düşünülmesi de zaten arkadaşlarımızın 
kaptanlarına olan sevgi, saygı ve minnetlerinin bir göstergesidir. 
Düşünenlere, kurgulayanlara, hazırlayanlara, kadirbilir tüm çalışma 
arkadaşlarımıza, özellikle Ramazan MINDER’e ve Nergiz ULU’ya 
kitabin hazırlanmasına ve basımına katkıda bulunan herkese cok cok 
teşekkür ederim.

Nail Bayraktar ustamıza ve Saygıdeğer eşleri meslektaşımız Nimet 
Bayraktar Hanımefendiye saygılarımı sunar, ellerinden öper, hep 
sığlıklar, afiyetler, esenlikler, güzellikler dilerim.
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“KÜTÜPHANE.İ OSMANi”DEN 
“MİLLİ KÜTÜPHANE”¥E1

Tunce, ACAR

Milli Kütüphane Başkam
Ülkemizde ulusal bir kütüphane oluşturma fikri, ilk olarak 19.yy’da 

“Millet Kütüphanesi” adi altmda ortaya çıkmıştır. Daha sonra 1909 da 
"Kütüphane-İ Osmani” kurulması önerilmiş; 1911 den I934’e kadar da 
ulusal kütüphane kurulmasına ilişkin çalışmalar yapılmıştır.

Bu çalışmalar, 15 Nisan 1946 da Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar 
Müdürlügü'nce I934’te yayımlanan Basma Yaz, ve Resimleri Derleme 
Kanunu’ndan yararlanarak, 8.000 eserlik bir koleksiyon hazırlamasıyla 
hayat bulmuştur. Çalışmaların başarıyla devam etmesi sayesinde, bir yıl 
gibi kısa bir süre İçinde koleksiyondaki eser sayısı 60.000’e kadar 
ulaşmıştır. Bu koleksiyonun verimli bir biçimde kullanılabilmesi İçin 
kütüphane, 16 Ağustos 1948 de Kumrular Sokak’ta, şimdiki Ankara 11 
Halk Kütüphanesi’nin bulunduğu binada “Milli Kütüphane” adıyla fiilen 
hizmete girmiştir.

Adnan ötüken’in Milli Kütüphane Hazırlık Bürosu şefliği görevine 
getirilmesiyle başlayan ve Mehmet Emin Yurdakul’un çalışmalarıyla 
devam eden hazırlıklar sonucu, 29 Mart 19504• kabul edilen kuruluş 
kanunuyla, Türkiye Cumhuriyeti’nin Milli Kütüphanesi yasal bir kimlik 
kazanmıştır. Bu kanunun 2. maddesinde Milli Kütüphane’nin görevleri; 
 nilli kültür araştırmalannı mümkün kılmak, bu maksada elverişli؛“
eserleri ve vesikaları bir araya toplayarak esash bir merkez oluşturmak ve

Metnin resimleri cildin sonundadır.
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ayni zamanda her türlü ilim ve sanat çalışma ve araştırmalarım 
kolaylaştırmakla görevlidir. Bu görevlerini yerine getirmek üzere Milli 
Kütüphane gerekli göreceği eserleri ve vesikaları satin almaya veya 
başka yollarla sağlamaya ve bunların tasnifi korunması ve genel 
istifadeye arzı İçin gerekli her türlü tesisleri ve vasıtaları satin almaya 
veya yaptırmaya yetkilidir” şeklinde tanımlanmıştır.

16.04.2003 tarih ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Kuruluş Kanunu’nda ise Milli Kütüphanenin görevleri;

،،- Yurt İçinde yayımlanmış tüm materyali, yazma ve nadir 
eserleri, yurt dışında yayınlanmış Türkiye ile ilgili her türlü 
bilgi ve belgeyi sağlamak,

Sağlanan materyali gerekli sınıflama işlemlerini yaparak bina 
İçinde kullanıcı hizmetine sunmak.
Millî konu ve şahıs bibliyografyaları hazırlayıp yayınlamak,
Yurt dışındaki kütüphane ve enformasyon merkezleri ile 
İşbirliği yaparak kütüphanecilik ve enformasyon bilimi 
konusundaki gelişmeleri yakından izlemek,
Yurt İÇİ ve yurt dışından gelen bilgi istemlerini 
cevaplayabilecek bilgi ağlarını kurmak,
Ülkemizdeki kütüphanecilik politika ve standartlarım tespit 
etmek, uygulamak, önderlik etmek,
Derleme Kanunu ile toplanan yayınlara ek olarak, ülke İÇİ ve 
dışında Türk kültürü, tarihi, dili, sanat! ile ilgili belgeleri, 
nadir eserleri, sanat eserlerini veya günün ekonomik, politik 
konularında ülkemiz hakkında yazılmış yayınlan toplamak, 
satin almak, arşivlemek,
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu tarafından yayımlanan 
eserlerden, memleketin tarihi ve kültürü bakımından önemli 
olanların çoğaltılıp bir nüshasını saklamak,
Topladığı tüm bilgi ve belgelerden kullanıcıları, yazı!ı-sözlü 
yararlandırmaktan sorumlu olup bulunduğu çağa ayak 
uydurmak, yeni teknolojileri takip etmek zorundadır” olarak 
sıralanmıştır.

6



Milli Kütüphane'nin şu anda bulunduğu binanın yapımı, 1965- 
1973 yıllan arasında planlanmıştır. 1974 tarihinde başlayan İnşaat ise 
1982 de tamamlanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığıma bağlı olarak 
çalışan Milli Kütüphane; Başkan, Başkan Yardımcısı, Yönetim 
Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bilgi Hizmetleri Daire Başkanlığı ve 
Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı yönetiminde, 16 hizmet birimi olarak 
teşkilatlanmıştır.

1000 kişiye ayni anda hizmet sunabilecek kapasitesi bulunan Milli 
Kütüphane; Genel Okuma Salonu, damşma kaynaklarının bulunduğu 
Adnan Otüken adil araştırma salonu, El Yazmaları ve Nadir Eserler 
inceleme ve Araştırma Salonu, Süreli Yayınlar Okuma ve Araştırma 
Salonu, Harita Okuma ve inceleme Salonu, çok amaçlı 270 kişilik 
konferans salonu, 60 kişilik Yunus Emre isimli toplantı salonu, sergi 
salonu, müzik dinleme ve araştırma salonu, görme engelliler İçin 
hazırlanmış dijital yayın yapabilen, tam donanımlı okuma sağlayan, kaset 
kitaplardan oluşmuş Konuşan Kitaplık adil okuma ve sesli kitap salonu, 
havalandırmalı ve alarm donanımlı materyal arşiv depolan, mikrofilm 
 kuma ve kopyalama salonu, bir adet kafeterya ve iki geniş park ile؟
39.000 metrekarelik bir alanda kurulmuştur.

Derleme, satin alma, bağış ve değişim yoluyla oluşan Milli 
Kütüphane koleksiyonuna her yıl ortalama 20.000 kadar yazılı, görsel, 
işitsel materyal katılmaktadır. Koleksiyonda şu anda, 593.693’ü süreli 
yayın, 17.1175 makara halinde mikrofilm, 1191'İ slayt halinde 
mikrofilm, 94.9125 mikrofiş, 1.016.090’1 basma eser, 25.6^0’1 yazma 
eser, 83.974 ü kitap dışı malzeme olmak üzere 1.832.617 kalem materyal 
vardır.

30.06.2004 tarihli verilere göre 128 dolu ve 64 boş olmak üzere 
oplam 192 kadrolu personeli bulunan ve haftanın 7 günü (hafta İÇİ 

09.00-23.00 ve hafta sonu 09.00-21.00 saatleri arasında) hizmet veren 
Milli Kütüphanenin, 2003 yılı istatistiklerine göre 391.413 olan toplam 
kullanıcı sayısı, 2004 yılının ilk 7 ayhk verilerine göre 421.199 ’a kadar 
yükselmiştir.

Milli kütüphane, materyallerinin düzenlenmesi, kullanıma sunulması ve 
kütüphane hizmetlerinden daha verimli yararlanılabilmesini sağlamak 
amacıyla yapılacak çalışmaların yürütülmesi İçin görevlendirilen farklı 
hizmet birimlerinden oluşmuştur. Bu birimlerin önemli olanlarım 
tanıtmak gerekirse;
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Aksesyon Birimi, Basma Yazı ve Resimleri Derleme 
Kanunu’na uygun olarak, ülkemizde basılan ve/ve ya 
yayımlanan bilgi içerikli belgelerin derlenmesi, ihtiyaç 
halinde satın alınacak olanların tespitinin yapılması, satin 
alma komisyonlarının çalışmalarının yönlendirilmesi, ulusal 
ve uluslararası bağış ve değişim işlemlerinin vapdmasi 
görevlerini üstlenmiştir.
Okuyucu Hizmetleri Birimi, koleksiyonumuzda bulunan kitap 
ve tezlerin, ansiklopedik damşma kaynaklan ve ayn basım 
eserlerin araştırmacılara ve okuyuculara sunulmasını, görme 
engelliler İçin kitap ve makalelerin okunmasını ve kayıt 
işlemlerinin yürütülmesini sağlar. Ayrıca, okuyuculara gerekli 
danışmanlık hizmetlerinin verilmesine, kullanıcıların 
kütüphaneden yararlanabilmesi İçin gereken kayıt ve giriş- 
çıkış işlemlerinin gerçekleştirilmesine ve kolaylaştırılmasına 
katkıda bulunur. Okuyucu Hizmetleri Şubesi, bu hizmetlerini, 
09.11.2002 tarih ve 24931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
“Milli Kütüphane Kullanıcı Hizmetleri Yönetmeliği 
çerçevesinde sürdürmektedir. Bu yönetmelik uyarınca, Milli 
Kütüphaneden, araştırma yapmak istediğini beyan eden herkes 
yararlanabilmektedir. Aynca kısa süre önce yapılan bir 
mevzuat değişikliği ile, Milli Kütüphane hizmetlerinden 
faydalanmak isteyen yabancı uyruklu araştırmacıların, 
gereken araştırma izni onayının alınmasını beklemeksizin, 
başvuru formlarım doldurup doğrudan Milli Kütüphaneye 
başvurarak araştırmalarına başlayabilmeleri sağlanmıştır.

- Süreli Yayınlar Hizmet Birimi, Türkiye’de yayımlanan dergi, 
gazete, bülten ve sürekli kitaplar ile yurtdışmda basılan 
yabancı dilde bilimsel içerikli dergilerin arşivlenmesi ve 
okuyucuya sunulması; eski harfli Türkçe süreli yayınların ve 
bunların mikrofilmlerinin korunması ve kullanıcıların 
hizmetine verilmesi, okuyucuların günlük gazetelerden ve 
aylık dergilerden beklemeksizin yararlanabilmesi ile 
görevlidir.

- El Yazmaları ve Nadir Eserler Hizmet Birimi, milli kültür ve 
bilginin esasim oluşturan yazma eserlerin toplanması, 
derlenmesi ve arşivleştirilerek araştırmacıların hizmetine 
sunulmasından sorumludur. Milli kütüphane, 25.836 adet el 
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yazması kitap, risale, mecmua, 8934 adet Şer’iye Sicili olmak 
üzere toplam 34.770 el yazması eseri korumaktadır, 
illerimize ait derlenmemiş el yazmalarının toplanarak 
kopyalarının alınması ve toplu kataloglarının yayımlanması 
çalışmaları ise devam etmektedir.

Yazma Koleksiyonumuzun en özgün kaynaklan olan 
“OsmanlI Kadi Sicilleri” veya diğer adıyla “Şer’î Mahkeme 
Sicilileri”, Osmanh imparatorluğu’nda kadılık teşkilatınca 
tutulan ve “Sak” adi verilen muayyen kalıp ve formlara riayet 
edilerek yazılan bu kayıtlar OsmanlI’nın yargı ve yürütme 
sistemini, sosyal, mali, ekonomik ve askeri düzenini yansıtan 
otantik belgelerdir. 1934 yılında çıkarılan bir kanunla bir 
bölümü müzelere intikal eden şeriye sicil defterlerinin 8934 
adedi, Başkanlığımızın teklifi ve Bakanlığımızın tasarrufu ile 
1990 yılı sonlarından itibaren Milli Kütüphaneye intikal 
etmiştir. Böylece daha iyi şartlarda korunmaları ve gerek yurt 
İçinde gerekse yurt dışında sayılan giderek artan 
araştırmacılara, defterlerin bir merkezden sunulması kolaylığı 
sağlanmıştır. Aynca, bu defterlerin mikrofilmi çekilerek 
kullanım dolayısıyla yıpranmaları da önlenmiştir.
Kitap dışı Materyaller Hizmet Birimi Halk ozanlarının sazh- 
sözlü orijinal makara bantlarının, 1913-1960 yıllan arasında 
kaydedilmiş müzik eserlerinden oluşan zengin bir taş plak 
koleksiyonunun, Türk tiyatrosu ve sinemasının en geniş afiş, 
pankart ve röprodüksivon koleksiyonunun, ünlü ressamların 
yağlı boya, suluboya, karakalem ve karışık teknikle yapılmış 
tablolarının, tarihi şehirlerimizi özellikle İstanbul’u tanıtan 
1400’İÜ ve 1800 1 yıllara ait gravürlerin; harita, atlas, pul, 
para, kartpostal, tezhip ve çeşidi sanat fotoğraflarının 
bulunduğu arşivi, kendi alanında ülkemizde en zengin 
arşivdir. Bunlar, bilimsel araştırmalarda ücretsiz olarak 
araştırmacıların hizmetine sunulmakta ve gerektiğinde 
sergilenmektedir. Bu birim, işitsel materyallerin dijital ortama 
(CD) aktarılması, görsel materyallerin ise internet ortamında 
(web sayfamızda') yayımlanması İçin çalışmalara da katkıda 
bulunmaktadır. Aynca Milli Küîüphane’de bulunan ve bir 
devrin kültürel, tarihsel belgeleri olan taş plak koleksiyonunun 
geliştirilerek yeni teknolojilere uygun hale getirilmesi ve 
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araştırıcıların kullanımına ،sunulması çalışmaları da bu birim 
tarafından sürdürülmektedir.
Atatürk Belgeliği, Atatürk ile ilgili yazılı ve basılı eserlerin 
arşivlenmesi ve gerektiğinde okuyucuya sunulması 
görevlerini üstlenmiştir.
Araştırma-Geliştirme Birimi, kütüphanenin diğer hizmet 
birimlerinden aldığı verilere ve istatistiklere göre haftalık, 
ayhk ve yıllık raporların, istatistiksel bilgilerin hazırlanması; 
kurumsal araştırma, inceleme, geliştirme İhtiyâçlarının 
karşılanmasıyla görevlidir.
Bilgi İşlem Merkezi: Başhca görevleri, Milli kütüphane 
koleksiyonundaki materyallerin veri giriş ve çıkış işlemlerini 
gerçekleştirmek, dünya standartlarına uygun internet ve web 
yayıncılığı yapmak, konferans ve panel gibi bilimsel 
etkinliklerde gereken bilgisayar donanımım ve destek 
hizmetlerini sağlamaktır. Bunun yam Sira, araştırmacıların, 
yurtdışmda yazılan tezlerin taraması İçin hazırlanmış 
“Dissertation Abstracts” adil CD-ROM’dan ücretsiz olarak 
yararlanmalarım sağlar. Web sayfamızdan makale ve katalog 
taraması yapılabilmesinin yani sira, Milli Kütüphane 
koleksiyonundaki tabloların, gravürlerin, sinema afişlerinin, 
Hacivat ile Karagöz, El yazmaları ve nadir eserlerin, 
Osmanhca-Türkçe Basmalar Toplu Kataloglarının tanıtımı ile 
okuyucu bilgi-belge talep formu hizmetleri sunulmakta, 
kütüphanemizde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan 
etkinlikler duyurulmaktadır.
Öte yandan, görme engelli kullanıcıları İçin ayn bir bilgisayar 
sistemi de 1991 yihnda bu birim tarafından hizmete 
sunulmuştur. Bu sistemde, basılı malzemeler kullanıcıya 
bilgisayar tarafından sesli olarak okunabilmekte, arzu edilirse 
ayni bilgisayara bağlı bir yazıcı ve Braille alfabesi ile kağıda 
dokülebilmektedir.
Aynca, yeni mekanında "Konuşan Kitaplık” koleksiyonun 
zenginleştirilmesine özen gösterilmekte, bu amaçla ihtiyaç 
duyulan eserler, gönüllü okuyucular aracılığı ile kasete 
okunarak hizmete sunulmakta, TRT veya Devlet Tiyatroları 
Genel Müdürlüğü ile İşbirliği yapılarak hikaye, roman, oyun 
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vb. eserlerin bantlarının kopyalan da edinilmektedir. Yeniden 
düzenlenen Konuşan Kitaplık Bölümü, görme engelli 
okuyucularımızın rahatlıkla kullanabilecekleri şekilde 
tasarlanmıştır. Bu doğrultuda; CD-çalar١ kaset-çalar sistemleri 
ve bilgisayar donanımıyla görme engelli okuyucuların 
internetten yararlanıp, kasete okunmuş kitapları 
dinleyebilmesi, CD’ye aktarılanlardan yararlanabilmesi, 
CD den kasete kayıt yapabilmesi sağlanmıştır. Okuyucunun 
internet taramaları sonucu Braille harfli çıktı alabilmesini 
sağlayacak çalışmalar da devam etmekte, okunan kitapların 
stüdyo ortamında CD ve kasetlere aktarılma işlemleri 
sürdürülmektedir.

Milli Kütüphanenin ulusal ve uluslararası iletişimini 
gerçekleştirmek- sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerin 
düzenlenmesini yürütmek, diğer birimlerin halkla ilişkilerle 
ilgili taleplerini karşılamak, Dış ilişkiler ve Kültürel 
Faaliyetler Biriminin görevlerindendir.
Materyallerin biyolojik, kimyasal ve kullanım hatalarından 
doğan hasarlarının onarılması ve bakımlarının 
gerçekleştirilmeyle görevli olacak Patoloji ve Restorasyon 
Biriminin kuruluş çalışmaları devam etmektedir. Cilthane ise 
materyellerin fiziki tahripten kaynaklanan hasarlarının 
tamirini ve gerektiğinde yenilenmesi, koleksiyona eklenen 
eserlerin arşiv ortamına uygun hale getirilmesi İçin gereken 
işlemleri gerçekleştirir.

Kataloglama ve Sınıflama Hizmet Birimi; Milli Kütüphane 
koleksiyonundaki tüm eserlerin teknik okumalarım yaparak 
kataloglama, sınıflama, karteks işlemlerini ve kullanıcıların bu 
eserlerden yararlanabilmesi İçin materyallerin yer 
numaralarının verilmesini ve depoya teslimini gerçekleştirir. 
Kataloglama, sınıflama ve konu başlıklarının 
oluşturulmasında dünyadaki gelişmeleri ve standartlan takip 
ederek, hem Milli Kütüphanede hem de diğer kütüphanelerde 
uygulanmasına katkıda bulunmaktadır.

Bibliyografya Hizmet Birimi; ülkemizde basılan ve 
yayımlanan kitapların ayhk dizininin ve gerektiğinde yıllık 
dizininin ulusal standartlarda hazırlanması, kitap dışı 
materyallere ilişkin ek dizin çalışmalarının yürütülmesi. 
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bilimsel nitelikli dergilerdeki makalelerin seçimi, tasnifi ve 
ayhk dizin çalışmalarının yapılması ve internet ortamından 
taramaya açık olan Türkiye Bibliyografyası ve Türkiye 
Makaleler Bibliyografyasının veri girişinin yapılması 
görevlerini üstlenmiştir.
Ulusal derleme ve bibliyografya merkezi olan Milli 
Kütüphane, 1952 den beri Türkiye’de yayımlanan tüm 
kitapların ve süreli yayınlarda yer alan makalelerinin 
bibliyografyasını ayhk ve yıllık olarak yayımlamaktadır. 
Ulusal bibliyografik denetimi, “Türkiye Bibliyografyası” ile; 
bilimsel nitelikli makale denetimini ise “Türkiye Makaleler 
Bibliyografyası” ile gerçekleştiren Milli Kütüphane, bu 
bibliyografyaları her yıl 12 sayı olarak düzenli bir biçimde 
çıkarmakta ve yurtiçi ve yurtdışı abonelere ücretsiz olarak 
göndermektedir. Aynca, özel katalog çalışmalarıyla da 
akademik anlamda bilimsel araştırmalara rehberlik etmekte ve 
bu bağlamda “Türkiye Yazma Eserler Toplu Katalogunu 
(TÜYATOK)” ve “Türkiye Basma Eserler Toplu Katalogunu 
(TÜBATOK)” 1978’den bu yana düzenli olarak 
hazırlamaktadır. Bu bibliyografyaların ve katalogların CD 
formatmda hazırlanması ile ilgili çalışmalar devam 
etmektedir.
Bunların dışında, 1999-2002 yıllan arasında “Dünyada 
Yayımlanmış Osmanh ile ilgili Eserler Toplu Katalogu”, 
“Türkiye’de ve Dünyada Nazim Hikmet Toplu Katalogu”, 
“1923-1999 Cumhuriyet Donemi Makaleler Bibliyografyası”, 
Arapça, Ermenice ve Yunanca olmak üzere üç dilde 
hazırlanan ،٤1584-1986 Eski Harfli Türkçe Basma Eserler 
Bibliyografyası” katalog ve CD’leri de bu birim tarafından 
hizmete sunulmuştur.

- Teknik Hizmetler Birimi, kütüphane İçin gereken donanımı, 
iletişim ve işletim sistemlerini, güvenliği, lojistik destek 
hizmetlerini sağlamak ve park-bahçe İşleri ile genel ve rutin 
temizlik işlerini düzenlemek ve yürütmekle görevlidir. Aynca 
gerektiğinde binanm İç ve dış bakim ve onanmına yardımcı 
olmakla görevlidir.

Halen devam eden ve gerçekleşmesi sabırsızlıkla beklenen önemli 
projeleri arasında, koleksiyonunda bulunan eserlerin kullanım dolayısıyla 
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yıpranmasını önlemek, kullanıcıların zaman kaybım en aza indirebilmek 
amacıyla eserlerin sayfa sayfa tamamının elektronik ortama aktarılarak 
internette hizmete sunulabilmesi de vardır. Diğer bir projemiz ise, yurt 
İçinde ve yurt dışında yayımlanmış yazma eser kataloglarının toplu 
CD’sinin hazırlanmasıdır. Yurt İçinde, Kültür ve Turizm Bakanlığına 
bağlı kütüphaneler ve müzelerle, çeşitü kuruluşlarda ve öze, 
koleksiyonlarda bulunan, tahminen, 250.000-300.000 civarında yazma 
eser ve her ciltte en az iki kitap/risale bulunduğu dikkate alınırsa bu 
sayının 500.000-600.000٥ kadar yükselmesi bir yana, kütüphanelere 
çeşidi kişilerce satılan veya nadiren bağışlanan yazmalarla, bu sayı her 
geçen gün artmaktadır. Bu projenin hayata geçirilmesi ile birlikte hem 
yazmaların daha sağlıklı bir biçimde korunması, hasarların en aza 
indirilmesi ve hem de kullanıcıların bu eserlerden daha verimli ve 
düzenli bir biçimde yararlanması mümkün olacaktır.

Mili Kütüphane, ulusal ve uluslararası bilgi belge merkezi olarak 
hizmetlerini sunarken, resmi kurum ve kuruluşlarla da iletişimini 
sürdürmekte ve gelişen kütüphanecilik, arşivcilik ve dokümantasyon 
standartlarım takip etmektedir. Gerektiğinde başka milli kütüphaneleri ile 
İşbirliği yaparak yayın denetimini ve değişimini de gerçekleştirmektedir.

Sunduğu hizmetler ve arşivleme sistemiyle hem ülkemizde hem de 
kalkınmakta olan bazı ülkeler arasında örnek bir kurum olan Milli 
Kütüphane, Türk ve islam ülkelerinin bilgi ve belge merkezi olarak da 
ülkemizi imkanları ölçüsünde en iyi şekilde temsil etmektedir.

Ulusal kütüphane olmanın gereği olan geçmişi geleceğe aktarma 
görevini daha verimli yürütebilmesi, çağdaş ülkeler düzeyinde hizmet 
verebilmesi, Avrupa Topluluğu’na uyum süreci İçinde kendini daha fazla 
geliştirip modernleşebilmesi İçin, Milli Kütüphanenin, ekonomik ve yasal 
imkanlar, en iyi şekilde değerlendirebilmesine fırsat tanınmalıdır.
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TÜRK KÜTÜPHANECİLİĞİNDE BİR GÖNÜL ERİ 
Sn. NAİL BAYRAKTAR

Mehmet ACIRGAN
Emekli Edime /ا Halk Kütüphanesi Müdürü

Sn. Nail Bayraktar, benim ilk elimden tutan ve bana emek veren 
müdürüm olarak, her zaman gönlümün ayn bir köşesindeki yerini 
koruyan ender kişilerden biridir.

Kütüphanecilik benim istediğim bir meslekti. Hatta, 1966 Ekim 
aymda Matematik bölümüne kayıt yapabilecek durumda iken, 
Kütüphaneciliği tercih ettim. Aklim hep kitaplarda idi. Bol bol okuyacak, 
kendimi yarınlara birikimli bir insan olarak hazırlayacaktım. Bu 
düşüncem hiçbir zaman değişmedi ve hiçbir zaman da pişman olmadım. 
Halen Edirne’de Eşim özlem (Gürsel) Ağırgan’la uğraştığımız, “özlem 
Kitabevi” ve “Ozan Ağacı Dergisi” ile bunu kanıtladığımızı 
düşünüyorum. Hep kitapla yaşadım. Onun kokusu, ağırlığı, elimdeki 
varlığı ve gönlümdeki sevgisi beni mutlu etmiştir.

Sn. Müdürüm Nail Bayraktar’1 1968 Haziran ayı başlarında 
tamdım. Anam ve babam fakir ama azimli, ümmi ama vakur bir ailenin 
başında çocuğunu yarınlara hazırlamanın çabası İçinde benim okumam 
ve yükselmem İçin çok emek ve değer verdiler. Henüz Ortaokul 
sıralarında iken bana bir gazete ve dergi aboneliği sağladılar. Okuma 
onlar İçin kutsal bir görevdi. Okuduğum kadan ile benim yanımda yer 
aldılar. Yerli ve yabancı hemen bütün klasikleri lise sonuna kadar 
okumuştum. Çok zor şartlarda üniversite birinci sınıfı Istanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nde 1966 - 67 
yılı döneminde tamamladım. Hep 15 arıyor aileme yük olmak 
istemiyordum. Arayışlarım 1967-68 döneminde de devam etti. Haziran
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1968 başlarında donem sonu sınavlarının birinde, arkadaşım Aslan 
Buğdaycı bana hala 15 anyor musun? diye sorunca çok mutlu oldum. 
Sınav bitince arkadaşım beni Fatih “il Halk Kütüphanesi Müdürlüğü’ne 
(Millet Kütüphanesi binasında idi) götürdü.

Sn. Nail Bayraktar, güler yüzlü ve sevimli tavn ile bizi karşılayıp 
oturtarak çay söyledi. Göreve alabileceğini ancak, yıllık izinlerde 20 gün 
memlekete gidebileceğimi ikaz etti. Hemen kabul ettim. Arkadaşım 
Aslan Buğdaya’ya bu nedenle her zaman şükran borçluyum.

Fatih, 11 Halk Kütüphanesi’nde (E) cetveli (o tarihlerde ücretli 
personel olarak SSK ya bağlı çalışıyorduk.) kadrosunda memurluk 
görevine 7.6.1968 günü başladım. Kütüphaneler Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı idi. Aslında ben, Şehit Ali Paşa Halk Kütüphanesi 
kadrosunda olup, il Halk Kütüphanesi’nde evrak memurluğunu 
yürütüyordum. Bize bağlı 24 ayn semt Halk Kütüphanesi memurluğu 
bulunmaktaydı. Müdürümüz Sn. Nail Bayraktar genç bir kadro 
oluşturmuştu. Kütüphanemiz, bağlı birimlerin kitabinin tespitinden 
alınmasına, cildinden dağıtımına ve okuyucuya sunulmasına kadar 
uzanan zincirin her halkasında vardı. Bunlara ek olarak Millet 
Kütüphanesi’nin ünlü koleksiyonu “Ali Emiri Bölümü” ile diğer yazma 
eserleri de araştırmacıların hizmetine sunuyordu. Bağlı Kütüphanelerin 
her türlü alim işlemleri de buradan yapılıyordu.

il Halk Kütüphanesi Müdürlüğü bünyesinde Müdürümüz Sn. Nail 
Bayraktar’a bağlı Müdür Yrd. Hayriye Hanim, Muhasebeci Tarik Bey, 
Nezihe Hanim, Yaşar Hanim, Firdevs Hanim, Ömer Bey ve Erdoğdu Bey 
eski kadroyu oluşturan çok kıymetli büyüklerimiz olarak her zaman saygı 
ile andığımız kadirşinas insanlardı, o günlerin genç kadrosu ise Nebahat 
Hanımla başlayıp. Ruhi Bey, Erol Bey, Sidal Hanim, Nafiye Hanim, 
Erdal Bey, özlem Hanim ve ben Mehmet Ağırgan’dan oluşuyordu. 
Sonraki yıllarda Çiğdem Hanim ve Mehmet Bey de katıldılar. Çok güzel 
bir dayanışma ve mutlu yıllar geçirdik. Bu kadro benim kütüphanedeki 
çalışma dönemim İçinde önce Nafiye-Erdal (1969/8), Ruhi-Sidal, 
Nebahat-ismet ve özlem- Mehmet Ağırgan’lar (1969/10) çiftini 
nişanladı. Arka arkaya gelen bu mutluluklar unutulmaz hatıralar bıraktı. 
Edirne de 25.10.1969 tarihinde yapılan nişanımıza arkadaşlarımız ve 
sevgili müdürümüz Sn. Nail Bayraktar ve saygıdeğer eşi Nimet Hanim 
katılarak çok güzel amlar yaşattılar.

O yıllarda il Halk Kütüphanesi ve Müdürümüz Sn. Nail 
Bayraktar m önderliğinde Türkiye’deki bütün kütüphane memurları 
İstanbul’da eğitilirdi. Bu kurslardan Kabataş Lisesi binalarında 
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1969/Ağustos ayında yapılan kursta ben de mutemet olarak görev 
almıştım. Kursta Genel Müdürümüz Rahmetli Abdülkadir Salgir başta 
olmak üzere, Muammer Ülker (eski Süleymaniye Kütüphanesi Müdürü o 
yıllarda Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’nde Şube Müdürü idi). Sn. Nail 
Bayraktar ve üniversiteden yetkililer derslere girerlerdi. Kabataş 
yurdunda kalırdık. Akşamlan Sn. Nail Bayraktarda denize girer, Sn. 
Nimet Bayraktar’in İkramı böreklerle karnımızı doyurururduk.

Ben hemen her gün öğleden sonra hazır olan belgeleri ve 
yazışmaları elime alarak Fatih’ten çıkıp önce Büyük Şehir Belediyesi 
binasındaki ilgili bölüme (o tarihlerde Belediye bütçesinden 
kütüphanelere büyük destek sağlanırdı) uğrar, Süleymaniye 
Kütüphanesi’ne mutlaka evrak bırakırdım. Sonra Beyazıt Devlet 
Kütüphanesi'ne (Müdürü Muzaffer Gokman) ve Kapalı Çarşı 
Kütüphanesi ile Nuruosmaniye memurluğuna, oradan Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne (Bugünkü Iran Konsolosluğu karşısında) girerdim. Hemen 
her gün çıkan onay İşlemi İçin Valilik Makami'ndan işlerimi tamamlar 
Gülhane otobüs durağına geçerdim. Fatih-Beşiktaş arasında hizmet veren 
28 numaraya binerek öğrenci pasosunu kullanarak işyerime dönerdim. 
Müdürümüz Sn. Nail Bayraktar otobüs paralarım toplu olarak örtülü 
ödenek dediğimiz görev tazminatından bana öderdi. Bu güzergâh 
üzerinde bulunan Milliyet, Hürriyet ve Cumhuriyet Gazeteleri’nden ayda 
bir defa toplu gazeteleri alır Millet Kütüphanesi’ne götürürdüm.

Görevlerim arasında, Milli Emlakten tespit ettiğim hazine 
arazilerini de gezerek yeni kütüphane binalarının oluşmasına yardımcı 
olmakta vardı. Hatta Muhasebeci Tarik Bey’in işlerinin bir çoğunu ben 
üstlenir ona destek olurdum. Hafta sonlarında nöbet tutarak karşılığında 
derslerimize giderdik. Barem 1151 ücretli çalıştığımızdan, barem 11 
kadrolu hizmet verenlerden daha yüksek maaş ahrdik. Veznecilerdeki 
erkek öğrenci yurdunda kahr, İşime yaya gider gelirdim.

Bir gün yine öğleden sonra işyerimden yaya olarak yola çıktım. 
İşcan Geçidine gelince çok kuvvetli bir mide krampına yakalandım. Çok 
acı çekiyordum, hemen taksiye atlayıp ilk Yardim Hastanesi’ne gittim. 
Beni filme götürdüler, henüz film gelmeden doktor “Bağırsak 
Dolaşması” teşhisini koyarak beni ameliyata alacağını söyledi. Israr 
ettimse de beni dinlemiyor ameliyat İçin direniyordu. Sedyeden 
yakınımda bulunan bir polis memuruna rica edip kütüphaneye haber 
ulaştırdım. Yarim saat İçinde Müdürümüz Sn. Nail Bayraktar ve Ruhi ile 
Erol Bey ameliyata girmeden yetiştiler. Doktor hastamı veremem diye 
direnirken, Sn. Nail Bayraktar ısrarla SSK Hastanesi’ne gitmesi 
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gerekiyor diyerek beni Samatya’ya götürdü. Son anda gereksiz ve boş 
yere ameliyat olmaktan kurtulmuştum.

11 Halk Kütüphanesinden derslerime çalışmak ve okulumdan 
mezun olabilmek İçin 1.6.1970 günü ayrıldım. Okulumu Ekim 1970 
tarihinde bitirdim, ilişkilerimiz sonraki yıllarda da devam etti. Ben 
eşimin Edirne II Halk Kütüphanesinde Müdür Yardımcısı olması 
nedeniyle SSK bünyesinde memuriyetime devam ettim. Daha sonraki 
yıllarda Edirne il Halk Kütüphanesi Müdürlüğü’ne tayin edilerek 1997 
yılı Ocak aymda emekli oldum.

Tatillerde Hatay-Erzin'deki aileme gidip-gelirken kendisini ailece 
ziyaret ederdik. Sonraki yıllarda Genel Müdür Yardımcılığı döneminde 
de uğrardık. Hatta 1976 yılında eşim özlem Ağırgan’ın Müdürlüğe 
atanmasında çok büyük destek gördük. Ankara seminerlerinde ve 
kurslarında da hep birlikte olduk.

Sn. Nail BAYRAKTAR ve Nimet Hanımefendi bizlerle ağabey- 
abla yaklaşımında Sicak dostluklar kurdular. Çok büyük desteklerini 
gördük. Unutulmaz “Türk Kütüphanecileri” arasında yerlerini aldılar. 
Onlan her zaman saygı ve hürmetle amyor, Bayraktar’lara mutluluklar 
diliyoruz.
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YENİDEN YAPILANMAYA DOĞRU 
HALK KÜTÜPHANELERİMİZ

Doç. Dr. Doğan ATILGAN
A. ال. DU-Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgl-Belge Yo, etimi Bölümü

Giriş

Uygarlığın temeli olan bilgi, tarihsel süreç içerisinde değişik 
biçimlerde ortaya çıkmıştır. Kil tabletlerden Papirüs rulolarına, basılı 
materyallerden elektronik ortama ulaşmıştır. Toplumlar tarih boyunca 
bilgi iletiminde de değişik araç ve yöntemler kullanmışlardır.

Değişik araçlar ve yöntemlerle kullanıcıya iletilen bilgi, değişik 
ortamlarda hizmete sunulabilmektedir. Hizmete sunulan bilginin 
gereksinim duyanlarca kullanılması ve yorumlanması da yeni bilgilerin 
üretilmesine olanak sağlamaktadır.

Değişik ortamlarda üretilen bilgilerin hizmete sunulmasında da 
farklı yöntem ve kaynaklar kullanılmaktadır. Bu ortamlar elektronik 
olabildiği gibi basılı kaynaklar da olabilmektedir. Bilgi kaynaklan sadece 
elektronik ortamda internet aracılığı ile hizmete sunulabilecekken, bilgi 
ve iletişim teknolojilerinin kullanıldığı ayni zamanda basılı bilgi 
kaynaklarının da yoğun olarak kullanıldığı bilgi merkezlerinde de 
hizmete sunulmaktadır.

Ülkemizde bilgi merkezleri farklı örgütlenmeler ve yönetimler 
altında yapılanmıştı!’. Bilgi merkezlerimiz hizmet verdikleri topluluk ve 
örgütlendikleri üst yönetimlere göre çeşitlilik göstermektedir. Bilgi 
merkezi olarak tanımladığımız ancak hizmet ve kaynaklar açısından 
klasik kütüphane işlevini yoğun olarak yürüten ve ülke genelinde en 
yaygın örgütlenmeye sahip olan tür ise halk kütüphaneleridir. 2004 yılı 
ortalarına kadar tek yönetim birimi altında örgütlenen (Kültür ve Turizm
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Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü) ve ülke geneline hizmet 
götürmeyi hedefleyen halk kütüphaneleri yeni bir yapılanma sürecine 
girmiştir. “Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı” geçici 1/b maddesine 
gore ulusal özellik taşımayan tüm halk kütüphaneleri yerel yönetimlere 
devredilmektedir. Ancak halk kütüphanelerin işleyişine ilişkin kurallar 
kesin ilkelerle belirlenmemiştir. Bu nedenle halk kütüphanelerinin hizmet 
ve uygulamaları 2004 yılının ikinci yarışında henüz netlik 
kazanamamıştır. “Kamu Yönetimi Temel Kanunu”na ilişkin yorumlarımı 
sona bırakarak halk kütüphaneleri konusunu kısaca ele alahm.

Halk Kütüphanelerinin Tamm ve Gelişimi:

Ülkemizde “halk kütüphanesi” terimi cumhuriyetten sonra 
kullanılmış olmakla birlikte halk kütüphanesi hizmeti çok eski yıllara 
dayanmaktadır. Kurulduğu çevrenin halkına ücretsiz hizmet veren vakıf, 
camii ve bazı sınırlamalarla birlikte medrese kütüphaneleri de bir ölçüde 
halk kütüphanesi işlevini yürütmüşlerdir.

Değişik ad ve işlevlerle halka ücretsiz hizmet veren halk 
kütüphanelerini şu şekilde tanımlayabiliriz. “Halk kütüphaneleri din, dil, 
irk ve cinsiyet ayrımı yapmadan 7’den 7O’e herkese hizmet vermek 
durumunda olan ve halkın bilgi ve kültürünü geliştirmesine destek 
sağlayan ve toplumun okuma alışkanlığı kazanmasına yardımcı olan 
kuruluşlardır” Bu genel tamm yanında Uluslararası Eğitim Bilim ve 
Kültür teşkilâtı olan UNESCO, “Halk kütüphanesi bildirgesi”nde halk 
kütüphanesini “kullanıcılarına her tür bilgi ve enformasyonu gönüllü 
olarak sağlayan yerel bilgi merkezleri” olarak tanımlamaktadır. Aynca 
halk kütüphaneleri yürüttükleri işlevlerle vatandaşların bilgi kaynaklarına 
erişimini sağlayarak onların yaşam boyu eğitimlerine katkıda 
bulunmaktadır.

Türkiye’de halk kütüphaneleri vakıf ve/veya kişilerin desteği ile 15. 
yüzyıldan başlayarak değişik ad ve biçimlerde varlıklarım sürdürmüştür. 
Ancak 19. yüzyıla gelindiğinde halk kütüphaneleri yasal bir çerçeve İçine 
alınmıştır. 1826 yılında Evkaf Nezaretinin kurulmasına kadai 
kuruldukları vakıfların yazılı kurallarına göre yönetilen halk 
kütüphaneleri bu tarihten sonra Evkaf Nezareti’ne bağlanmıştır. 1869 
yılında “Maarif Nezaretinin” kurulması ve “Maarifi Umumiye 
Nizamnamesi”nin yayınlanması ile de kütüphaneler devletin sorumluluğu 
altına alınmış ve bir kamu hizmeti olarak kabul edilmiştir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk eğitim sistemi ile ilgili yapılan 
reformlar kütüphanecilik anlayışını ve yönetimini de olumlu yönde 
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etkilemiştir. 1924 yilmda çıkarılan “Tevhid-i Tedrisat Kanunu” ile tüm 
kütüphaneler Maarif Vekaleti’ne bağlanmış 1927 de çıkarılan Tekke ve 
Zaviyelerin Kapatılmasına ilişkin Kanun” ile de buralarda bulunan 
kitaplar kütüphanelere devredilmiştir.

imparatorluktan Cumhuriyete geçişte önemli bir kültür köprüsü 
olan Türk Ocaklarının 1931 yılında kendisini kapatması ve 1932 yihnda 
halkevlerinin açılması ile halk kütüphanesi anlayışında önemli gelişmeler 
olmuştur. Halkın eğitimi, bilgilendirilmesi, boş zamanlarının 
değerlendirilmesi ve kültürel etkinliklere katılımı sağlamak olan halk 
kütüphanelerinin amaçlarım Halkevleri bünyesindeki kitapsaray ve yayın 
şubeleri yerine getirmiştir. Halkevleri tarafından kurulan pek çok 
kütüphane bugünkü halk kütüphanelerinin temelini oluşturmuştur. Halk 
kütüphaneleri, umumi kütüphane, maarif kütüphanesi, halk kütüphanesi, 
halk kitap sarayı, şehir kütüphanesi, halk kitaplığı, memleket 
kütüphanesi, gazi kütüphanesi gibi değişik adlar altında 1960 yılma kadar 
Maarif Vekaleti’ne bağlı olarak hizmet vermişlerdir. Bu yıldan sonra 
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’nün kurulması ile yönetimleri bu genel 
müdürlüğe bağlanmış ve hepsi halk kütüphanesi adını almıştır. 
Başlangıçta Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan bu Genel 
Müdürlük 1972 yihnda Başbakanlık Kültür Müsteşarlığına, 1974 yihnda 
da Kültür Bakanlığı’na bağlanmıştır. Daha sonraları Kültür Bakanlığı 
İçinde kalmakla birlikte Kültür Bakanlığı’nın Turizm Bakanlığı ile 
birleştirilmesi(ikinci kez Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak hizmet 
vermektedir) ya da bağlı olduğu Genel Müdürlüğün adının 
değiştirilmesine (Kütüphaneler Genel Müdürlüğü kimi zaman yayınlar 
daire başkanlığı ile birleştirilerek Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 
Müdürlüğü olarak hizmet vermiştir) karşın statü ve işlevlerine önemli bir 
değişiklik yaşanmamıştı!’.

2004 yılının ikinci yarışında Kamu Reformu Yasası ile birlikte yeni 
yapılanma sürecine giren halk kütüphanelerimizin ne yazık ki en temel 
sorunu hala ülkemizde çerçeve nitelikli bile olsa bir kütüphane yasasının 
bulunmamasıdır. Halk kütüphanelerimiz hizmetlerini çoğu seksenli 
yıllarda yayınlanan yönetmeliklerle yürütmektedir.

Halk Kütüphanelerinin Amaçlan

Hizmetleri, uygulamaları ve yönetimi açısından yasal bir tabana 
oturtulamamış olan halk kütüphanelerimiz yönetimi, hizmet anlayışı ve 
örgütlenmeleri açısından yeni bir düzenlemenin eşiğindedir. “Yerel 
Yönetimler” ve “Kamu Yönetimi Temel Kanunu” çerçevesinde yeniden 
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yapılanmaları kaçınılmazdır. Ancak amlan yasalarda halk 
kütüphanelerimizin hizmetlerine yönelik belirleyici maddeler 
bulunmamaktadır. Genel uygulama kapsamında yasalardan sonra 
hazırlanması gerekecek olan yönetmeliklerde Halk Kütüphanelerimizin 
hizmet ve yönetimlerinin açıklıkla yer alacağı İnancını taşımak istiyoruz. 
Yönetmeliklerin hazırlanması aşamasına gelinmeden önce bu 
yönetmeliklerin hazırlık komisyonlarında görev alacaklara ışık tutması 
dileği ile halk kütüphanelerimizin amaçlarım kısaca ele alalım.

Halk kütüphanesini bilgiye erişimin yerel kapısı olarak niteleyen 
UNESCO, Halk kütüphanesinin amacım da yaşam boyu öğrenme, 
bağımsız karar verme, birey ile toplumsal grupların gelişmesine temel bir 
ortam sağlama olarak özetlemektedir

Halk kütüphanelerinin amaçlan belirlenirken en çok karşılaşılan 
terimlerden biri eğitim diğeri de kültürdür.

Halk kütüphanelerinin ülkemizde bir eğitim mi? yoksa bir kültür 
kurumumu olduğu kavramı hep İç içe girmiştir. Ancak Halk 
kütüphaneleri örgün bir eğitim kurumu olmamakla birlikte hizmet verdiği 
toplumun yapısı ve hizmet unsurları açısından sürekli eğitimi sağlayan, 
öğrenmeyi öğreten ve toplumun her türlü bilgi İhtiyâcını karşılayarak 
bilgi okur-yazarhğını geliştiren kuruluş olmayı temel amaç olarak 
sayabiliriz. Halk kütüphanelerinin eğitim konusundaki işlevleri yanında 
ayni zamanda bir kültür kurumu olması da halkın kültürel gelişimini 
desteklemek İçin çeşidi etkinlikler yapmasını gerektirmektedir.

Halk kütüphaneleri eğitim ve kültür işlevlerini yerine getirilirken 
şunlar hedeflenmektedir:

• Kişiler arasında aynm gözetmeden toplumun tüm bireylerine 
hizmet sunmak.

• Bilgiyi yaşamın en önemli gereksinimi haline getirmek İçin 
gerekli alt yapı koşullarım sağlayarak kütüphane kullanma alışkanlığını 
kazandırmak.

٠ Bilgiyi birey İçin gereksinim haline getirme okuma alışkanlığını 
kazandırmak.

• Kütüphane kullanım alışkanlığının halk kütüphanelerinin bir 
parçası olan çocuk kütüphaneleri ile başlatılıp, okul kütüphaneleri ile 
geliştirilerek yaşam boyu İşlev üstlenen halk kütüphaneleri ile 
pekiştirmek.

٠ Düşünen ve üreten bir toplum oluşumunda toplumsal görev 
üstlenen halk kütüphaneleri düşünce özgürlüğünün ve fırsat eşitliğinin 
yaratılmasının temel unsurlarından biridir. Eğitim, kültür ve bilgi İçin bir 
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merkez olan halk kütüphaneleri yaşam boyu eğitimi desteklemeli ve 
topluma okuma alışkanlığı kazandırmada önemli rol üstlenerek bunu 
geliştirecek her türlü kaynağı bulundurmalıdır.

٠ Düzenli, yada belirli bir arahkta resmi eğitim almış halkın, 
yaşamı boyunca gereksinim duyduğu bilgiyi ona sunarak, gelişme ve 
ilerlemeden haberdar olmasını sağlayarak onların yaşam boyu eğitimini 
desteklemek.

٠ Yerel, ulusal ve uluslararası her türlü bilgi İçeren belgeleri 
tarafsız ve dengeli bir biçimde halka ulaştırarak, bilinçlenmesini ve 
bilgilenmesini sağlamak.

٠ Halkın zihinsel ve bireysel gelişimini destekleyerek, onların 
dinlenmesini sağlamak, hayattan zevk almalarına yardımcı olmak ve 
okuma alışkanlığını geliştirecek yayınlan hizmete sunarak halkın kültürel 
ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak.

٠ Diğer eğitim ve kültür kurumlanyla işbirliğine giderek, halkın 
kolay ve ucuza erişemediği kaynaklarında verimli kullanımım sağlayarak 
ulusal kaynakların herkes tarafından kullanılarak verimin artmasını 
desteklemek.

• Kendi bünyelerinde bulunan ve/veya başka kurum ve kuruluşlarla 
bilgi İçeren tüm kaynaklan halkın, hizmetine sunarak bilgi edinme 
özgürlüğü ve bilgilenme hakkim hiç bir karşılık beklemeden 
kullandırmak.

• Yerel düzeydeki elektronik bilgi kaynaklarına erişimi sağlayacak 
alt yapıyı oluşturmak, bünyesinde elektronik bilgilere erişimi 
gerçekleştirecek birimleri kurarak bilgi toplumu olma ve bilgi 
teknolojilerini kullanma yönünde de önemli işlevleri yerine getirmek,

• Mevcut tüm olanaklardan yararlanarak ve hiçbir engelle 
karşılaşmadan güncel bilgi ve yeni çıkan eserleri piyasa ile ayni zamanda 
okuyucunun hizmetine sunarak halkın bilgi edinme özgürlüğünü 
desteklemektir.

Yukarda belirtilen amaçlan gerçekleştirmek İçin ülke genelinde 
örgütlenmiş olan halk kütüphanelerinin hizmet politikasının da 
belirlenmiş olması gerekir.

Halk Kütüphanesi Politikaları

Halk Kütüphanelerimizin hizmet politikaları da yeni yapılanma 
İçinde yeniden belirlenmelidir, öncelikle Merkezi Yönetimin siyasi 
iktidarlara göre değişmeyen bir kültür politikası oluşturması gereklidir.
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Yerel yönetimler bu kültür politikası İçinde halk kütüphanelerinin bilgi 
hizmetlerini İçeren genel ilkeleri belirlemesi gerekir. Bu genel ilkelerde 
tüm halk kütüphanelerinin yerine getirmesi gereken hizmetler 
belirlenmelidir. Bu temel ilkelerin olmazsa olmazları ise “eğitim ve 
öğretimin desteklenmesi, halka ücretsiz bilgi hizmeti götürülmesi, okuma 
alışkanlığının kazandırılması ve desteklenmesi, yaşamboyu öğrenme” 
gelmektedir.

Bu genel politika unsurları yanında yerel yönetimlerin halk 
kütüphanesi politikası oluştururken göz önünde tutmaları gereken başka 
temel unsurlar da bulunmaktadır. Bu da geniş bir coğrafyaya yayılan 
Türkiyemizin sosyo-kültürel yapısı ile üretim ve yaşam koşullarındaki 
farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Yerel yönetimler yerel hizmet 
politikalarım oluştururken Halk Kütüphanelerimizin hizmet verdiği 
toplumun bilimsel ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak onların bilgi 
İhtiyâcını karşılayarak yaşamlarım kolaylaştıracak ve bilgi ve iletişim 
teknolojilerinden yararlanmalarım olanaklı kılacak unsurları göz önünde 
bulundurmaları gerekecektir. Yerel yönetimlerce oluşturulacak halk 
kütüphanesi politikaları Devletin belirlediği genel kültür politikası ile 
örtüşmeli, onlarla çelişmemelidir. Yerel politikalar İçinde yöre halkının 
gereksinimleri, bilgi ihtiyaçları ve onların boş zamanlarım 
değerlendirmelerine yardımcı olacak ve üretkenliklerine katkı sağlayacak 
öğeler de yer almalıdır.

Yerel yönetimlerin kendi bölgelerine özgü ve halk kütüphanelerinin 
amaç ve işlevleri doğrultusunda oluşturacakları kütüphane politikalarında 
kütüphanelere özgü aşağıdaki genel kriterler de dikkatle ele aimmalldir.

• Halk Kütüphaneleri çok amach özgün hizmetlerle donatımh 
kuruluşlardır.

• Verdikleri hizmetlerin çeşitliliği ve özelliği tür, yapı ve 
bulundukları yere bağlıdır.

* Hizmetlerin planlanması kütüphanelerin amaçlarına göre 
kararlaştırılmalıdır.

*Kitap seçiminden-çahşma saatlerine, kütüphanelerarası 
işbirliğinden cahsma koşullarının belirlenmesine, kullanıcı 
hizmetlerinden bağış ve değişim kriterlerine kadar yapılması gereken tüm 
işlemler bir kütüphanenin hizmet uçları arasındadır.

Bu hizmetlerin nasıl yapılacağının belirlenmesi, kararlar alınması, 
çizilen eylem planlan, bunların dayanacağı kuralların tümü de kütüphane 
politikasını oluşturmaktadır.
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SONU:؟

Ülkemizde bu çerçevede çizilmiş bir halk kütüphanesi politikası bu 
gtine kadar ne yazık ki oluşturulmamıştır. Politikasızlığın olumsuzlukları 
hizmet boyutunda yoğun olarak yaşanmaktadır. Dileğimiz yeni 
yapılanma İçinde bu olumsuzlukların mümkün olduğunca ortadan 
kaldırılmasıdır. Ancak yapılan çalışma ve yasalarda yapılan değişikliler 
bunların mümkün olabileceğini göstermemektedir. Tüm yetki ve 
sorumluluk yerel yöneticilere düşmektedir. Onların kültür ve 
kütüphaneye bakış açıları ve verdikleri önem ölçüsünde halk 
kütüphanelerimiz kalkınacaktır. Halk kütüphanelerine hak ettikleri önem 
ve değer verilmediğinde de korkarım ki bazılarının durumu bugünkünden 
de kötüye gidecektir.

Kütüphane kurumunun işlevini vurgulayan ve gerçek anlamda 
kütüphanenin varlığına inanan ve onlan kalkındırmayı kendilerine hedef 
edinmesi gereken Yerel Yöneticilere ışık tutması açısından 
kütüphanelerin önemini ortaya koyan iki saptamayı bir kez daha 
vurgulamak istiyorum.

ilk saptama “Kütüphanelerin, İnsanlığın düşünce yapısı ve düzeyine 
ilk ya da temel katkısı, kültür ve sanat ürünlerinin korunduğu ve 
istendiğinde hizmete sunulduğu bir merkez olarak çalışmasıdır. Bu katkı 
kütüphanenin doğuşunu hazırlayan ve izlerini kimi zaman bugünde 
gözlemleyebildiğimiz tarihsel bir görevidir’’. Kütüphaneler 1811 zaman 
zaman yapılan “toplumun belleği” nitelemesi de tarihsel görevin 
vurgulanmasından kaynaklanmaktadır.

Tarihsel olarak yapılan bu saptamadan sonra çağdaş anlamda 
kütüphane kurumunu vurgulayan ikinci saptama ise, “Bilgi kaynaklan ile 
olan doğal ilişkisinin yanında, yayınların bibliyografik denetiminin 
yapıldığı, İşlendiği ve en önemlisi herkesin kullanımına sunulduğu bilgi 
merkezleri olmalarıdır”.

Bilgi Merkezleri günümüzde bilgi ağları ile donatılarak hizmet 
veren kurumlara dönüşmektedir Bu gelişim Halk kütüphanelerine bilgi 
kaynaklarına elektronik olarak da erişimi sağlamada önemli görev 
yüklemektedir, insanlara her türlü ortamdaki bilginin iletilmesi ve 
kullanımının sağlanması ekonomik gelişme, yaşam boyu eğitim, 
demokratik haklara erişim ve sosyal bütünlüğün sağlanması açısından da 
son dcrccc önemlidir.

Günümüzde, hizmet anlayışının öngördüğü sorumluluk ve 
yüklenilen görevle kütüphaneler artık toplumun sadece belleği değil ayni 
zamanda saygın ve vazgeçilmez bir unsuru olmuşlardır.
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VAKIF KÜTÜPHANELERİN
EL YAZMASI FİHRİSTLERİNDEN ÖRNEKLER

Nimet BAYRAKTAR
Emekli. Ankara Adnan ötüken il Halk Kütüphanesi Müdürü

Bugün kütüphanelerimizde ayn birer koleksiyon halinde korunan 
ve yararlandan vakıf kütüphanelerden fihristi basdmamtş olanlardan 
başka, basılmış olanlara da ait birçok yazma fihrist vardır.ı

Bu fihristler, kütüphane ve kitap durumları ile ilgili bilgiler 
yanında, kütüphanelerin kuruldukları tarihlerde veya daha sonra yapılan 
sayım ve kontrollar neticesinde düzenlendikleri ve bu arada meydana 
gelen değişikliklerle ilgili açıklamaları da ihtiva ettiklerinden bizim 
birçok konuda aydınlanmamıza yardımcı olmaktadırlar.

Yazma fihristler, kütüphaneler tarihi bakımdan birinci derecede 
kaynak durumunda olan vakfiyelerle benzerlikleri2 ve vakfiyelerdeki bazı 
şartların bu fihristlerde de yer alması sebebiyle de önemlidirler.

Bu arada padişahların kurmuş oldukları kütüphanelere vakfettikleri 
kitaplara ait fihristler ayn bir özellik taşırlar. Bu fihristler, hatt-1 
hümâyûn suretleri, pâdişâhın tuğrası ve vakıf mühürünün yer aldığı 
tezhibli yapraklar ve cildleri dolayısıyla ayni zamanda kitap sanatları 
bakımından da değerlidir.

 Erünsal, İsmail E. Türk kütüphaneleri tarihi 11 : kuruluştan tanzimata kadar Osmanh ا
vakıf kütüphaneleri .— Ankara : Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk
Kültür Merkezi, 1988. XVIII, 344, 7 Ek.
Bayraktar, Nimet. “Yazma ve basma kütüphane fihristleri” Turk Dünyâsı
Araştırmaları, 21 (1982)5. 127-159.

Bayraktar, Nimet. “Kütüphane ve kitap vakfiyeleri ile fihristlerinin kütüphanecilik 
tarihi bakımından değeri ve önemi”. Beyazid Devlet Kütüphanesi 100 yasında (haz. 
Hasan Duman). Istanbul : Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 1984. s. 104-
110.

25



Fihristlerin lb yaprağının başında bulunan hatt-1 hümâyûn suretleri 
altında defterin düzenlenmesi, yapılan sayım ve kontrollar sonunda tesbit 
edilen hususlarla ilgili açıklamalara ve bilhassa padişahların mühürlerine 
dikkat edilmesi, mühürlü olmayanların kabul edilmemesi ve vakıf 
defterine kaydedilmesi gibi ikazlara rastlanmaktadir.

Bu açıklamaların en önemlisi; vakıf şartlarına uyulması, kitapların 
kütüphaneden dışarı çıkarılmaması, istifade edenlerin ve kütüphede 
görevli olanların buna dikkat etmeleri, şayet kitap verilir de zayi 
ederlerse tazminiyle yetinilmeyip sorumluların görevlerinden 
alınacaklarının hatt-1 hümâyûn nizamından olduğunun bilinmesi 
hususundaki kayıtlardır.

Hatt-ı hümâyûn nizâmına gayret edip uyanlara dünya ve âhirette 
berhurdar olmaları İçin duâlar edilmekte, vakıf şartlarına uymaktan 
kaçınılır ise pâdişâhın gazabına düçar olacakları bildirilmektedir.

Baz, fihristlerde de son yaprakda yer alan açıklamalarda; mevcut 
olan ve olmayan veya fihristteki vasıflarına uymayan ile sonradan 
kütüphaneye bağışlanan kitaplar hakkında şerhler ve hâfız-ı kütüblere 
teslim kayıtlan bulunmaktadır.

Sultan I. Mahmud (1730- )"ال[ Ayasofya camiinde kurduğu
kütüphanesine ait fihrist (Ayasofya-Fihrist 1) bunlara güzel bir örnektir. 
lb yaprağının baş tarafında bulunan hatt-1 hümâyûn şoyledir:

“İşbu defter-) muteberde mestur ve melhuz, ve 
kütübhâne-i hümayunumda mahfuz, olub Hasbeten 
lillahi Teâlâ vakf ve tescil, etdigim kütüb-i latife ve 
musah-i munifeden intifa içün ictima eden tullab 
devam-i ömr-i devletim daavatına iştigal İdüb ve şart-ı 
vakfa riayet ve srdku istikamet ile hidmet-i Ici melerine 
kıyam eden huddam “Fe emma men utiye kitabehu bi 
yeminihi feseyfe yuhasebu hisaben ١٥٢٤/") nass-ı 
kerimi =/٥ rûz-i cezada said ve hilâfına cesaret 
edenler "... ve nuhricu lehu yevme’l-kıyameti kitaben 
yelkahu menşûrâ”7 vaidine mazhar ve giriftar-ı İkab-r 
şedid olalar” (örnek: 1١

 Kimin kitabi sağından verilirse kolay bir hesaba çekilecek” (Kıır’an-1 Kerim, inşikak“ ا
Suresi LXXXIV/ 7-8).
2 "... insan İçin kıyamet gününde açılmış olarak önüne konacak bir kitap çıkarırız.” 
(Kur’an-1 Kerim, isra Suresi XVII / 13).
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Bil kütüphaneye ait diğer bir fihrist (Ayasofya-Fihrist 2) de 
bulunan hatt-1 htimâyun’un baş tarafında (1); Suret-i hatt-ı hümâyundur, 
ayniyi(' asil defterden bu mahalle tastir olundu” ةحألحاآآ\أحة١ \•.

Birinci fihristin bir kopyası olan bu fihristin bir kopyası olan bu 
fihristin 1 2" ve 159 yapraklarında kütüphaneye sonradan vakfedilen 
kitaplar hakkında kayıtlar vardır.

Bunlardan es-Seyyid el-Hac Osman tarafından vakfedilen “Tibyan” 
ile ilgili notta bu eseri mütâlâa edenlerden bir ricada bulunulmakta, 
kendisi hayatta oldukça hayır duâ ile anmalarım ve vefatından sonra da 
bir “Fâtiha-İ Şerif’ okuyup sevabının ruhuna gönderilmesini 
dilemektedir.

Bu kütüphanenin üçüncü fihristinde (Ayasofya-Fihrist 3) ise 
kitapların uzun zamandan beri yoklanmadığından bahisle, vakfa bağlı 
kütüphanelerin idaresi ve kontrolü ile görevli bulunan darüssaade 
ağasının nezâretinde 1247/1831-32 yılında eski defterlerine tatbikan 
yapılan sayımda mevcut olan kitaplarla noksan olan ve fihristteki 
evsafına uymayan kitaplara ait hususların tesbit edildiğine dair kayıtların 
yer aldığını görüyoruz (1 b, 151). Burada ayni zamanda bu sayımda 
görevlendirilen kâtip, hâfız-1 kütüb, türbedar, vakfın kaymakamı ve 
müdürü de isimleriyle zikredilmektedir.

Sultan I. Mahmud tarafından kurulmuş olan kütüphanelerden 
İkincisi, Galata Sarayı İçinde 1754 yılında kurulmuş olan kütüphanedir.

Fethi Isfendiyaroğlu “Galatasaray Tarihi” adil eserinde bu 
saraydaki talebelerin yararlanması İçin yaptırılan kütüphane binasının 
rutubeti geçtikten sonra, daha önce Topkapi Sarayfnda toplanmış olan 
kitaplar arasından seçilen çeşitli tenlerdeki kitapların buraya getiriliş 
hikayesini “Vâsıf //1401" ا naklen anlatmaktadır. Buna göre bu 
nadide kitaplar sepetlere konulup Muharrem aymda sandallarla Tophane 
iskelesine çıkarılmış, baltacı ve zabitler tarafından merasimle karşılanıp 
kütüphaneye getirilmişlerdir.ا

1837 yılına kadar 83 yıl hizmet veren bu kütüphaneye ait iki fihrist 
hâlen Ayasofya Kütüphanesi’ndedir. (Fihrist 4, 5). Bunlardan 4 numaralı 
fihristin 1 yaprağı başında bir hatt-1 hümâyûn sûreti yer alır. 5 numaralı 
fihrist, tezhibsiz ve daha sadedir. Birçok fihristte 1" yağragmda 
gördüğümüz tescil kayıtlan bu fihristte 1 yaprağında bulunmaktadır.

Bu kütüphane kapatıldığında kitapları önce Ayasofya 
Kütüphanesi’ne getirilmiş, sonra bunlardan bir kısmı orada bırakılıp bir

 .Isfendiyaroğlu, Fethi. Galatasaray tarihi .— İstanbul : Dogankardeş Yayınlan, 1952 ا
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kısmı da yine ayni pâdişâhın Fatih Camii yanında yaptırdığı kütüphaneye 
nakledilmiştir ki bunlara ait iki nakil defteri vardır:

1- Galata Sarayı Kütüphanesi’nden Ayasofya ve Fatih Camii 
kütüphanelerine nakledilen kitapların fihristi. (Ayasofya-Fihrist 6). Bu 
fihristin lb yaprağında bu konudaki (örnek: 2) açıklamada 
görevlendirilen Ayasofya, Köprülü ve Fatih kütüphanelerinden yedi 
hâfız-ı kütüb tarafından eski defterlerine tatbikan yeniden düzenlendiği 
belirtilmektedir. Fatih Kütüphanesi’ne ait bazı kitaplarda da Galata 
Sarayı Kütüphanesi’nden nakledildiği şeklinde kayıtlar vardır.

2- Defteri menkulat-ı Sultan Mahmud-I Evvel ez Galata ilâ Fatih 
(Süleymaniye-Yazma Bağışlar 248).

Sultan I. Mahmud’un diğer bir kütüphanesi de Fatih Camii 
bitişiğinde 1742 yılında yaptırdığı kütüphanedir ki buradaki 
koleksiyonun temelini Fatih Sultan Mehmed’in camii İçinde bulunan 
kütüphanesi (1474)011 kitapları teşkil eder. Sonra Sultan I. Mahmud’un 
vakfettiği kitaplarla zenginleşen bu kütüphanenin birçok fihristi vardır 
(Stileymaniye-Yazma Bağışlar 241-244, 252).

Bunlardan 241 numaralı fihristin 1" yaprağında başta Sultan I. 
Mahmud’un vakıf mühürü ve altında da tescil kayıtlan وال yaprağında ise 
pâdişâhın hatt-1 hümâyûn sûreti ve altında bu defterin tanzimi hakkında 
bir açıklama vardır. I31b-132b yapraklarda Şehzade Sultan Mehmed 
Camii şerifinde bulunan ve faydalamlmadığı İçin pâdişâhın emriyle Fatih 
Kütüphanesi’ne nakledilen kitaplara ait bir liste yer almaktadır.

242 numaralı fihristin 146 154 yapraklarında Darbhâne-i Amire 
nâzın İbrahim Sarim Efendi’nin Fatih Camii içindeki kütüphaneye 
vakfettiği kitapların listesi vardır.

Bu kütüphaneye ait diğer bir fihrist (No: 243)11 lb yaprağında 
kütüphane nâzın ve dâi'üssaâde ağasının emirleri üzerine, uzun zamandan 
beri yoklanmamış olan kitapların eski defterine tatbiken sayıldığı 
hakkında 1245/1829-30 tarihli bir açıklama vardır, (örnek .' 3) 63 
yaprağında da kitapların tek tek görüldüğü, eski defterine göre her 
konuda ne kadar kitap bulunduğu, fazla 14 kitap ile 1893 kitap mevcut 
olduğu hakkında bir şerh vardır.

Burada verilen birkaç örnekte görüldüğü gibi bu kütüphanede Fatih 
Sultan Mehmed ve Sultan I. Mahmud’un vakfettiği kitaplar yamnda 
çeşidi kimseler tarafından bağışlanan kitaplar da bulunmaktadır.

Fatih Kütüphanesi’ne vakfedilip ayn birer yazma fihristi 
(Süleymaniye-Yazma Bağışlar 245-247, 251) bulunan Tayfur Ağa, 
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Mehmed Şükrü, Şehrî Mehmed Efendi ve Ahmed Revnâkî’nin kitapları 
da sonradan basılan Fatih Kütüphanesi fihristi İçine katılmıştır.

Bunlardan Bafrah Ahmed Revnâkî’ye ait 251 numaralı yazma 
fihristin la yaprağında şöyle bir kayıt vardır:

"Bu defterde olan 705 kitab usul-i vakfede 
ne cûddur, inşaallalm Teâlâ usûl-i vakfiyede olan 105 
kitab illerine = ر٥٥  zam olur. Kitilbltnede her bir 
adama bir kitab verile iki kitab verilmeye, bu şart 
mevcuddur, malum oluna”

Diğer bir padişah Sultan 111. Ahmed (1703-1730)110 kurduğu Yeni 
Cami Kütüphanesinin Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar 
bölümünde bulunan fihristlerinden (No. 2742-2744) en eski tarihli 
(1173/1759-60) olan 2742 numaralı defterin başındaki (yk. 1 أل) 
açıklamada kütüphanenin kuruluşu ve defterin düzenlemesi ile ilgili bir 
kayıtta pâdişâhın fermanıyla Şeyhülislâm Abdullah Efendi ve Kapudan-I 
derya Mustafa Paşa nezâretinde yapılan sayımdan sonra tertip edilen 
defter olduğu kaydedilmektedir.

Bu defterin 21" yaprağında ise kütüphanede mevcut olan dört hâfız- 
1 kütübe ilaveten dört hâfız-1 kütüb tayin edildiği ve kitapların bunlara 
teslim edildiği hakkında 1173/1759-60 tarihli bir açıklama 
bulunmaktadır.

Padişahlar tarafından kurulan kütüphanelerden Sultan III. Osman 
(1754-1757)11 Nuruosmaniye kütüphanesi'ne ait fihristinin (No.1) lb 
yaprağında, Sultan I. Mahmud’un vakfettiği kitaplarla ilgili fihristlerin 
başında gördüğümüz hatt-1 hümâyunun bazı ufak farklılıklarla benzerini 
görüyoruz. Burada yine kitapların dışarı çıkarılmaması, kütüphane İçinde 
yararlanılması, vakıf şartlarına riayet edilmesi ve istifade edenlerin 
padişaha duâ etmeleri istenmektedir.

Bu kütüphaneye ait ikinci fihristin (No.2) 5111 yaprağında 
kütüphaneden dışarı kitap çıkarılmaması hususunda hâfız-1 kütüb-i 
evvele yazılan 1211/1796-97 tarihli bir mektup örneği vardır ki burada 
kitapların kütüphaneden çıkarılmamasının vakfın şartlarından olduğu 
halde, vakfın mütevellisi ve diğer bazı kimselerin iltiması ile kitap 
verildiği ve boylece vakfa aykırı hareket olunduğunun haber alındığı 
belirtilmekte ve bundan sonra vakıf şartlarına uyulmayarak hatt-1 
hümâyûn olmadıkça hiçbir kimsenin iltiması ve isteğiyle kütüphaneden 
bir cild kitap dışarı çıkarılırsa hâfız-1 kütüb-i evvellik görevinin alınarak 
başka bir kimseye verilmesiyle yetinilmeyip aynca kusurlu bulunacağı 
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bildirilerek vakıf şartlarına riayet olunması ve mektup mucibince hareket 
edilmesi emredilmektedir.

Buna benzer duruma bu kütüphanenin 4 numaralı fihristinin 38a 
yaprağında da rastlıyoruz. Kütüphaneden kitap dışarı çıkarılmaması ve 
hiçbir ferde bir cild ve bir varak verilmemesi hususunda hâfız-1 kütüblere 
ikazda bulunulmakta ve şayet verirler ve zayi ederlerse tazmin 
ettirilmekle iktifa olunmayip görevinden alınacağının bilinmesi İçin 
buraya şerh verildiği kaydedilmektedir (örnek: 4).

Sultan III. Mustafa (1757- 1774) tarafından Lâleli Camii 
bitişiğindeki medresede kurulmuş olan Laleli Kütüphanesi’ne ait fihristin 
(Süleymaniye-Lâleli 3793) başlığı şoyledir:

“Derûn-İ defterde mesturul-esami olan kütüb-i 
memhureli bostaniyan odalarına müceddeden bina 
eylediğim kütüphaneye vakf eylediğim gerektir ki nâ٦٦r- 
ı vakf-ı hümâyunum olanlar gerek Enderun ricaline /ع 
gerek bostancıbaşılara ve gerek sair ؟.!-kuvvet 
kimesnelere kütüphaneden harice çıkarıp verniyeler. 
Kim ki bu hatt-ı hümayunum ile amil olnuya gadab ve 
kahr-ı padişahiye mazhar ola ve hin-! tatbikde 
mühürlerine ihtimam /ذا, mührü olmayanları kabul 
eylemiyeler. Bu vechile ni^ânıına say ve riayet edenler 
dünya ve ukbada berhurdar olalar”

Bu fihristin 68b yaprağında pâdişâhın 1186/1772-73 yılında iki 
murakka ve 69h yaprağında da, Sultan II. Mahmud’un “Tercüme-İ 
Kamus” vakfettiği hakkında kayıtlar bulunmaktadır.

Fihrist içindeki bir kâğıtta zayi olan bir kitap hakkında 1205/1790- 
91 yihnda hâfız-1 kütübün evinde yandığı notu vardır.

Bu pâdişâhın Topkapi Sarayında Bostancılar ocağındaki 
kütüphanesinin kitapları daha sonra Lâleli Medresesindeki kütüphanesine 
nakledilmiştir ki, buna ait nakil defteri Vakıflar Genel Müdürlüğü 
arşivindedir. (No:642).

Valide sultanlardan Sultan Abdiilaziz Hân’ın annesi, Sultan II. 
Mahmud’un hanımı Pertevniyal Valide Sultan (1810-1883)111 
Aksaray’daki Camii yamnda İnşa ettirdiği kütüphanesine ait fihristlerden 
birinin (Süleymaniye-Yazma Bağışlar 2737) 1 yaprağında:

“Kütübhâne İçin senede 6///٦7; kıyye kömür ve iki aded sünger ve 
üç aded süpürge vesair ctCi ban aim olan eşya alınması (sene 
1293/1876)” şeklinde farkh bir not vardır.
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Padisali ve valide sultanlardan başka sadrazam, şeyhülislam, 
kazasker, âârüssaâde ağası gibi çeşitli vâkıfların kurdukları 
kütüphanelere ait fihristlerde de benzer örneklere rastlanmaktad 1

Sultan III. Ahmed’in sadrazamı Damad İbrahim Paşa'nın Şehzade 
Camii yakınındaki Dârü 1-hadîs medresesi içindeki kütüphanesine ait 
yazma fihristin (Süleymaniye-Yazma Bağışlar 2269) lb yaprağında 
Haremeyn-i Evkaf Nâzın Mustafa Kâfi Bey’in şifâhi emri üzerine; uzun 
zamandan beri sayımı yapılmamış olan kitaplarının satir, nakış ve ciltleri 
ile eski defterine tatbikan tek tek kontrol edilip noksan olan ve 
defterindeki vasıflarına uymayan fazla kitapların tesbit edildiği, 2" 
yaprağında hâfız-1 kütübe teslim edildiği ve son yaprakta (26b) 1150 
kitap mevcut olduğu ve defterlerin vakıf müfettişi Ali Bey tarafından 
tanzim edildiği açıklanmaktadır.

Usküdarda Hacı Selim Ağa Kütüphanesinde bulunan Aziz 
Mahmud Hüdâi Efendi koleksiyonundaki kitaplardan bir kısmı bizzat 
kendisi, bir kısmı da sadr-1 esbak Halil Paşa ve diğer bazı hayır sahipleri 
tarafından bağışlanmıştır.

Bu kitaplar, 1334/1918 yihnda Şeyhülislâm Hayri Efendi’nin Evkaf 
Nezareti zamanında makamının son şeyhi olan Mehmed Gülşen Efendi 
tarafından bir kütüphane haline getirilmiş, tasnifi de Bursah Mehmed 
Tahir Bey tarafından yapılmıştır.

Mehmed Gülşen Efendi bu hususu, bu kütüphaneye ait el yazması 
fihristin 2" yaprağında açıklamaktadır.1

Kazasker Kara Çe!ebi-zâde Hüsameddin Efendi’nin Şehzade Cami 
içindeki Şehzade Mehmed Kütüphanesi ne vakfettiği kitaplara ait 
fihristin (Süleymaniye-Yazma Bağışlar 2730/1 yk. 1-21) 21 yaprağında 
bu ktitüphaden 135 kitabin 4 Teşrinisâni 1333/1917 tarihinde Atlf Efendi. 
Köprülü, Murad Molla, Nuruosmaniye, Ragip Paşa ve Veliyjiddin Efendi 
kütüphanelerine nakledildiği, daha sonra bu kitapların 12 Eylül 
1334/1918 tarihinde aynen kütüphaneye 14• edildiği hakkında kayıtlar 
vardır.

Istanbul kütüphanelerindeki kitapların konularına göre birkaç 
kütüphanede toplanması düşünülerek, yukarıda Kara Çe!ebi-zâde 
Hüsameddin Efendi kütüphanesi fihristinde görüldüğü gibi uygulamaya 
geçilmişse de, vakıf koleksiyonların dağılmasına sebeb olacağı İçin 
uygun olmayan bu teşebbüsten çabuk vazgeçilmiştir.

Bayraktar, Nimet. Üsküdar Kütüphaneleri, Vakıflar Dergisi, XVI (1982) s. 52.
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Bu fihristin ikinci bölümünde (2730/2) Nakşidil Valide Sultan’m 
kitapları kayıtlıdır. 1923 yılında yapılan sayımda bu kitapların kütüphade 
olmadığı 23" yaprağı sonunda bildirilmektedir. Bugüne kadarki 
araştırmalarımızda bu kitapların hâlen nerede bulunduklarım, başka 
herhangi bir koleksiyona mi karıştığını tesbit etmemiz mümkün 
olmamıştı.

Rumeli Kazaskeri Kasideci-zâde Süleyman Sırrı Efendi’nin 
Şeyhülislâm Âşir Efendi Kütüphanesi’ne vakfettiği kitaplara ait 
fihristlerden birinin (Süleymaniye-Kasideci-zâde Süleyman Sırrı 770) 
sonunda Kütüphaneler Heyet-i Tahririyesi’nin 17 Temmuz 1330/1924 
tarihli şıı açıklaması vardır:

“Esbak Rumeli Kazaskeri Kasideci- d.e 
Süleyman Sırrı Efendi’nin vakf ١٥ Şeyhülislâm-1 esbak 
Mustafa Âşir Efendi’nin kütüphanesine a ettiği 
kitapları sandıklarından İhraç olunarak tarafımızdan 
-yegan yegan tedkik ve badehû tasnif ve her birinin 
numarası ١- ve mahiyeti hizalarında lüzûmu kadar 
tarif edilmiş olmagla ol babda emr u ferman hazret-i 
menlehüT-emrindir"

Dârüssaâde ağası Beşir Ağa’nın Bâbıâli civarındaki camii İçinde 
bulunan kütüphanesine ait fihristin l11 yaprağında oldukça geniş bir 
açıklama vardır.

Kütüphanenin Cuma ve Sah’dan başka haftada beş gün sabah ezani 
saat ile ikide açılıp, ikindiden sonra saat onda kapatılması ve dört hâfız-1 
kütübün her gün nöbet ile isteyene kitabi indirip nezâret ve muhafaza 
etmesi hususlarının vâkıfın vakfiyesinde belirtilen şartlardan olduğu 
bildirilmektedir.

Ayrıca bundan önce vakıf şartlarına aykırı olarak beş güne kadar 
geri getirmek üzere dışarı kitap verildiği ve bu suretle bir miktar kitabin 
zayi olduğu ve bu husus öğrenilince vakfa daha fazla zarar verilmemesi 
İçin kütüphanenin uzun zamandan beri kapah tutulduğu anlatılmaktadır.

Bu defa kütüphanenin açılarak kitapların Haremeyn-i Şerifeyn 
muhasebesinde kayıtlı bulunan eski defterine tatbikan sayılması İçin 
tayin edilen kâtip ve hâfız-1 kütübler huzurunda mevcut ve noksan 
kitapların tesbit edilerek yeniden ayn ayn defterler düzenlenmesi ve 
bundan sonra kitapların her sene başında sayılarak eğer noksan çıkarsa 
dört hâfız-1 kütübe kendi mallarından tazmin ettirileceği hususunun da 
eklenmesi emredildiğinden bahisle teşkil edilen heyetce kitapların 
sayılarak bu defterlerin düzenlendiği açıklanmaktadır. 15b yaprağında da 
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hâfız-1 kiitüblerin kaybolan kitapları tazmin edeceklerine dair taahhütleri 
ile ilgili şerh ve bu yeni defterin Evkaf müfettişi tarafından mühürlenip 
Haremeyn-؛ Şerifeyn kalemine kaydedilerek sûretinin hâfız-1 kütübe 
verildiği hakkında 1 198/ 1783-84 tarihli bir kayıt vardır.

OsmanlI devlet adamlarından Dahiliye Nâzın Pertev Paşa’nın 
Üsküdar’da Selimiye Dergâhi’nda kurduğu kütüphanesine ait dört yazma 
fihristten ikisi (Süleymaniye-Yazma Bağışlar 2431, 2733) önemlidir. 
Bunlardan 2431 numaralı fihristin lb yaprağında şu tarih kıt’ası vardır:

“Bunu yaptırdı, Pertev acizane
Berayr intifa ehl-i dergah
Hitamında dediler böyle tarih
Kütübhâne yapıldı Hamdulillah”

Sene /252(/836-37)

Bu tarihin altında da 1272/1855-56 yihnda yapılan sayımla ilgili bir 
kayıtta Pertev Paşa’nın defterde yazılı vakıf mührüyle mühürlü olan 
kitaplarının mevcut olduğu hakkında bir şerh bulunmaktadır.

Bu kütüphaneye ait 2733 numaralı fihristtin 8-9" yapraklarında 
Pertev Paşa’nın 1252/1836-37 tarihli vakfiyesinden çıkarılan, 
kütüphaneye ait bölümün örneği vardır ki burada hâfız-1 kütublere ve 
türbedara veı ilecek ücretler, kütüphanenin hâfız-1 kütüblerce münavebe 
ile açılması, kitapların gerek istifade ve gerek istinsah İçin rehin ile de 
olsa dışarı çıkarılmasına cevaz gösterilmemesi, kütüphane İçinde 
kullanılması ve mütâlâası İçin hiç kimseden çekinmeyerek herkesin 
faydalanmasının temini, kitapların korunmasına kütüphanenin daima 
temiz tutulmasına dikkat edilmesi gibi şartların yer aldığı görülmektedir.

İstanbul’da Koca Mustafa Paşa civarında Ağaçkakan’daki Feyziye 
diğer ismiyle Küçük Efendi Tekkesinde kurulmuş olan Reşid Efendi 
Kütüphanesi’ne ait fihristin (Süleymaniye-Yazma Bağışlar 27247) baş 
tarafında bu kitaplann Hekimoğlu Ali Paşa Kütüphanesi’ne- sonradan 
Millet Kütüphanesi’nin tesisinde bu kütüphaneye nakledildiği hakkında 2 
Teşrinisani 930 tarihli bir not vaıdır.

Bu fihristin 90. yaprağında Millet Kütüphanesi müdürü İsmail 
Hakki liter Bey’in 29 Eylül 1927 tarihli bir notunda, 18 Temmuz 
19278 Ahmed Remzi tarafından tanzim ve tahrir kliman müsvedde 
halindeki evvelki fihrist esas tutalarak yeniden yazıldığı 
kaydedilmektedir.

Vakıf suretiyle kurulan kütüphanelerden çoğu vâkıflarının adıyla 
bazdan da kuruldukları yerin adıyla anılmaktadır.
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Debbag El-Hacc Bilâl Ağa tarafından Tabhane-i Âmire yakınındaki 
Kılıç Ali Paşa medresesinin dershanesinde kurulan kütüphanenin Kılıç 
Ali Paşa Kütüphanesi olarak tanınması buna bir örnektir. Nitekim 
1311/1993-94 tarihinde basılmış olan fihristi “Kılıç Ali Paşa 
Kiitübhânesi Defteri” adim taşımaktadır.

Bu kütüphaneye ait yazma fihristin (Süleymaniye-Kıhç Ali Paşa 
1051 Mük.) son yaprağında (5b):

"... derün-1 kütilbhânede mütâlâa ve kıraat /ا 
 talibi olur ise mahallinde tahrir ١٥ eylemek /راتا
etmek caiz, olub, lâkin bir ferde kapusundan taşra 
çıkmamak ve eğer çıkarmak murad iden olur ise virene 
ve istiare edene lanet olub ol vechile surut-i me küreye 
riayet olunmak ٥/٥ İşbu mahalle şerh ve temhir 
olundu” 

denmektedir.
Buraya kadar belirtilen örneklerden sonra, aşağıda göreceğimiz üç 

örnek öncekilere nazaran daha yakın tarihlere aittir.
Eskiden kütüphaneye gelen okuyucuların kaydedildiği ٨/6, 

mütalaa eden zâtın isim ve şöhreti, mütalaa ettiği kitablarm numaralan, 
ziyaret tarihi, nöbetçi /14/7- kütüb ” matbu başlıklarını taşıyan bir defter 
sonradan fihrist İçin kullanılmış ve Süleymaniye - Kadizade Burhaneddin 
Efendi’nin kitapları kaydedilmiştir. 29 yaprakhk bu defterin 
yapraklarının altında bulunan şu kayıt okuyucunun kütüphane hakkmdaki 
düşüncelerini bildirmesine İmkân tamyan güzel bir örnektir:

“Adil ziyaret eden) arzu ederse kütübhane 
hakkmdaki İhsasâtını buraya dere edebilir ها 
mütâlaatını aynca Mebani-i Hayriye Miidiriyeti’ne 
tahriren bildirebilir”

Kitaplarda ve fihristlerde rastladığımız küçük bazı kayıtların; neye 
delâlet ettiklerini çözemediğimiz önemli hususların aydınlanmasına 
yardımcı olduklarına güzel bir örnek de Nuruosmaniye kütüphanesinin 9 
numaralı fihristinde görülmektedir. Bu, Beyazid Devlet Kütüphanesi eski 
müdürü rahmetli İsmail Saib Sencer’e ait olan veya tedkiki İçin çeşitli 
kütüphanelerden İâre ettiği, vefatından sonra yerlerine iade edilen 
kitaplarda bulunan (D) harflerini hâvi beyzi mühürün neyi ifade 
ettiğinin anlaşılmasını sağlamıştır ki bu not şoyledir: “(H: Hasan, ر٠٠  
Ibrahim, D: Davud) Bu zatlar sabtk Beyazid Umumi Kütüphanesi müdiri 
İsmail Saib Sencer’in vârisleridir.”
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El yazması fihristlerin bazılarındaki açıklamalar altında görülen 
“Reis-İ kol kütüphaneler muavini, Birinci kol kütüphaneler, ikinci kol 
kütüphaneler: ifadeleri, daha sonraki yıllarda İstanbul kütüphanelerinde 
uygulanan Birinci, ikinci ve üçüncü Grup Şeflikleri (Beyazıt, 
5 ١٣٧٣٣٧ Millet Kütüphaneleri) sisteminin bir benzeri olabileceğini 
düşündürmektedir.

Daha da çoğal ti labi lecek olan bu örnekler, kütüphaneler tarihi 
açısından önem arzeden el yazması fihristlerin bundan sonra da 
incelenmeye değer olduğunu bizlere göstermektedir.
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ريفة مساحف

Örnek 2: “Galata Sarayı Kütüphanesinden 
Ayasofya ve Fatih kütüphanelerine nakledilen 
kitapların fihristi” Ayasofya - Fihrist 6(1)

örnek 1: “Ayasofya Kütüpha-nesi 
fihristi” Ayasofya - Fihrist (1₺)
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Ornek 4: “Nuruosmaniye Kütüphanesi fihristi” 
Nuruosmaniye - fihrist 4 (38)

Ornek 3: “Fatih Kütüphanesi 
fihristi” Süleymaniye - Yazma 
bağışlar 243 (lh)
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ÇOK DEĞERLİ Kütüphaneci, ARAŞTIRMACI 
ve YAZAR NAİL BAYRAKTAR

Prof. Dr. Jale BAYSAL
Emekli i. ü. Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü Başkanı

Sayın Nail Bayraktar İçin ilk söylemek istediklerim şunlardır: ؟ok 
kibar bir insan, boyuna “ben ben” demeyen bir çelebi, gerçek bir 
kütüphaneci, bir araştırıcı ve bir yazar... ünlü Alman kaynağı Handbuch 
der Bibliothekwissenschaft”, Türkiye’nin, Ortadoğu’nun en zengin 
yazmalarına sahip ülkesi olduğunu bildirir. Türkiye nin yazmaları 
üzerine çalışmalar yapan en seçkin araştırmacılarından biri, Nail 
Bayraktar Bey’dir. Yazmalarımıza katkısı da olmuştur. Katip Çelebi’nin 
ünlü Keşf-üz- Zün-un’una zeyl yazan İsmail Paşa’nın, Esmaü’1 Müellifin 
diye tanınmış biyografyasma, kullanım kolaylığı sağlamak İçin 
hazırladığı indeks, 1990 ve I992’de iki baskı yaptı.

Atatürk Kitaphğı’nda çalışmaya başladıktan sonra, Muallim Cevdet 
yazmalarının, Osman Ergin yazmalarının kataloglarım ve yazma Türkçe 
divanların kataloglarım yayınladı. Handbuch der Bibliothekswissen 
Schaffa selam olsun! Bu tür çalışmalar devam etsin...

Nail Bayraktar Bey, cenneti dünyada bulmuş bir mutlu kişidir. Eşi 
Nimet Bayraktar Hanim da onun gibi yazma uzmanıdır. Kütüphanecilerin 
toplantılarında ikisini bir arada görmek, insanin İçine umut verir, huzur 
verir... Nimet Hanim, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni’nde, Vakıflar 
Dergisi’nde, İ.ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi’nde ve Türk Dünyâsı 
Araştırmaları Dergisi’nde, yazma eserler konulu makaleler yayınlamış, 
emekli olduktan sonra, Prof. Günay Kut'la ve IRCICA dan Mihin Lugal 
ile yazma eserlerimizle ilgili yayınlar yapmıştır. Yine Prof. Kut la 
birlikte hazırladıkları manzum bir tarih kitabi, bugünlerde çıkmış olmalı.

Bayraktarlara uzun, sağlıklı, hep verimli yıllar diliyorum.
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YAŞAYAN ANILAR

Atilla ÇAKIROĞLÜ
Merhum, Samsun Gali il Halk Kütüphanesi Emekli Müdürü

Yıl 1986. Arşiv Subayı olarak görev yaptığım yedek subaylık 
hizmetini tamamlayıp 1970 yılında atandığım Samsun Gazi il Halk 
Kütüphanesi’ndeki görevimi sürdürmekteyim.

Bir yandan okulda öğrendiğimiz bilgileri kütüphanede uygulamaya 
 .ahşıyor, diğer yandan çeşitli dergi ve gazetelere yazı yazıyorum؟
Ozelliklede çocuk edebiyatına büyük ilgi duyuyorum. Hatta Kültür 
Bakanlığı’na yayımlanmak üzere gönderdiğim bir öykü kitabimin basımı 
gerçekleşmişti bile.

Bu arada Türk Kütüphaneciler Derneği Biilteni’nin Kış donemi 35. 
cilt, 1. sayısının 29 ve 30. sayfalarında “Mesleki Politika” adil bir 
makalem yayımlanıyor.

Hemen akabinde Nail Bayraktar hocamdan hala şakladığım ve her 
baktığımda gözlerimi yaşartan şu kartı alıyorum:

28. 04. 1986 tarihli şahsıma gönderdiği kartta şöyle diyor Nail 
Hocam:

“Aziz Kardeşim,
Dernek bülteninin son sayısındaki yazınızı okudum. Siz o konuda 

öncülük yapmış ve Bakanlığa yayımlanmak üzere bir eserinizi 
göndermiştiniz, o herhalde basılmıştır. Fakat İstanbul’daki satış 
bürosunda bulamadım.

Yazınızda belirttiğiniz fikirlerin meslek arkadaşları arasında 
benimsenmesini diler gözlerinizden öperim.

NAİL BAYRAKTAR
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İşte bu satırlar beni gerek meslek hayatımda, gerekse edebiyat 
konusunda daha da ateşliyor. Bir yandan müdürlüğünü yaptığım Gazi 1ا 
Halk Kiitiiphanesi’ndeki görevimi en iyi şekilde yürütmeye çalışıyor, 
diğer yandan çocuk edebiyatıyla ilgili çalışmalarımı şevkle 
sürdürüyorum.

Bu gün Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından yayımlanan eserlerimin sayısı 10’u buluyorsa bunda NAJL 
BAYRAKTAR Hocamızın büyük payı vardır.

O, her zaman öğrencilerine ve arkadaşlarına yardımcı ve öncü 
olmuş; Türk Kütüphaneleri, Türk Kütüphaneciliği ve Tiirk 
Kütüphanecilerine büyük katkılarda bulunmuş müstesna bir şahsiyettir.

Kütüphanecilik camiası onu her zaman minnet ve şükranla anacak, 
Nail Hocamızdan öğrendiklerimizi gelecek kuşaklara aktarmak bizler 
İçin en kutsal görev olacaktır.

Saygılar, Sevgiler ve de binlerce teşekkürler Sayın Hocam.
Yeni yaşamınızda da mutlu olun, esen kaim.
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MUTLU YILLAR SÎZLERE!

Kasim ÇELİK
Yap آ Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi

Kütüphanecilik bölümüne girdiğimizde derslerde en çok 
duyduğumuz isim Adnan ötüken idi. Türkiye’de kütüphanecilik tarihinin 
her alanındaki başlangıçlarda mutlaka adına rastladığımız bu kişiyi hep 
merak ederdim. Bir gün otobüsle Kadıköy’e giderken Karacahmet 
Mezarlığı’nın ana caddeye bakan kısmında Adnan ötüken’in mezar 
taşını gördüm, o an İçimde çok değişik duygular oluştu. Bir yandan 
Adnan Bey’i görmüş gibi sevindim, diğer yandan ise “Keşke sağ olsaydı 
da, bizzat gorüşebilseydim, ortak ilgi alanımız olan mesleğimiz üzerine 
biraz konuşabilseydik...” diye üzüldüm.

Kütüphanecilik mesleğine hizmet etmiş kişilerle bizzat tanışarak 
onlarla değişik konularda sohbet etmek, fikir alış verişinde bulunmak 
bizlere büyük zevk vermektedir, özellikle o kişilerin uzmanlık alanları 
ve başardıkları işlerden söz ederken övgülerimizi bizzat kendilerine 
iletebilmek veya kafamıza takılan sorularla eleştirilerimizi bizzat 
kendilerine sorarak cevaplarım almak çok güzel bir duygudur. Eminim 
ki, bu insanlar açısından da meslektaşlarının olumlu ilgileri çok güzel, 
mutluluk verici bir duygudur. Hazırlanan bir ani kitabi, değişik 
vesilelerle yapılan kutlama toplantıları veya plaket verilmesi gibi 
durumlarda insanların gözlerinde oluşan sevinç pırıltısından bu duygunun 
güzelliğini anlamak mümkündür. Değişik nedenlerle bir araya geldikçe, 
tanışıp konuştukça bu insanlara olan sevgi ve saygımız daha da artıyor. 
Mesleğimizin bir özelliği olsa gerek, emekli olan kütüphaneciler yine 
çalışmalarına devam ediyorlar, işleyen demirin ışıldadığı gibi çalışmak 
bu insanlara ayn bir zindelik vermektedir. Kimi bir kurumda aktif olarak 
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çalışma hayatına devam ederken, kimisi de evinde herhangi bir konu 
üzerinde kitap veya makale hazırlamak veya en azından değişik 
vesilelerle aramızda bulunarak bizlere destek vermek seklinde 
çalışmalarına devam etmektedirler.

Bizler bu önder ve örnek insanlara hak ettikleri saygıyı göstermeli 
ve yeri geldiğinde de şükranlarımızı iletmekten kaçınmamalıyız. Şükran 
ifadesi olarak bir çift söz de yetebilir, bir küçük plakette, ama ani 
kitabinin yeri bir başka olsa gerek. Ani kitaplarım hazırlamak plaket gibi 
kolay değildir. Parasal yönünü bir tarafa bırakırsak, yalnızca kimlere yaz, 
yazdınlmasınm tespiti ve takibi bile ciddi bir gayret gerektirmektedir. 
Ani kitabinin yayınlanmasıyla bu örnek insanlar mutlu edilirken genç 
meslektaşlar İçin faydalanabilecekleri bir kaynak eser de ortaya çıkmış 
olmaktadır. Bu nedenle katlanılan zorluklar boşa gitmemektedir.

İstanbul’daki çalışmalarım sırasında en çok rastladığım isimler 
arasında Nail Bayraktar da vardı. Kendisinin veya eşi Nimet Hanım'ın 
yapmış olduğu çalışmaları gördükçe hayranlık duyar ve tanışmak 
isterdim. Yıllar sonra bu isteğim gerçek oldu. Yukarıda söz ettiğim gibi 
tanışıp konuştukça, değişik nedenlerle bir araya geldikçe Nail Bey’e olan 
sevgim ve saygım da arttı. Hâlâ mesleğe ilk başladığı yıllardaki gibi 
arzulu ve verimli bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir. 
Mesleğimizle ilgili olarak yapılan çalışmaları ve gelişmeleri de yakından 
takip eder Nail Bey. Bu nedenle, yapılan kongre, konferans vs. 
toplantılarda, önemli bir sebebi yoksa Nail Bey'i mutlaka görürsünüz.

Nail Bey İçin mesleğinde 50 yılı doldurması nedeniyle bir ani kitabi 
hazırlanacağı ve bu çalışmanın kendisinin haberi olmadan tamamlanarak 
tatil bir sürpriz yapılacağı bildirildiğinde bir filmde gördüğüm, 
hatırlanmak ile ilgili hoş bir sahne aklima geldi. Bu filmde, devamlı 
olarak ailesi ve dostlarının iyiliği İçin uğraşan bir kişiye sevenleri 
tarafından 60. doğum günü İçin bir sürpriz bir parti yapılması planlanır. 
Plana göre, bu kişiye sezdirilmeden yaş günü akşamı herkesin mutlaka 
yetiştirmesi gereken bir İŞİ varmış, dolayısıyla da basit bir tebrik İçin de 
olsa 60. yaşına basan kişinin yanma uğrayamayacakmış gibi hareket 
ederler. Bir taraftan da yapacakları sürpriz partinin hazırlıkları devam 
eder. Yaş günü akşamını yalnız geçireceği İçin üzüntülü halde evine 
gelen bu kişi İçeri girip ışıkları yaktığında yaş günü pastası ve 
mumlarıyla güzel bir parti İçin her şeyin hazır olduğu salonda dostlarının 
koro halinde bildiğimiz tatil nağme ile “iyi ki doğdun...” şeklindeki 
sözleriyle karşılaşır. Bir anhk şaşkınlıktan sonra neşeli bir şekilde olaylar 
devam eder...
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Yazımızın başında söz ettiğim gibi Nail Bey’de kütüphaneciliğe ilk 
adımını atarken Adnan ötüken adi ile karşılaşır. “4. Kat” Sayı 6, 
Temmuz-Eylül 2002• yayınlanan bir röportajda mesleğe girişini şöyle 
ifade eder;

1954 yılının Ocak ayında gazetelerde “İstanbul kütüphanelerine 
memur alınacak” diye bir ilan göldüm. Müracaat ettim. Benimle birlikte 
sekiz on kişi daha Beyazıt Kütüphanesinde imtihana girdik. Once yazih 
imtihan oldu. Kazananları bir de sözlü imtihana tabi tuttular. Yazılıya 
girmeden evvel Adnan ötüken’in Bibliyotekcinin El Kitabi adil eserini 
okumamızı tavsiye etmişlerdi. Onu okuyarak imtihana girdim. Sözlü 
imtihan heyetinde Beyazıt Kütüphanesi Müdürü Mustafa Koymen ve 
Millet Kütüphanesi Müdürü Halit Dener Beyler vardı. Boylece Haziran 
ayınmsonlarında Süleymaniye Kütüphanesi’nde göreve başladım...”

Basit bir hesapla, göreve başlama tarihi Haziran 1954, şimdi 
2004 un 2 yarısındayız. Görev yaptığı kütüphaneler değişse de 
başarılarla dolu geçen 50. çalışma yılını doldurmuş Nail Bey.

Mutlu yıllar sizlere. iyi ki kütüphaneci oldunuz Nail Bey ve onun 
şahsında mesleğimize hizmet eden bütün kütüphaneciler...
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KÜTÜPHANECİ BÜYÜKLERİM ve DOSTLARIM

Prof. Dr. Atilla Çetin
Sakarya / ٥٢:/١٥/٠٢;١  Fen-Edebiyat Fakiilte si T ar Ih Bölümü

Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğü’nde göreve başladığım 
1970’den itibaren, arşivcilik mesleğinde, tasnif, teknik İşler, katalog, 
envanter, sergi, okuyucu hizmetleri vb. gibi konularda yeterli kaynaklar 
olmadığından, yakın ve kardeş meslek kütüphanecilerin neler yaptıklarım 
takip ederdim. Türk Kütüphanecilerinin bilgi, denetim, yurt dışı 
gözlemleri hakkmdaki yayınlarım ve bilhassa Türk Kütüphaneciler 
Derneği Bültenlerindeki güzel makale ve araştırmalarım inceler, kendim 
İçin notlar çıkarırdım. Bu arada Türk Kütüphaneciliğine hizmet etmiş 
kişileri ve halen görevde olan bazılarım tamdım. Fedakâica ve özveri ile 
çalışan, bir şeyler üretmek isteyen, sınırlı ve dar imkânlarla çalışan e 
okuyucuya en iyi hizmeti vermeye çalışan kütüphaneci meslektaşlarımla 
tanışıklığımdan büyük haz aidim. Zamanla Bülten de ben de bazi yazilai 
yazdım. Arşivden ayrıldıktan sonra, Tercüman Gazetesi Khtüphane ve 
Arşiv Müdürü olarak, ben de mesleğin İçinde, epey yıllar fiilen hizmet 
verdim.

Yıllar İçinde nice değerli ve seçkin kütüphaneciyi tamdım. 
Üniversite öğrencilik yıllarımda tanıdığım İstanbul üniversitesi 
Kütüphanesi Müdürü merhum Nurettin Kalkandelen ve nazik yardımcısı 
merhum Makbule Hanım’ı nasıl unutabilirim? Kibarlık, yardımseverlik 
ve tevazûlan ile her zaman gonlümdedirler. Beyazıt Kütüphanesi’nin 
haşmetli müdürü merhum Muzaffer Gokman ağabeyimiz, hayirh 
halefleri aziz kardeşim Hasan Duman, Yusuf Tavacı, Şerafettin 
Kocaman, daima hürmet duyduğum büyüklerim ve arkadaşlanmdır. 
Aysel Hanim, Ayten Hanim ne kadar fedakâr kütüphanecilerdir. Istanbul 
Üniversitesi Kütüphanesi Müdürü Dr. Erol Pakin, Süleymaniye 
Kütüphanesi’nden Dr. Nevzat Kaya ve kıymetli arkadaşlarım ve daha 
adlarım sayamadığını nice değerli kütüphaneci dostlarım vardır. Değerli 
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Büyüğüm Leman Bakla Şenalp’in titiz araştırmaları ve kaynakça 
kitapları güzel örneklerdir. Siileymaniye Kütüphanesinden Muammer 
Ulker, Atatürk Kitaplığından Ayten Hanim, Aysel Hanim, Safiye Hanim 
çalışkan, samimi, değerli meslektaşlanmdır.

Muhterem üstadımız Nail BAYRAKTAR büyüğümüzü arşivdeki 
hizmet yıllarım İçinde tanıdığımı anımsıyorum. Galiba 0 yıllarda 
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı idi. Nazik, çelebi, 
haluk, hoş sohbet, mesleğinin ehli, kütüphanecilik İçin bir şeyler üretmek 
isteyen, mesleki dayanışma ve yardımlaşmaya İçten İnanmış, 
kütüphanelerin gelişmesini arzulayan muhterem bir ağabeyimiz olarak 
gördüm ve daima saygı duydum. Emekli olduktan, İstanbul’a 
gelişlerinden sonra, bazı kütüphane toplantılarında birbirimize rastlardık 
ve görüşürdük. Nail Bayraktar büyüğümüzün 50. meslek yılı amsma bir 
kitap İçin benden bir yazı istenince çok sevindim. Bu yazımı yazmaktan 
mutluluk ve sevinç duydum. Değerli Kütüphaneci Nail Bayraktar’in 
meslek hayatından genç kütüphanecilerin örnek alacakları çok önemli 
kesitler mevcuttur. Birikimleri genç meslektaşlara güzel yol gösterici 
olabilir.

Muhterem eşi ve meslektaşımız Nimet Bayraktar Hanımefendi ayni 
şekilde hürmetkarı olduğum bir mesleki büyüğümüzdür. Prof. Dr. Günay 
Kut abla ile birlikte hazırladıkları Vakıf Mühürleri üzerine çalışmaları 1. 
sınıfta okuttuğum Tarih Metodolojisi dersinde yeni gelen öğrencilere 
gösterir ve önemini vurgularım, her iki yazan da şahsen tanımaktan şeref 
hissettiğimi açıklarım.

Vefa duygusu insan olmanın en güzel meziyetlerimizden biridir. 
S ayin Nail Bayraktar üstadımızın 50. meslek yılı amsma bir kitap 
yayınlamak düşüncesini akil eden, bunu gerçekleştiren, yazılarıyla 
katkıda bulunan tüm meslektaşlarımı gönülden kutlar ve saygılarımı, 
muhabbetlerimi sunarım.

Üstadımıza sağlıklı, huzurlu, mutlu, kitaplarla dolu nice yıllar 
temenni ederim.
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ADAPAZARI KAYMAKAMI MEHMET NÜZHET PASA,

Sultan II. Abdiilhamit döneminde (1876-1909), 19. yüzyılın 
sonlarında, Kocaeli ve Kazalarında 12 yıldan fazla üst düzey yöneticilik 
ve önemli hizmetler yapmış kaliteli bir idarecimiz vardır: Mehmet 
Nüzhet Paşa. 1888-1890 arasında iki yılı aşkın Kandıra Kaymakamı, 
1891-1899 yıllan arasında sekiz yıl Adapazarı Kaymakamı ve 1899-1900 
arasında bir yıl bir ay İzmit Mutasarrıfı olarak bölgemizde çalışmıştır. 
Dürüst, çalışkan, ehil, her gittiği yerde eserler veren, seviyeli, devleti ve 
milleti düşünen bir yöneticidir. Bu muhterem zatin tanıtılması lâzımdır. 
Başbakanlık Osmanh Arşivi’ndeki SİCİİI-İ Ahvâl kaydım çıkararak ilk 
kez biyografisini yazıyorum. Her gittiği yerde imar faaliyetlerine büyük 
önem vermiş, resmi bina, okul, köprü, vakıf, yol hizmetlerini 
götürmüştür. Belediye ve Devlet gelirlerinin artmasına, halkın ve 
köylülerin seviyesinin yükselmesine, tarımın ve hayvancılığın 
gelişmesine, sağlık hizmetlerine ve salgın hastalıklara karşı mücadelede 
olumlu çalışmalar yapmıştır. Gittiği her görev yerinde güzel hizmetleri 
ile nam yapmış, halk ve devlet tarafından takdir edilmiştir. Devletçe 
daima nişanlar ile ödüllendirilmiştir.izmit Sancağfndan sonra, Mardin, 
İçel, Karesi sancaklarında da güzel ve hayirh hizmetlerine devam 
etmiştir. Adapazarı Büyükşehiı• Belediyesi tarafından 2OO4’te yeni 
yayınlanan Dünden Bugüne Adapazarı adil enfes fotoğraf albümünde 
Nüzhet Paşa’nın bina ettirdiği bazı kamu yapılarının güzel fotoğrafları 
bulunmaktadır.

Biyografisi :

Mehmet Nüzhet Paşa, hicri 1274 yılında (21.8.1857-10.8.1858) 
Tirnova'da (Bulgaristan) doğmuştur. Babası Şurâ-yı Devlet üyelerinden 
Fâzıl Beyefendidir. Dârü’l-Maârif adil okulda öğrenimini tamamlayıp 
diploma almıştır.Türkçe kitabete (yazıma) muktedirdir.

1292 (7.2.1875-27.1.1876) yihnda, 17 yaşında iken mülâzimetle 
(ücretsiz görev) Divân-1 Ahkâm-1 Adliye Nezâreti’ne bağlı Muhakemât 
Dairesi kalemine girmiş, 1293 (28.1.1876-15.1.1877) senesinde adi 
geçen dairenin Şurâ-yı Devlet’e iadesi dolayısıyla, diğer memurlarla

 Mehmet Nüzhet Paşa, eski Kocaeli Vilayeti’nde 12 yıl hizmet etmiş, 8 yjl Adapazarı ا
Kaymakamlığında bulunmuş değerli, çalışkan, hayirh bir yerel yöneticimizdir. Eserleri 
tanınmakla beraber, kimliğini maalesef bilmiyorduk, ilk kez resmi biyografisini en 
doğru kaynaktan çıkararak sunuyorum.
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birlikte, Şurâ-yı Devlefe nakl ederek, 1294 (16.1.1877-4.1.1878) 
senesinin Safer'inde (15.2.1877-15.3.1877) 60 guruş maaşa nail ve 1303 
senesi Cemaziyelahiresine (7.3.1886-5.4.1886) kadar tedricen 500 guruşa 
yükselmiştir. 1298 (3.12.1880-22.11.1881) senesinde izinli olarak 
Sofya’da bulunduğu esnada, Bulgaristan Komiserliği tarafından 
memûren oralardaki evkâf-1 mektûmenin tedkik ve açığa çıkarılması 
hizmetinde bulunarak, uhdesine 1300 (12.11.1882-31.10.1883) senesinde 
Beşinci Rütbeden Mecidi Nişanı ihsan ve adi geçen tarihte Sâlise, 1302 
senesi Şevvalinde (14.7.1885-11.8.1886) Saniye rütbeleri tevcih 
buyurulmuştur. 1303 senesi Cemaziyelahiresinde (7.3.1886-5.4.1886) 
Şurâ-yı Devlet mülâzimüğine tayin olmuştur. Memuriyet görevlerinden 
dolayı şikâyet ve muhakeme görmemiştir.

Şurâ-yı Devlet Kalemi Serhalifeliğinden yazılmış mülâhazada, 
1294 senesi Safer’inden 1303 senesi Cemaziyelahiresine kadar tedricen 
500 guruş maasa nail olduğu, Şurâ-yı Devlet Başkitâbeti’nden İlâve 
olunan mütâlâada ise, Nüzhet Bey’in “ikdam ve istidâd ve gayreti” tasdik 
kılınmış ve “lntihâb-1 Memurin Komisyonu’ndan dahi imtihan (sınav) ile 
Üçüncü sınıf kaymakamlığa intihab edilerek (seçilerek) eline 13 Ağustos 
1303 tarih ve 90 numaralı şehâdetnâme (diploma) verildiği beyan 
olunmuştur.

Kandıra Kaymakamı, Adapazarı Kaymakamı

Nüzhet Bey, 1305 senesi Cemaziyelevvelinin 28’inde (10.2.1888) 
vâki 1303 senesi Kânun-1 sânisinin 29’unda 1250 guruş maaş ile, izmid 
Sancağı Müzâfatmdan (bağlı) Kandıra Kazası Kaymakamhğı’na tayin 
buyurulmuştur.

4111144 (22.3.1890) 1750 guruş1 ؟ Adi geçen, 1307 senesi
maaşla Edirne vilâyeti mülhakatından (bağlı) Vize Kazası 
Kaymakamhğı’na nakl edilmiştir. Oranın havası ile imtizaç 
edemediğinden (uyuşamadığmdan) bahisle istidası üzerine, 1308 senesi 
Şevval ayının 26’sında (3.6.1891) 1750 guruş maaş ve becayiş suretiyle 
izmid Sancağı’nda Adapazarı Kaymakamhğı’na nakl edilmiştir.

Nüzhet Bey, tahsil-i emvâl-i devlet (devlet gelirlerinin tahsili) ve 
temin-i İnzibat-ı memleket (ülkede güvenliğin sağlanması) hususunda 
sebk eden (görülen) hizmetlerinden dolayı 1309 yılı Şevval ayının 
25'inde (22.5.1892) terfian (yükseltme olarak) Rütbe-İ saniye sınıf-ı 
mütemayizi tevcih buyurulmuştur.

Yaptığı güzel hizmetlerine binâen 1310 senesi Saferinin 10’unda 
(2.9.1892) Beşinci Rütbeden Nişan-1 zî-şân-1 Mecidî ihsan 
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buyurulmuştur. “Sadâkat ve hüsn-i hizmetine mebni”, adi geçen tarihte 
Gümüş Liyâkat Madalyası ve verilen Beşinci rütbeden Mecidi Nişan-1 ا- 
şâm hâiz bulunduğu cihetle, ayni yıl Rebiülevvel’inin 20’sinde (ا 
1.10.1892) tebdilen Dördüncü Rütbeden Mecidi Nişan-1 zî-şâm ihsan 
buyurulup, adi geçen madalya Berât-1 Hümâyûnun Adapazarı Meclis-؛ 
idaresi’nde tasdikli sureti SİCİİI-İ Ahvâl Dairesi Umûmiyyesi’nce 
görülmüştür.

Nüzhet Bey’e güzel hizmetlerinden dolayı, 1311 senesi 
Zilhiccesinin 21 ،inde (25.6.1894) tebdilen üçüncü Rütbeden Mecidi 
Nişan-ı zî-şâm ihsan buyurulmuştur.

Güzel hizmetlerinden dolayı, ayni ayin 27’sinde (1.7.1894) terfian 
Rütbe-İ Ula sınıf-ı sânisi tevcih buyurulmuştur.

Mirmiranlik, Paşalık Tevcihi

Nüzhet Bey’e güzel hizmetlerinden dolayı 1313 senesi Şevval 
ayının 18’inde (1.4.1896) rütbe-i refı’a-i mirmirani tevcih buyurulmuştur. 
Adapazarı Kaymakamlıgı’ndaki başarılan sonucu, “paşahk” rütbesiyle 
onurlandırılmıştır.

Nüzhet Paşa, Kandıra ve Vize kazaları kaymakamlıklarınca, emvâl- 
i emriyye ve hukuk-i şahsiyyeden zimmet ve İlişiği olmayıp güzel 
hizmetleri ifasiyle halkın genel hoşnutluğunu kazandığını bildiren izmid 
ve Kırlareli sancakalan idare Meclislerinin 17 Şaban 1307 (7.4.1890) ve 
Zilkade 1308 (8.6.1891-7.7.1891) tarihli iki adet mazbataları ile mülga 
(ilga edilmiş) intihâb-ı Memûrîn Komisyonu’nun 5 Şubat 1305 ve 24 
Şubat 1307 tarih ve 255 ve 404 numaralı ikinci ve Birinci Sınıf 
Kaymakamlık müntehabı âmelerinin (seçim belgesi) Adapazarı Kazası 
idare Meclisi’nden tasdikli suretleri tercüme-i hal (biyografi) varakasıyla 
mahfuzdur (sakildir). Paşamn maaşı 1314 senesi Şevvalinin 9’unda 
(13.3.1897) Mart 1313 öşr (% 10) teciliyle 1575 guruşa tenezzül 
(indirim) etmiştir. Paşamn güzel ve sakatkârâne hizmetlerinden dolayı 
1315 senesi Rebiülahir’inin 27’sinde (24.9.1897) tebdilen ikinci 
Rütbeden Mecidî Nişan-1 zi-şânı ihsan buyurulmuştur.

izmid Sancağı Mutasarrıfı

Gerek sancağı mutasarrıflığınca ve gerekse Memûrîn-i Mülkiyye 
Komisyonu’nca ehil ve muktedir bir zatin seçimi ve arzı şerefsudûr 
buyurulan İrâde-i seniyye-i hazret-i Hi!âfet-penâhî (Padişah buyruğu) 
icâb-ı âlîsinden (gereği) bulunmuş olduğu Mabeyn-i Hümâyûn 
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Başkitâbeti’nden vârid olan İrâde-i husûsiyye ile tebliğ olunmasına ve 
Paşa’nın tedkik edilen hal tercümesinin (biyografi) intizamiyle beraber, 
şimdiye kadar bulunduğu memuriyetlerde daima güzel hizmetlerinin 
mesbûk olduğu (görüldüğü) anlaşılmasından izmid Sancağı 
Mutasarnflığı’na 1316 senesi Şevval’inin 29’unda (12.3.1899) 28 Şubat 
1314, 6.750 guruş maaşla tayin buyurulmuştur. Ayni yıl Zilhicce’nin 
8’inde (18.4.1899) ikinci Rütbeden Nişan-1 âlî-i Osmanî ihsan 
olunmuştur.

Nüzhet Paşa 16 Haziran 1307 tarihinden 8 Mart 1315 tarihine kadar 
bulunduğu Adapazarı Kaymakamhğı’ndan em٧âl-i emiriyyeden zimmet 
ve İlişiği olmadığı gibi, kendisi akranına üstünlük göstermeğe muvaffak 
olduğu, ؟eşitli makbul hizmetleri mahalli idare mazbatasında. 
Komisyonca mütâlâa edildikten sonra iade edilen izmid Meclis-i 
idaresi’nin 14 Mart 1315 tarihli mazbatasında, mahalli inzibat ve asayişin 
temini, maarifin neşri ve yayılması, beldenin şeref ve bayındırlığının 
ilerlemesi, devlet ve belediye gelirlerinin artması, eşkıya takibi, bazı 
hayır mekânlarının, binalarının inşası hususlarında başarılı ve güzel 
hizmetleri izmid idare Meclisi’nin 10 Mart 1315 tarihli mazbatasında ve 
Sapanca Nahiyesi Meclisi’nin mazbatasında beyan ve tasdik edilmiştir.

Nüzhet Paşa, “erbâb-1 rü’yet ve gayretten” olduğundan Pâdişâhın 
takdirine lâyık olarak 1317 senesi Ramazanının 29’unda (30.1.1900) 
terfian Rumeli Beğleı'beğiüği payesi tevcih buyurulmuştur.

İzmit’in havası ile imtizaç edemediğinden (uyuşamadığmdan) 
dolayı memuriyet yerinin değiştirilmesi istidası üzerine becayiş isteğiyle 
1307 senesi Zilhicce’sinin 16’sında (16.4.1900) 3 Nisan 1316 5.265 
guruş maaşla Diyarbekir Vilâyeti Mardin Sancağına becayiş suretiyle 
nakl olunmuştur.

Nüzhet Paşa’ya, Iran Devleti tarafından verilen ikinci Rütbeden 
Şir-i Hurşid Nişanının kabul ve İcabı halinde takılması hususuna izin ile, 
1326 senesi Muharrem’inin 23’ünde (26.2.1908) müsaade-i seniyye-i 
hazret-i Pâdişâhı erzân buyurulmuştur.

Diğer Hizmetleri

Nüzhet Paşa, bundan sonra Mardin, İçel, Karesi vb. 
mutasarrıflarında bulunmuş, 0 yörelerde de güzel ve faydalı eserler ve 
hizmetler yapmıştır, örneğin, İçel Sancağı Mutasarrıflığında, Merkez 
Kaza Saray Mahallesi ’nde Hamidiye adli caminin hizmetleri 
aksadığından camie akar olmak üzere, 9 dükkandan oluşan bir çarşı 
İnşasıyla cami görevlilerinin hizmetleri yürütmesini sağlamıştır. Merkez 
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kasabasından kaldırım döşenerek ayaklar altında kalmış kabristan 
(mezarlık) etrafına sağlam duvar İnşa ettirerek, mekâbir-i islamiyyenin 
muhafaza altına alınmasına himmet sarf etmiştir. Kasabada bir İnâs (kız) 
okulu açtırmış, belediye gelir ve giderlerini bir kat daha arttırmış, 
malûller ve garipler İçin bir hastahane İnşasına başlamıştır.1

Mehmet Nüzhet Paşa’yı Sakarya bölgemiz insanları adma, 
yaptıkları hizmetlerlerden ötürü hayır ve rahmetle anıyoruz.

)BOA, DH, SAiD, nr,18,s. 5-6.
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 زب.بد-» من ر - »:وت -ارسم ز/,ر/: :مض ,ض .بد ’ر رنس زمت .ن رى :ز , م ن ب '٠; س ’ ب م: ء .و

 تت ح :رم رد ه' Z ر ب ب ي٦ ى ث٦س كرم ٠ر ؛X ذب ٦ ت د ٠: ٠: ;‘،٠رز 'ترح

ك'مت- ’ر : سيي ، - هببد,رفيب، رسب: م يرتش -

 يف؛(٤٤وضذاجته ستإهبس--جننج
م ،—'■ -سث-شئة تتتان -

نر، ييبتاى,بةىبينم نيهن :نايب 2ر
رؤحما ور’ءجلع -زم.،ي

 رة تترت ترتسبترينةمتتةحياتتة

 به ذة سفا لريب انف مدد را وكنام رر رفهره هنرله لريع س أزعريهرتو
 . ٧ نوررربضس غيةبيبة.فوهنسانةتفدعايبكى زعنذشعنننعغهايريء

 جرنيه - 2«ينفت صانامتانفا-ررية تنعنف
،٠٠, سعيقيه.وندبعسس هنكل نششتيقن ٠ ٠ دم. ثسرعليق ٤٤ ...

لر مضؤهز من،
■ازب ،،*،'ره »غبذ ضءنثينيج. داي ت

٣ ذؤو ٠٠ ، .مل ب بنبب غي:
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ATATÜRK KİTAPLIĞI HARİTA KOLEKSİYONU

irfan DAĞDELEN
Kütüphaneci, Atatürk Kitaplığı

Bu şehr-i İstanbul ki uğruna ne savaşlar verilmiş, ne mücadelelere 
sahne olmuş, edebiyatta, sanatta, sosyal hayatta kitaplara konu olmuş, 
kah gezginlerin kaleminden yazıyla resm edilmiş, kah şairin mısralanna 
esin olmuş, kah ressamın fırçasında abideleşmiş bir şehir.

İstanbul bu özelliğiyle birlikte bir çok felaketler yaşamıştır. 
Bunlardan birisi ve belki de en önemlisi yangınlardır. Şehrin ahşap yapısı 
islam - Tiirk toplumunun sosyal ve ekonomik hayatına bağlı olarak 
gelişmiş ve bu minvalde büyük mahalleler kurulmuştur. Doğal olarak 
çeşidi sebeplerden dolayı bir evde çıkan yangın çevresindeki birkaç evi, 
sokağı, mahalleyi hatta ve hatta bütün semti yakıp kül edecek derecede 
sonuçlara varabiliyordu. Bu nedenle İstanbul’un kentsel dokusu bir امي 
kere değişmiştir.

Bunun sonucu olarak da şehrin eski dokusunu yeniden 
canlandırmak, kent planlan çizmek, yangın alanlarının yeniden imar ve 
iskanına olanak sağlamak ve modern tabirle nazım imar planlan 
hazırlamak İçin ve münferit olarak ifraz, istimlak ve yer tespitleri İçin 
çeşitli dönemlerde şehrin haritaları çizilmiştir. Bu haritalardan beli 
başlıları:

Pervititch Haritaları ا ■

Alman Mavileri
Rumeli Paftaları
Anadolu Ciheti
Beyoğlu Ciheti
Yangın Haritaları
Goad Paşa Haritaları
Suat Nirven Haritaları
Necip Bey Haritaları v.d.
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o donemde ismi Şehremaneti’nin Hey’et-İ Fenniyesince yürütülen 
bn faaliyetler sonucunda yapılan haritalar zaman geçtikten sonra 
mahzenlere İnmiş ve modern anlamda Harita Müdürlüğü kurulduktan 
sonra üretilen bu haritalar Istanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve 
Müzeler Müdürlüğü'ne devr edilmiştir. Haritalar kütüphanenin müstakil 
koleksiyonu haline getirilmiş ve kullanıcılarının hizmetine sunulmak İçin 
kataloglama ve sınıflama çalışmalarına başlanılmış ve bugün bu 
katalogların sayısı 4 cilt (6812 harita)’e ulaşmıştır ve halen tasnif ve 
kataloglama çalışması devam etmektedir. Tasnif ve kataloglama 
çalışmalarının diğer bir özelliği de haritaların dizinleme çalışmasıdır ki 
bu da cadde, sokak, bina ve şahıs itibariyle 20.000 adede ulaşmıştır.

Haritaların yerleştirilmesin de ise iki usul takip edilmektedir. 
Birincisi; Koleksiyon haritalarının bir arada pafta numaralarına göre 
yerleştirilmesi, ikinci usul ise; Müstakil haritaların notasyona göre 
demirbaş numarası ile yerleştirilmesidir.

Harita koleksiyonumuzun kullanıcıları ise mimarlar, mühendisler, 
şehir planlamacıları, tarihçiler, hukukçular, kişisel araştırma yapanlar, 
mimarlık öğrencileri, ve ilgili fakülte öğrencileri v.b. yurtiçi ve yurtdışı 
araştırmacı ve öğrencilerini ihtiva eden geniş bir profile sahiptir.

Araştırmacılar ve öğrenciler eski kent dokusunun yeniden 
canlandırılmasında, tarihi yapıların projelendirilmesi ve restorasyonunda, 
sokak ve caddelerin tespitinde, yerel tarih çalışmalarında, ev, köşk, 
sahilhane, çeşme v.b. diğer tarihi eserlerin tespitinde, arazi davalarında 
ve diğer bir çok konuyu ihtiva eden alanlarda ihtiyacı gidermektedir.
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DIŞA AÇILIMDA ANILARDA KALMAMASI GEREKENLER

Hasan DUMAN
Enformasyon ve Dokümantasyon HLmetleriVakıf Başkam, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Eski Genel Müdürü

Yakin tarihlerde yapılmış, fakat gerek mesleki ve gerekse ulusal 
basm-yayın organlarında (bir tanesi ve bir gün hariç) yankı bulmamış, 
içeriğinde haber değeri görülmemiş uluslararası 3 önemli etkinlik 
hakkında elimizde bulunan bazı belge ve bilgileri sizlerle paylaşmak 
gereği duyuyorum.

Geçtiğimiz on yıllık zaman diliminde (1986-1996), ülkemizde pek 
çok konuda olduğu gibi, Türk kütüphaneciliği bakımından da önemli 
gelişmeler olduğuna inanıyorum. Bunlar arasında dünyaya açılım ve 
atıhmlar bakımından önemli çalışmalar yapıldı, gelişmeler oldu. Bu çaba 
ve girişimlerin ulusal boyutları dışında ülkemizi ilgilenditdiği İçin 
uluslararası niteliklerinin göz önünde bulundurulması gerekli 
görülmüştür. Bu konularda UNESCO, IFLA ve özellikle IFLA’95- 
İSTANBUL, Avrupa Konseyi Kültürel İşbirliği Konseyi ve Tiirk 
Cumhuriyetleriyle ilgili çalışmalar ile “2!5 ج Kala Kütüphanecilik ve 
Bilgi HiTnetle ri Konusunda Ba.1 ٦) (/•//•/" CfGs

 .ا/! Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, 1986’dan ا
Ankara: Kültür Bakanlığı, 1990.
- Tiirk Kütüphaneciliği, 9, 3/IFLA özel Sayısı ve 4. sayılar (Eylül, Arahk 1995).
- 5 Kala Kütüphaneciliğimiz ve Bilgi Hizmetlerindeki Sorunlarımıza Çözüm
Önerileri. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Merkezi, 1995.
- Duman, Hasan. Türk Cumhuriyetleriyle Kültürel İşbirliği. Ankara: Enformasyon ve 
Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı, 1992, 1993.
............ Uluslararası Bilgi ve Belge Sağlayan Merkezler; International Information 
and Document Supply Centres. Ankara: Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri 
Vakfı, 2003.
............ El Yazmaları Dünyasında Türkiye’nin Yeri; The Role of Turkey in the 
World of Manuscripts. Ankara: Kültür Bakanlığı. 1997.
............... “ Halk Kütüphanelerinde Yeniden Yapılanma". Türk Kütüphaneciliği, 19,4 
(Arahk 2004), 418-445.
............... "Cumhuriyet Donemi Hükümetlerinin Kütüphane Politikaları”.
Dünyâsı Ati asi, V1.C. İstanbul: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 2005. 418-450 s.
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literatürümüzde ve gerekse ilgili kurumlarm arşivlerinde bazı veriler 
mevcuttur. Son yıllarda artık gündemden düşmeyen Avrupa Birliği 
müktesebat! çerçevesindeki çalışmaları izlemek de mümkündür. Ancak, 
burada dile getireceğimiz etkinlikler, yayınlanmamış olduğu ve arkası 
pek de takip edilmediği İçin tamamen kişisel arşivimizden derlediğimiz 
belge ve bilgilerden oluşmaktadır.

Kültür tarihçilerinin kaydettiğine göre, Türk kültürü genelde üç 
kaynağa dayanır; Orta Asya, Komşu ülkeler (Çin, Hind), islam (Arap, 
Iran). Türkiye Cumhuriyeti’nde varlığını sürdüren Türkiye kültüründe ise 
4 köken, dörtlü bir bileşke, söz konusudur, özgün Türk kültürü (Orta 
Asya) - Islam kültürü (Arap, Iran) - Anadolu yerli kültürleri ve Bati 
(Avrupa/Akdeniz) kültürü1.

Cumhuriyetimizin üzerinde kurulduğu Osmanh imparatorluğu’nun 
(tarih boyunca bütün emsallerinde görüldüğü gibi gtinahıyla-sevabıyla) 
hudutları (3 kıta + Okyanusya’da Açe Sultanlığı ile) 4 kıtaya uzanıyor. 
Bu hudutlar 15 milyon km2 üzerinde bugün 30 dolayında devletin 
kurulduğu topraklardır ve hatta zamanla 20 milyon km2’ye (ve halen o 
coğrafya üzerinde 40 dolayında devletten söz edilmektedir) ulaşmıştır. 
Adriyatik’ten (11 Seddi ve Hind denizine uzanan bir Türk kuşağı, Atlas 
Okyanusu, Kuzey Afrika ve Akdeniz kıyılarından bütün bir Onasyayi 
geçerek Hazar Denizi’nin güneyinden Hindistan ve Çin’e kadar Türkçe 
ile seyahat edebilirken, çöken Sovyet imparatorluğundan ayrılan Türk 
Cumhuriyetleriyle tercümansız anlaşabiliyor muyuz? 1000 yıl 
kullandığımız Arap alfabesiyle yazılmış (ki özellikle Selçuklular ve 
OsmanlIlar döneminde zaman zaman bilim ve devlet dili olarak Farsça ve 
Arapça kullanılmasına rağmen) 500 bin dolayındaki el yazmamız ve 150 
milyon dolayındaki Osmanh arşiv belgesi İçin Arap ve Acem’le 
kalmayıp Polonya, Almanya, Avusturya, Japonya, Ingiltere ve ABD’den 
uzman getirtsek şaşırmamak gerekir.

Türkçe dünyada en çok konuşulan 5-6 dil arasına girmiş, coğrafi 
olarak da dünyada İngilizce’den sonra en geniş alanda konuşulan ikinci 
dil haline gelmiştir. Ancak Türkçe, Birleşmiş Milletler, UNESCO, islam 
Konferansı örgütü ve IFLA gibi taraf ve üyesi olduğumuz kurumlarm 6 
resmi dilinden sonra 7. sıraya henüz oturtulamamıştır. İlaç ve kozmetik 
sektörü dahil Avrupa ve dünyada üretilen dayanıklı tüketim mallan

 Turan, Serafettin. Türk Kültür Tarihi; Türk Kültüründen Türkiye Kültürüne ve ء
Evrenselliğe. Ankara: Bilgi Yayınevi, 1988. 42.s.
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tanıtmalıklarında (Bulgarca, Korece ve bunlara benzer daha az konuşulan 
diller mevcutken) Türkçe açıklamalara çok zor tesadüf edebiliyoruz.

Bundan 10 yıl kadar once yaptığımız tespitlere göre1, üniversite 
kütüphanelerimiz başta olmak üzere çeşitli araştırma kuruluşlarımızın 
gerek kağıt ortamında ve gerekse elektronik yayın olarak izlediği, tüm 
akademisyenlerimizin (YÖK emridir) bilimsel niteliklerinin ölçütü olarak 
çalışmalarının değerlendirilmesinde mutlak ÖİÇÜ olarak kullanılan ve 
maddi olarak da teşvik edilen, merkezi ABD’nin Pennsylvania Eyaleti 
Philadelphia kentindeki Institute for Scientific Information (ISI) 

baYster'de (56/ Sciences Citation IndexzBilimier Atif 
indeksi; SSCI/ Social Sciences Citation inde Sos al Bilimler Atif 
indeksi; AHCI/ Arts and Humanities Citation inde Sanat ١• insani 
Bilimler Atif indeksi), yeryüzündeki 36 dilde yayımlanmakta olan ve 
önemli görülen onbinlerce dergi taranıyor, yılda bir kaç kez duyuruluyor. 
Taranan bilimsel dergilerin dil kodlan ve transliterasyon politikası 
gereği, diller şöyle sıralanmıştır: Afrika dilleri, Arapça, Bengali, 
Bulgarca, Katalanca, Çince, Çek dili, Hollanda dili. Fince, Flamanca, 
Fransızca, Gal dili, Almanca, Yunanca/Rumca, ibranice, Macarca, 
İzlanda dili. İtalyanca, Japonca, Latince, Malaya dili, Norveççe, Farsça, 
Lehçe, Portekizce, Romence, Rusça, Serbo-Croation/Sırpça, Slovakça, 
Slovence, İspanyolca, İsveççe, Ukrayna dili, Welsh (İrlanda dili), çok 
dilliler ve İngilizce.

Görüldüğü üzere yukarıda sayılan 36 dil arasında ne Türkçe vardır 
ne de Türkî diller dedikleri Kazak, Kırgız, Azeri v.b. Türk lehçelerinin 
adlan vardır. Afrika dillerinin bile düşünüldüğü, komşularımızdan i ran 
ve Arap ülkelerinde (Kuveyt hariç) İngilizce, Arapça ve Farsça herhangi 
bir dergi taranmadığı halde, Arapça ve Farsça ne olur ne olmaz, belki 
gerekebilir diye listeye alınmıştır. Türkçe’den ne bugün ne de gelecekte 
hiç bir yayın çıkmaz ve dolayisi ile taramaya alınmaz diye düşünülüyor 
olsa gerek. (Bir zamanlar bir yetkilimizin ٤7/%٥ bilim yapılmaz” 
fetvasının nerelere kadar uzandığı görülüyor.)

Bir tarafta ise Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumumuza 
bağlı Türk Dil Kurumu (diğerleri Türk Tarih Kurumu, Atatürk Kültür 
Merkezi ve Atatürk Araştırmaları Merkezi) yetkililerimiz, cadde ve 
sokakların resmini alarak yabancı dillerdeki levhaları gösterip, “Burası 
Türkiye midir?” broşürleri bastırıyor. Yüksek Kurum Başkam bir değerli 
hocamız ise, geçtiğimiz yıllarda kuruluş kanunlarının Anayasa

.Duman, Hasan. Uluslararası Bilgi ve Belge Sağlayan Merkezler, 14-16 s ا
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Mahkemesince iptali nedeniyle muallakta kaldıklarından yakmıyor. Peki, 
8114 ،،Ticari kuruluşlarda Türkçe kullanma mecburiyeti
getiren ^««”un, geçtiğimiz yıllarda hükümet bunu Parlamentodan 
aldığı yetkiye istinaden çıkardığı Kanun Hükmü’nde Kararname ile 
sessizce ortadan kaldırırken neredeydiniz? Yetkililerimizin Fransa Kültür 
Bakanlığının bu konuda çıkardığı bir kanunla tüm Fransa’da sadece 
ticari isim, tabelayla kalmayıp; uluslararası kuruluşlar hariç, herkesin 
Fransızca yazışması ve de diğer dillerin yanında mutlaka Fransızca 
metnin de birlikte kullanılması mecburiyeti getirdiğini de bildiklerinden 
eminiz, icra makamlarının, yakınmaya haklan olmasa gerektir.

Tüm meslek hayatımda gözlemlediğim bir husus; herhangi bir 
bürokrat, kendisinin özlük haklarıyla ilgili üst ve yetkili makamlar 
herhangi bir tasarrufta bulunduğunda, bu İşlemi “aslanlar gibi ve de en 
büyük PR şirketi gibi çalışıp, ne yapıp edip, kapi-pencere demeden hulul 
ederek, istedikleri yöne ve daha yukarıya kendi lehlerine çevirebiliyorlar. 
Ne varil kl bu yeteneklerini velinimetleri, müsesebblb-l varlıkları 
maiyetlerinden de esirgiyorlar. Bu nasıl amirlik, hakbillrllk ve 
büyüklüktür?" Ya siyasilerimiz ve üst makamlarımız? Kendi şirketlerine 
genel müdür, yönetici atarken onun dili, dini ve milliyetine, siyasi 
görüşüne ve bölgesine pek aldırmaz, kill kirk yarar, nasıl daha çok 
kazanacağının hesabini en iyi şekilde düşünürken, yine ayni kişiler 
Devlet kurumlarmda bunun tam tersini yapmaktan, yaranlarım öne 
çıkarmaktan hiç çekinmez, korkmazlar!

Tarihin, coğrafyanın ve kültürümüzün bizlere yüklediği bazı 
görevler ve sorumluluklar vardır. “Yurtta barış dünyada barış” ilkelerine 
sadık kalırken bir yandan da söz konusu durumumuzu göz ardı edemeyiz. 
Artık Türkiye coğrafyası haritasıyla birlikte tüm dünyâyı gösteren harita 
ve küreye de ayni anda bakmalıyız.

Yurdumuz dünyânın en eski, köklü ve zengin medeniyet merkez ve 
kaynaklarından biridir ve belki de başında gelir. Ekonomik, tarihi, siyasi, 
kültürel ve stratejik değerlerimize uygun davranmak, çalışmak 
durumunda ve sorumluluğundayız. Ama gördüğümüz şey, ulusal tarih ve 
kültür bilincimiz, belleğimiz, ulusal kültür değerlerimizin giderek 
unutturularak, belleklerden silinme yolunda olduğudur.

Karamanoglu Mehmet Bey, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 
Mehmet Akif Ersoy’lann kulakları çınlasın!...

I - COMLIS 111: The Third Congress of Muslim Librarians and 
Information Scientists/ Müslüman Kütüphaneciler ve Enformasyon 
Bilimcileri Kongresi, 3). Ana Teması: Planning an Information Strategy 
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for the Muslim World/ Islam Dünyasında Enformasyon Stratejilerinin 
Planlanması. İstanbul- Atatürk Kültür Merkezi, 24-29 Mayıs 1989.

Toplantı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar 
Genel Müdürlüğü’nün öncülüğü ve sponsorluğunda, Sayın Kültür 
Bakam’nın himayelerinde (sırası ile A. Mesut Yilmaz, M. Tınaz Titiz ve 
Namık Kemal Zeybek) bir “Ulusal Komite” tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Ayni zamanda merkezi Malezya’da bulunan daimi 
COMLIS Başkanlığı ile de koordinasyon sağlanmıştır.

COMLIS ve ele alman konular hakkında kısaca bilgi verdikten 
sonra, tam metin olarak sadece KARARLAR verilecektir.

COMLIS I, Eylül 1982 tarihinde ABD’de kütüphanecilik eğitimi 
gören islam ülkelerinden gelmiş bir kısım öğrencilerle adi geçen ülkede 
çalışan müslüman kütüphanecilerin bir araya gelmeleriyle kurulmuş 
”Associaton of Muslim Social Scientists” adil derneğin yapmış olduğu 
birinci kongre ile başlamıştır. II.si, Malezya Hükümetinin öncülüğünde 
geliştirilerek Malezya’nın “Alo Betar” kentinde Malezya Eğitim Bakam 
Dr. Enver İbrahim’in himayelerinde Malezya Utara Üniversitesi 
tarafından 20-22 Ekim 1986 tarihleri arasında yapılan Kongre ile devam 
eden, islam ülkeleri arasında kültür, bilim, teknik, enformasyon ve 
kütüphanecilik alanlarında işbirliğini amaçlayan, özellikle Islam 
ülkelerini kapsamına alan uluslararası nitelikte bir kültür ve tanıtma 
faaliyetidir. Gerek ABD’de ve gerekse bazı Bati ülkelerinde bu tür 
coğrafi ve konu bakımından ulusal ve bölgesel çapta mesleki 
örgütlenmelerin varlığı öteden beri bilinmektedir.

Malezya’da yapılan COMLIS II toplantısına katılan bazı Türk 
meslektaşların (Prof. Dr. Ekmeleddin ihsanoğlu -islam Tarih, Sanat ve 
Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü-, Doç. Dr. Mustafa 
Akbulut -A.Ü.D.T.C.F. Kütüphanecilik Bölümü-, Dr. Osman Tekin 
Aybaş -ODTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi eski Başkam) 
bulunduğu sonuç oturumunda, gelecek toplantının Türkiye’de yapılması 
temennisi diplomatik kanallardan Kültür Bakanlığı ve anılan ilgili Genel 
Müdürlüklere intikal etmiş olup. COMLIS III, 2 yıllık bir hazırlık sonucu 
1989 yılında oluşturulan bir Ulusal Komite tarafından başarıyla 
gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin konuya bakışı, din açısından değil, 
bölgesel olmuş, kütüphanelerde mevcut belgelerin özellikleri ile kültür ve 
uygarlık noktasından yaklaşılmıştır. Mevcut ve gerekli olan bilgi ve 
belgelerin derlenmesi, toplanması, kayıt altına alınması, tasnifi, bakim ve 
onanmı ile yararlanmaya sunulmasına önem ve öncelik verilmiştir.
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Kongreye 25 (ilkeden (Bangladeş 3, Bruney Sultanlığı 5, Mısır 2, 
Ingiltere 6, Federal Almanya 2, Hollanda 1, Hindistan 6, Endonezya 1, 
İran 2, Irak 1, Ürdün 1, Kuveyt 1, Libya 1, Malezya 28, Pakistan 3, Çin 
Halk Cumhuriyeti 3, Filipinler 1, Singapur 1, Suudi Arabistan 3, Tunus 
1, Türkiye 85, Uganda 1, Amerika Birleşik Devletleri 3, Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 1, Yugoslavya 1) 163 uzman/ delege 
katılmıştır. Gelen bildirilerden 48 adedi 7 ana başlık altında yayımlanmış 
ve bunlardan 28’İ ise 7 ayn oturumda tebliğ olarak sunulmuş ve 
tartışılmıştır. Son oturumda ise, kararlar saptanmış ve okunmuştur.

Tebliğler 704 sayfalık bir kitap halinde yayımlanmıştır; “The Third 
Congress of Muslim Librarians and Information Scientists, COMLIS III; 
24-26 May 1989, Istanbul, Turkey-PAPERS. Ankara: Ministry of Culture 
General Directorate of Libraries and Publications, 1989.”.

Yayınlanan ve oturumlarda sunulan Bildiriler, şu başlıklar altında 
toplanmıştır:

1. The International Muslim Information Network/ IMIN) = Bilgi 
Ağları İçin Yapı ve Alt Yapı.

2. Networking Models : Bilgi Ağı Kurma Modelleri.
3. Systems Interconnection and Networks = Sistem Bağlantısı ve 

Ağlar.
4. Compatibility and Standardization = Uyumluluk ve 

Standartlaşma.
5. Establishing Centres of Excellence in the Muslim World = Islam 

Dünyasında üstün Merkezler Kurma.
6. Telecommunication Requirements for IMIN = IMIN İçin 

Haberleşme ihtiyaçları.
7. Library Co-operation and Information Exchange in the Muslim 

World: islam Dünyasında Kütüphanelerarası İşbirliği ve Bilgi Değişimi: 
Problemler, Beklentiler ve Teklifler.

İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde yapılan Kongre, Kültür Bakam 
Namık Kemal Zeybek’in açış konuşması ile başlamış, daha sonra 
COMLIS III Organizasyon Komitesi adma Başkan/ Genel Müdür Hasan 
Duman ile COMLIS Başkam Dr. Oli Muhammed Abdul Hamid birer 
konuşma yapmışlardır. Ardından “Keynote address” olarak Kültür 
Müsteşar Vekili Dr. Aytuğ iz’at’ın konuşmalarından sonra oturumlara 
geçilmiştir. Toplantılarda, ilk günden son güne kadar önceden haberli 
olarak, aralarında Alman Kütüphanecilik Enstitüsü Başkanı’nın da 
bulunduğu 30 kişilik bir Alman Kütüphaneci grubu kapanış 
resepsiyonuna kadar hazır bulunmuşlar, oturumları dikkatle izlemişlerdir.
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Son gün yapılan seçimlerde, COMLIS Başkanlığına Dr. o. M. 
Abdul Hamid yeniden, COMLIS Başkan Yardımcılığına ise Hasan 
Duman seçilmişlerdir. Gelecek toplantının Pakistan, Tunus veya 
Bangladeş'te yapılması delegelerce önerilmişse de sonradan COMLIS IV 
İran’da (Tahran) gerçekleştirilmiştir (1995).

Kongre tarihleri içerisinde tüm delegeler Beyazıt Devlet 
Kütüphanesi, Süleymaniye Kütüphanesi, Harbiye Askeri Müzesi, Islam 
Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi’ne (IRCICA) götürülmüş, bu 
kurumlar tanıtılmış ve program İstanbul üniversitesi Balta Limanı 
Tesislerinde verilen akşam yemeği ile tamamlanmıştır.

Bu 3 günlük önemli etkinlik, sadece Tercüman Gazetesi’nde haber 
olmuştur (24 ve 26 Mayıs 1989).

COMLIS III Organizasyon Komitesi şu kişilerden oluşmuştur:
[[! ال هل : Namrk Kemal Zeybek, T.c. Kültür Bakam
111581 Hasan Duman, Kültür Bakanlığı

Kiitiiplianeler ve Yayımlar Genel Müdürü
Ulusal Komite Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. o. Tekin Aybaş
SekveVev. [!1131 نأ ل[ , Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü
Üyeler (alfabetik Sira ile) :
Dr. Oli Muhammed Abdul Hamid: COMLIS Başkam -Malezya
Hilmi ؟elik: TBMM Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi 

Müdürü
Rahmi Çubukçu: İstanbul Kültür Müdürü
Onder Doğu: Atatürk Kültür Merkez.! Müdürü
Prof. Dr. Ekmeleddin ihsanoğlu: IRCICA Genel Direktörü
İz.z.et أو: Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı
Dr. Aysel San: İstanbul üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü
Doç. Dr. Necmeddin Sefercioğlu: Türk Kütüphaneciler Derneği 

Genel Başkam
Altmay Sernikli: Milli Kütüphane Başkam
Hanife Şahin: Kültür Bakanlığı Dış ilişkiler Dairesi
Doç. Dr. Nilüfer Tuncer: YÖK Dokümantasyon Merkez.! Başkam
Acar Tuzun: Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Genel Müdür 

Yardımcısı
Muammer Ülker: Süleymaniye Kütüphanesi Müdürü

Bildiriler Komitesi:
Doç. Dr. Berin u. Yurdadoğ: A.Ü.D.T.CTk Kütüphanecilik Bölümü 

Öğretim üyesi
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Doç. D,-. Necmeddm Sefercioglu: 7;/ Kütüphaneciler Derneği 
Genel Başkam

Doç. Dr. Tekin 4//5
Dr. Hansn Tunçkanat, Hacettepe üniversitesi Kütüphane ve 

Dokümantasyon Daire Başkam
Organizasyon ve Halkla ilişkiler Müşaviri.■ Ayten Sürmeli
Katkıda bulunanlara bir kez daha teşekkürler...

COMLIS III KARARLARI
1- Tam bir destek ve büyük mali kaynaklara ihtiyacı olan 

Uluslararası Müslüman Kütüphaneciler ve Enformasyon Bilimcileri 
Kongresi’nin (COMLIS) tüm amaçlarının başarısını onaylayan Genel 
Kurulun kararlan aşağıdadır:

a) İslâm Konferansı Teşkilâtı (OIC), İslâm Kalkınma Bankası 
(IDB), İslâm Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı (ISESCO), Bilim, 
Teknoloji ve Gelişme İçin İslâm Teşkilâtı (IFSTAD) gibi uluslararası 
Islâmi kuruluşlar, İslâm ülkelerinde uygun enformasyon stratejisi 
geliştirmek İçin gerekli olan acil ihtiyaçları tamr ve COMLIS ،ع 
başlangıçta yeterli destek sağlayarak katkıda bulunur.

b) OİC’ye üye ülkeler, İslâm ülkeleri arasında ulusal ve 
uluslararası düzeyde enformasyonun alt yapısının, sistemlerin ve 
hizmetlerin gelişmesi ve güçlendirilmesine öncelik verir, COMLIS 
tarafından başlatılacak projeler İçin maksimum destek sağlar.

c) Gelişmekte olan ülkelerde enformasyon programlarım 
desteklemeyi hedef alan UNESCO, Uluslararası Geliştirme ve Araştırma 
Merkezi (IDRC) gibi uluslararası kuruluşlar, COMLIS’i profesyonel bir 
kuruluş olarak değerlendirir ve onu destekleme programlarına ahr.

d) COMLIS Yönetim Kurulu, OlC’nin COMLIS’i daimi bir 
programı olarak benimsemesi İçin OİC’ye somut bir teklif sunar.

2- Müslüman dünyasında, daha etkili yönetilecek ve en verimli 
şekilde yararlanılacak bilgi kaynaklarına ihtiyaç olduğunu kabul eden ve 
bunu başaımada bir araç olarak “Müslüman Dünyâsı İçin Enformasyon 
Program)” (IPMW) mefhumunu benimseyen COMLIS Genel Kurulu, 
COMLIS Sekreteryasmdan şu hususları yerine getirmesini ister:

a) Orta ve uzun doneme dayalı olarak IPMW’nun uygulamaya 
konulması İçin bir hareket plam oluşturmak amacıyla İslâm ülkelerinden 
uzmanların toplantıya çağırılması,

b) IPMW çerçevesinde uluslararası İslâm bilgi ağı (IMIN) 
kurmaya öncelik verilmesi.
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3- Haberleşme İçin bir mekanizmaya ihtiyaç olduğunu gözönünde 
tutarak ve Müslüman dünyada kütüphanecilik ve enformasyon hizmetleri 
ile ilgili konulara ilişkin mesleki literatürün büyümesini teşvik etmek İçin 
Genel Kurul, COMLIS Sekreteryasının düzenli olarak mesleki bir 
gazetenin yayımını başlatmasını ister.

4- Müslüman dünyasında kütüphaneci ve enformasyon 
bilimcilerinin mesleki becerilerini geliştirme İhtiyâcını gözönünde 
tutarak Genel Kurulu COMLIS Sekreteryasından bilgi ağı, veri tabam, 
yönetim, indeksleme ve özçıkarma gibi konularda eğitim programı 
organize etmesini ister.

5- Müslüman ülkelerde kataloglama, sınıflama ve sözlük kontrol 
gibi bibliyografik çalışmalarda standartlaşmış uygulamalara duyulan 
ihtiyacı gözönünde tutarak Genel Kurul, COMLIS Sekreteryasim, ISBD, 
CCP vb. uluslararası gelişmeler çerçevesinde ortak standartlar kurmak 
İçin uzman gruplan oluşturmaya başlamaya çağırır.

6- Genel Kurul, islami konudaki mevcut veri tabanlarının 
birleştirilmesiyle bu konudaki veritabammn geliştirilmesini ister.

7- Genel Kurul, daha profesyonel ve etkili bir İşte, İş hacminin 
artışı karşısında COMLIS’in başarısı İçin yeterli personel ve imkanlarla 
donatılmış düzenli bir COMLIS Sekreteryasi kurulmasını zorunlu kılar.

8- Genel Kurul, üyelerin çeşidi ülkelerdeki COMLIS üyeleri 
arasında araştırma, doküman sağlama, dokümantasyon çalışması vb. 
meslekle ilgili çeşitli konularda İşbirliği ve haberleşmeyi geliştirmek İçin 
uzman alt gruplar kurma teşebbüsünü cesaretlendirir ve destekler.

 Genel Kurul, islam ülkelerinin hükümetlerini, milletlerinin -لع
sosyo-ekonomik kalkınmasına kütüphaneciler ve enformasyon bilimcileri 
tarafından yapılan değerli katkıları tam olarak tanımaya ve onların kendi 
ülkelerinde statülerinin yeterli duruma getirilmesini sağlamaya çağırır.

10- Genel Kurul, Türk Hükümetine özellikle de COMLIS Hl'ün en 
başarılı şekilde organizasyonuna tam desteğinden dolayı Kültür 
Bakanlığına yüksek takdirlerini belirtir.

11- Genel Kurul, COMLIS Sekreteryasmm COMLIS IV’ün 
Mısır, Pakistan veya Bangladeş gibi bir başka OIC üyesi ülkede 
yaptırılması konusunda girişimde bulunmasını zorunlu kılar.

2. COMLIS IV (Tahran, 19-21 Haziran 1995)
Ana Teması: Critical Issues in Library and Information Services in 

the Muslim World/ islam Dünyâsı Kütüphane ve Enformasyon Alanında 
Kritik Konular.
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Konular:
1. Education and training 0/ manpower/ Eğitim ve insan gücünün 

eğitilmesi.
2. Application of Information Technology relevant to Islamic 

Literature/Islam Edebiyatıyla ilgili Bilgi Teknolojisinin Uygulanması.
3. Critical Survey of Full-Text Quran and Hadiah Databases/ 

Kur’an’m tam metni ve “Hadiah” Veri Tabanlarının Kritik Araştırması.
4. Document Supply among Muslim Countries/islam 

Ülkelerinde Belge Sağlanması.
5. Development of Database of Islamic Literature/ islam 

Edebiyatı Veri Tabanının Gelişimi.
6. A Model Nation Library and Information Service Policy/ 

Ornek bir Milli Kütüphane ve Bilgi Politikası.

Himaye CAen'. Mustafa Mirsalim, İran islam Cumhuriyeti Kültür 
Bakam

Organizasyon Komitesi Başkam: Dr. Muhammed Hatemi, 
Cumhurbaşkanı Müşaviri ve Milli Kütüphane Başkam

Gen 5٥<180[: Dr. Abbas Horri, Tahran üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü

İstanbul’da toplanan COMLIS III sonunda ev sahipliği İçin temenni 
edilen ülkelerle tam mutabakat sağlanamayınca, İran’ın ev sahipliğine 
istekli olması karşısında COMLIS Yönetim Kurulu bu toplantının 
Tahran’da yapılmasına karar vermiştir.

Açılışa yukarıda adlan yazılı kişiler, basm-yaym organları 
temsilcileri ve diğer yetkililer katılmış olup, Başbakan Yardımcısı Hasan 
Habibi'mn konuşmalarıyla çalışmalara başlanmıştır.

COMLIS IV çalışmalarına davetli olarak giderken hazırlamış 
olduğum ve Kongre’de İngilizcesi dağıtılan konuşma metninin Turkçesi 
(GÜNEŞ DOĞUDAN DOĞAR) ile dönüşte hazırlamış olduğum Not, 
aşağıda ayn ayn arzedilmiştir. Kongre dönüşü rutin olarak her yurtdışma 
giden görevlinin hazırlaması ve ilgililere sunması gereken notlan, gerek 
mensubu olduğum Kültür Bakanlığı’na ve gerekse 0 zaman Başkam 
bulunduğum Tiirk Kütüphaneciler Derneği Genel Yönetim Kuruluna ve 
yine üyesi olduğum “IFLA’95-İSTANBUL” Yürütme Kuruluna 
sunmuştum.

O gün sunduğum öneri ve görüşlerimin bir kısmının, özellikle 
IFLA’95-ISTANBUL Yürütme Kurulu’nda dikkate alınmadığını 
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biliyorum. Genelde bürokratlar, iktidardaki siyasi partinin görüşleri 
istikametinde kendilerine görev biçme alışkanlığmdadırlar. Bu 
Türkiye’nin bir gerçeğidir, özellikle kültür konusunda cari bir “Kültür 
Politikamız” olmadığı İçin, kararlar ve uygulamalar şâhısların iki dudağı 
arasındadır; yüzer-gezer. Kişilerin değişmesiyle onlar da değişir.

Son yıllarda bazı Saym Kültür ve Turizm Bakanlarımız, kitap 
fuarları ve az da olsa kütüphane ziyaretlerinde, özet olarak ا/ا/أ 
okumuyor, bizce de yapılacak bir şey yoktur” hükmünü sik sik ifade 
ediyorlar. 0 halde ayni mantıkla vatandaş sağlığına dikkat etmiyor, 
kendine bakmıyor, sağlık açısından Sağlık Bakanlığına düşen bir 1؟ ve 
görev de yoktur sonucuna varabiliriz. Vatandaşımızın her şeyi devletten 
bekleyen değil, girişimci, sadece tüketici değil, üretici, vasıf dokusu 
yüksek, Bilgi Toplumunun onurlu bir üyesi, sorunlarım bilgi ile çözen ve 
bunu bir yaşam biçimi haline getiren bireyler olmalarım istiyorsak, 
onlarda talep yaratmamız gerekir.

Zaman zaman TBMMde bütçesi görüşülen Kültür ve Turizm 
Bakanlan, “Turizm ticari bir İştir. Aynca Turizm Bakanlığı diye bir 
bakanlık olamaz, taraf olduğumuz dünyada örneği yoktur. Ben milli 
kültür bakam olarak çalışacağım” diye, milletvekillerinden oy 
isteyenlerin, uygulamada “Kültür”ü bir kenara bırakıp, kendi kaderine 
terk etmeyi yeğlediklerini, üzülerek görüyoruz. Ondan sonra da ülkenin 
ulusal birliğinin, dirliğinin tehlikede olduğundan bahsediliyor...

Bu sorunlara yakın bir gelecekte önem ve öncelik verileceğine ve 
bunların belki de bedeli çok ağır ödenerek üstesinden gelineceğine olan 
İnancımızı hep birlikte koruyalım.

GÜNEŞ DOĞUDAN DOĞAR

Saym Başkan, Saym Bakan, değerli meslektaşlarım, Saygıdeğer 
konuklar ve basm-yayım temsilcileri,

S izleri Türk Kütüphanecileri ve IFLA'95-ISTANBUL 
Organizasyon Komitesi adına en derin sevgi ve saygılarımla 
selamlıyorum. Uygarlık merkezlerinden Tahran’da sizleri 
selamlamaktan, bizi bu günlere ulaştıran COMLIS Başkam Dr. Oli 
Muhammed Abdul Hamid ve bir avuç İnançlı, iradeli meslektaşlarımızla 
yıllardır COMLIS’i himaye eden Malezya Eğitim Bakam Saym Enver 
İbrahim’in olağanüstü gayret ve katkılarına minnettarız. Ve bugün burada 
oluşumuzu sağlayan dost ve kardeş İran’ın Saym Kültür Bakam ve 
meslektaşımız COMLIS IV Yürütme Kurulu Başkam Dr. Abbas Horri ve 
yardımcılarına teşekkür ediyorum.
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COMLIS IlI’ün İstanbul’da toplanmasından bu yana (1989) 
şüphesiz ülkelerimiz ve dünyada pek çok gelişmeler, değişiklikler oldu. 
Berlin Duvan yıkıldı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldı, 
Kafkaslar kaynıyor! Dünyânın pek çok yerinde insanlar açlık ve 
sefaletten, salgın hastalıklardan yok oluyor. Bu konuda sadece Bosna 
Hersek’teki kıyamı, bir kültürün yok edilişini hatırlatmakla yetineceğim; 
sanki II Endülüs’ü yaşıyoruz!.. Keşke bunlar olmasaydı!.. Herkes gibi’ 
bunlar, biz kütüphanecileri de derinden etkiledi ve çok ciddi olarak 
düşündürüyor. Kaçınılmaz olarak İçinde bulunduğumuz, etkilendiğimiz 

kat ne ölçüde katkıda bulunduğumuzdan emin olamadığım 
Enformasyon Çağında, enformasyon ve enformasyon teknolojisi 
alanlarında başdöndürücü gelişmeler oluyor. Hepimiz kendi 
ülkelerimizde ulusal enformasyon politikası ve geleceği İçin karar 
merciilerimizi harekete geçirmeye çalışıyoruz. Ancak pek çok .sorunlarla 
karşı karşıya olduğumuz da bir gerçektir. İşte o nedenle COMLIS IV ve 
Teması (Critical Issues in Library and Information Services in the 
Müslim World) bizim İçin ayn bir önem taşımaktadır.

Değerli meslektaşlarım, izin verirseniz bu konudaki bazı gözlem ve 
düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum:

Bunlardan birincisi, bunca teknolojik ve ekonomik gelişmeye 
rağmen, dünyânın büyük çoğunluğu ki buna maalesef COMLIS'in hedef 
alanındaki ülkelerimiz de dahildir, dünyânın büyük bir KİTAP KITLIĞI 
ile kaışı karşıya olduğudur. UNESCO’nün yayınlanan son istatistik 
(Statistical Yearbook, 1994) verilerine (1992) göre, yıllık kitap üretimine 
baktığımızda çeşit olarak şunu görüyoruz: 5 ülkenin (Cezayir, Kuveyt, 
Malezya, Tunus, Ürdün) toplamı (6405) bir Portekiz’e (6430) 
yetişemiyor. Keza Türkiye’de (6549) bir Macaristan (8536) ve 
Hollanda dan (11844) daha az yayın yapılıyor. Bu durumda bizler İçin 
Rusya Federasyonu (28716). Fransa (45379). ABD (49276). Almanya 
(67277) ve Ingiltere (86573) bir hayal midir? Doğal olarak üretilen bu 
yayınların büyük bir çoğunluğu da kendi ülkelerinin dışında tüketiliyor. 
Bana göre en korkuncu, halklarımıza zamanında yazılı kültürü ٧ر ,٠  
hazmettil emeden, onların sözlü kültürden doğrudan görsel kültür 
(medya) ile karşı karşıya kalmaları olmuştur. Bu kaçınılmazdı da. o 
nedenle bize düşen işlerin başında ve belki de birincisi ülkelerimizde 
kitap üretimi ve okumanın (işlevsel okumanın) önündeki engellerin, 
sorunların en kısa zamanda kaldırılması gelmektedir. Okuma 
alışkanlığının yaygınlaştırılması, bir bakıma tam bir Bilgi Edinme 
Özgürlüğünün (Freedom of Information) tesisi önemini korumaktadır.
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Hedeflerimizden birincisinin çok kısa bir zamanda Bilgi Toplumunun 
şerefli birer üyesi olmamrz gerektiğidir sanıyorum.

İkincisi, ulusal ve uluslararası boyutta kendimizi, halklarımız ve 
ülkelerimizi üçüncü şahıslara/makamlara karşı ifade güçlüğü çektiğimizi 
düşünüyorum. Globalleşen ve küçülen dünyamızda, uluslararası hizmet 
veren bilgi bankaları, araştırma-geliştirme kuruluşları, akademik 
çevrelerle basm-yaym organlarında, kongre, komite ve uluslararası 
kuruluşlarda sesimizi yeteri kadar duyuramıyoruz! Bu durum UNESCO 
tarafından 1992,• Mexico City’de düzenlenen “Dünya Kültür 
Politikalar, Konferansında üye devletlerin önerisi üzerine alman karar 
doğrultusunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ nca 1986 tarihinde k bul 
ve ilan edilen “1988-1997 Kültürel Kalkınma Dünya Onyılının 
gerekçelerinde saptanmış olup, o nedenle de UNESCO tarafından “Onyd 
Eylem Programı” çerçevesinde 1991’den bu yana her yıl 21 Mayıs, bütün 
dünyada “Kültürel Kalkınma Günü” olarak kutlanagelmektedir; 
hatırlatmak isterim. Neydi bu gerekçelerden bizimle yakından ilgili olan 
saptama; “îkinci Dünya Harbi’nden bu yana iktisadi ve ekonomik 
kalkınmanın, insanları mutlu etmediği; kültürün ihmal edilmiş olması 
nedeniyle “Kültülü, kalkınmanın kalbine yerleştirmek.” Ote yandan 
“Haber ve bilgi akışının gelişmekte olan ülkelerle 3. Dünya ülkeleri 
aleyhine gelişmeler gösterdiği”, âdeta dünyânın büyük çoğunluğunun 
gelişmiş ülkelerce tek yönlü haber ve bilgi/enformasyon bombardımanına 
tutulmuş olduğuydu.

Bu saptama doğru olmakla birlikte biz kütüphaneciler ve 
enformasyon bilimcilerine pek çok İş düştüğüne inanıyorum. Bunu 
anlamak İçin dünyânın önde gelen milli kütüphaneleri, parlemento 
kütüphaneleri ile uluslararası boyutta bilgi ve belge sağlayan merkezlerin 
verilerine bakmak yeter, sanıyorum. Bazı ülkelerin halk kütüphanelerinde 
okuyucuları İçin hazırlanmış “Okuma Listeleri”nde ülkelerimiz, halkımız 
ve kültürümüz İçin ayrılan sayfa ve okunması İçin önerilen 
bibliyografyalara da bakabiliriz. Dünyada en geniş doküman sağlayan 
merkezlerden British Library Document Supply Centre’dan sipariş 
listeleri, dünyanrn pek çok ülkesi de dahil onbinlerce kütüphaneyi 
birbirine bağlayan OCLC (Online Computer of Library Centers) verileri, 
dünya bilimsel literatürünün nabzım elinde tutan ISI/ Institute for 
Scientific Information’rn dünyanrn önde gelen onbinlerce bilimsel 
dergisini tarayarak çıkardrğt Citation Index’ler ve Current Contents’lerle 
ünlü gazetelerin indeksleri ve “Haberbank”larda COMLIS üyesi 
ülkelerden kaçrmrzm dilindeki dergiler, gazeteler taranabiliyor?
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UNESCO ve Birleşmiş Milletler istatistikleri dahil dünyânın her yıl 
milyonlarca satan kitapları, sureli yayınlan bir yana, meşhur yıllıkları, 
almanakları ve ansiklopedilerinde ülkelerimiz ve halklarımız hakkında ne 
kadar bilgi vardır ve ne kadar doğrudur, yeteridir?

Anılan kaynakların %85-90’ının da İngilizce başta olmak üzere 
bizim ana dillerimizin dışındaki diğer dillerde olduğunu 
olaym vehameti ortadadır En önemlisi bağlı olduğumuz uluslararası bilgı 
bankalarından hep bilgi-belge transfer ederken, en azından genellikle 
uzmanlarına ulaştırabileceğimiz ulusal belge ve bilgilerimizi, karşı 
taraftaki karar odaklarına ulaştırmadaki sıkıntılarımızın devamı etmesidir 
ve bu bence de çok önemli ve acildir. Şayet onlar isteklerimize doğru, 
yeterli yamt veremiyorlarsa, o halde bizler ne yaptık? Kusuru biraz da 
kendimizde arayalım...

Sonuç itibariyle dünya literatüründe ve bilgi-belge merkezlerinde, 
gerçek yerimizi alabilmenin yollarım mutlaka bulmak zorunda 
olduğumuzu vurgulamak isterim.

Uçüncüsü, ata yadigarlarımız, önemli kültür mirasımız olan yazma 
ve nadir eserlerimizle arşiv belgelerimizin, bakim, onanm ve 
koıunmaları yanında bunların dünya bilim alemi ve araştırmacıların 
hizmetine sunulması gerekiyor. Bunların restorasyonları, mikroform 
ortamına aktarılmalarıyla, indeks ve abstraklarmın yayınlanması, dünya 
talihi ٧٥ kültürünün daha doğru ve gerçek manada anlaşılmasına, 
yayılmasına şüphesiz yardim edecektir.

Eğer bizler, gerekli ortamı hazırlamazsak başta 150 milyon belgelik 
OsmanlI arşivleri olmak üzere arşiv belgelerimizin, yüzbinlerce ciltlik 
otantik kütüphane kaynaklarımızın gozardı edilerek, tarih yazmaya 
^ilişenlerin olabileceğini, ne yazık ki kabul etmek zorundayız! Ortaçağ 
Islam dünyâsı bilim ve kültür düzeyinin farkı, ronesans hareketlerine, 
Avıupa, Akdeniz ve dolayisi ile Bati uygarlığına katkısı gozardı 
edilmemelidir, diye düşünüyorum. Geçmiş aşırların bilim ve kültür 
tarihine damgasını vurmuş bilginlerimiz vardır ve sadece onlarla 
övünmek, günümüzde yeterli değildir. Çok yakın zamana kadar devam 
eden durum değişmiş, Enformasyon Teknolojisi ve Bilgi’nin mihveri 
Atlantik’ten yavaş yavaş doğuya Pasifik’e doğru kaymış bulunuyor! 
Unutulmamalı ki Güneş Doğudan Doğar! UNESCO’ya dahil tüm 
dünyada 1995 yılı ayni zamanda “Mevlana ve Hoşgörü Yılı” olarak 
kutlanmaktadır: 199644 tüm dünyada Nasrettin Hoca anılacaktır ٧ 
bizim nice bilginlerimiz, ve düşünürlerimiz, önce kendi içimizde sonra 
tüm dünyada tanıtılmayı bekliyorlar.
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Dördüncü İşaret etmek istediğim husus, ekonomik, bilimsel, 
kültürel ve her türlü gücümüzü, birikimimizi paylaşmamızın, dünya ile 
bütünleşmenin yol ve yöntemlerini bu tür toplantıları sıklaştın؟, 
kurumlaştırarak bulmalıyız. Bunun İçin dünya ile de uyumlu ortak 
standartlaşmalara, stratejilere ve işbirliğine gitmemiz gerektiği 
düşüncesindeyim. Bu çalışmalar, şüphesiz kendimizi ifade etmemizi de 
kolaylaştıracaktır.

Beşinci ve son nokta; bilindiği üzere temsil ettiğim Türk 
Kütüphaneciler Derneği’nin öncülüğü, Hükümetimiz adına Kültür 
Bakanlığımız ve onun Saym Bakan Ercan Karakaş’m desteği ve Saym 
Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in himayelerinde IFLA nin 
(International Federation of Library Associations and Institutions) 61. 
Konsey ve Genel Konferansı, bu yıl 20-26 Ağustos 1995 tarihlerinde 
İstanbul'da gerçekleşecektir. “Geleceğin Kütüphanelerinin tartışılıp, 
çözüm yollarının araştırılacağı, Enformasyon Teknolojisi Sergisi’yle 
mesleğimizdeki gelişmelerin izleneceği bu toplantılara sizleri davet 
ediyonım. Bu toplantı vesilesiyle İstanbul’a IFLA üyesi 150 dolayındaki 
devletin 1300 dernek ve kurumunu temsilen 3000 dolayında delege ve 
yakınlarının katılacağını umuyoruz.

Bu daveti, Türkiye'de 38 Şubesi ve binlerce üyesiyle Derneğimiz 
adına yapıyorum; IFLA’95-İSTANBUL Organizasyon Komitesi ve onun 
Saym Başkam Altmay Sernikli adına yapıyorum; ayni zamanda 
danışmanı bulunduğum Kültür Bakanımız Saym El can Kai akaş adına 
sizleri bir kez daha Türkiye’ye, İstanbul a davet ediyorum.

Bu cümleden olarak, yukarıda İşaret ettiğim 4. maddeyle ilgili biraz 
gecikmiş bir mesajı/ selamı da sizlere iletmekten onur duyuyorum; IFLA 
çalışmalarını izlemek İçin geçen yıl ülkemize gelen IFLA Başkam Dr. 
Robert Wedgeworth’un COMLIS’in o zamanki Başkan Yardımcısı 
olarak sizlere duyurmamı istediği husus şuydu; “IFLA’nm üye sayısını 
islam ve Ttirk dünyasında, Ortadoğu ve Arap âleminde artırmak, daha 
yakın bir İşbirliği ve ortak anlayışa katkıda bulunmak” istedikleriydi.

Mayıs 198944 COMLIS IlI’ün biz Türk kütüphanecilerine 
sağladığı en somut katkılardan birisi, 25 devletten yüzlerce 
meslektaşımızın iştiraklanyla yaptığımız toplantılardan aldığımız güç ve 
heyecen ile 3 ay sonrası ayni yılın Ağustos ayında Paris’te toplanan 55. 
IFLA toplantısına koşmak olmuştur. Türk Kütüphaneciler Derneği ve 
onu destekleyen Hükümetimiz adına zamanın Kültür Bakam Saym 
Namık Kemal Zeybek’in mektubunun, o günkü IFLA Başkam Dr. Hans- 
Peter Geh’e sunulması, dileğimizin kabulü; COMLIS IlI’ün başarılarına 
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kaydedilmelidir. Sonu malûm... Bu yd başlangıcından beri ilk kez bir 
Ortadoğu ve islam ülkesinde tüm dünya kütüphanecileri ve enformasyon 
bilimcileriyle beraber olacağız; ortak çözüm önerileriyle İşbirliği 
olanaklarım araştıracağız, birbirimizi daha yakından tanımaya, anlamaya 
çalışacağız...

COMLIS kararlarının desteklenip, yaşama geçirilmesi samimi 
dileğimizdir. Huzurunuzda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Bütün bunları nasıl yapacağız diyemeyiz; tüm olumsuzluklarara 
lagmen yine de biz kütüphaneciler o kadar da güçsüz değiliz! 
Ülkelerimizin durumu ne olursa olsun kitabin, bilginin öne çıkarılması 
yolunda mutlaka bazı gelişmeler kaydedebiliriz.

Tam 2 ay sonra Doğu ve Batinin, Asya ile Avrupa’nın birleştiği, 
Islam ve daha pek çok uygarlığın kesiştiği; sadece biz Türkleri değil, 
dünyada sayısız şair, edip ve sanatçılarımıza ilham kaynağı olmuş 
Istanbul da buluşalım; biraz olsun Boğazın serin sularında, 
İstanbul’umuzun egzotik havasında yıkanalım, yüreklerimizi bilgiyle, 
sevinçle, dostluk ve hoşgörüyle dolduralım!..

Teşekkürler!...

Hasan DUMAN
Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkam 

ve IFLA’95-ISTANBUL Yürütme Kurulu Uyesi

COMLIS IV VE TAHRAN SEYAHATİ (NOTU)*

I. COMLIS’in Baskan yardımcısı olarak, 19-21 Haziran 1995 
tarihleri arasında Tahran’da toplanan kongreye davet edildim. “Critical 
Issues in Library and Information Services in the Muslim World” temah

’COMLIS III ve IV'te adi geçenlerden, 1- Doç. Dr. Osman Tekin Aybas, bir süre sonra 
Profesörlüğe yükseltilmiş ve Kültür Bakam M. istemihan Talay’m yanında Kültür Bakanlığı 
Müsteşarı olmuşsa da bu görevinin ömrü pek uzun olmamıştır. 2- Dr. Muhammed Hatetni Iran 
Islam Cumhuliyeti Cumhurbaşkanı olmuşlardır ve halen bu görevlerine devam etmektedirler. 
Ayni zamanda Bati ülkelerinde Felsefe alanında doktora yapmış olup, ilimli ve yenilikçi olarak 
tanmmaktadu. 3- Dr. Enver İbrahim in, Malezya Eğitim Bakanlığı görevinden sonra bugünlerde 
Başbakan olarak görev yaptığı öğrenilmiştir. 4- Çoğumuzun yakından tanıdığı IRCICA/ islam 
Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Genel Direktörü olarak bilinen, fakat İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Kürsüsü ile Türk Bilim Tarihi Kurumunun 
Kurucusu ve Başkam da olan değerli meslektaşımız Prof. Dr. Ekmeleddin ihsanoğlu, bu 
yılbaşında merkezi Cidde’de bulunan islam Konferansı örgütü Genel Sekreterliği görevine 
başlamıştır, ilk kez seçimle gelen Genel Sekreterdir. Kendileri, islam dil yasinin sortmlarmm 
daha çok arttığı zor bir donemde göreve başladılar. Başarılı olmalarım, hayırlı ve kalıcı hizmetler 
ifa etmelerini, islam Dünyasını bilgi ve bilimle, kültürle aydınlatmalarım diliyoruz. H. D 
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bu toplantıya hem IFLA’95-ISTANBUL Yürütme Kurulu üyesi, hem 
Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkam ve hem de Kültür Bakanlığı 
Müşaviri sorumluluğuyla katildim. (Kongre'nin 2. günü Milli Kütüphane 
Başkam Saym Altmay Sernikli yerine Kongreye davet edilen Prof. Dr. 
Mustafa Akbulut da toplantılara katılmışlardır.)

1.1. İran Kültür Bakam Saym Mustafa Mirselim'e “Mevlâna ve 
Hoşgörü Yıh” nedeniyle Saym Kültür Bakam Ercan Karakaş’m sözlü 
mesajı ve Mevlana’mn yazma halindeki “Mesnevi”sinin orjinal tıpkı 
baskısını Kongre Salonu’nda sundum.

1.2. Milli Kütüphane yayınlarından Türkiye Yazmaları Toplu 
Katalogu ve Yunus Emre’nin özlü sözlerini İçeren İngilizce - Türkçe 
tezhipli posterlerini, Devlet Başkam Müşaviri ve Milli Kütüphane 
Başkam Dr. Hatemi’ye ayni salonda takdim ettim.

1.3. COMLIS IV Organizasyon Komitesi Başkam Dr. Abbas Horri 
ve ayni komiteden Abdullah Necefi’ye de gerekli doküman (TOMER 
tarafından hazırlanmış olan Türkçe Dil Seti dahil) sunuldu.

2. Kongre binasının girişinde bulunan Sergi Salonunda tamtım 
yapmaya çok uygun bir yerden IFLA’95-ISTANBUL İçin stand tahsis 
ettiler; standi donattım. Günde iki kez olmak üzere üç gün boyunca 
Kongreyi izleyenlere doküman dağıtıldı.

2. 1 . Katılımcılar Türkiye ve IFLA’ya büyük ilgi gösterdiler.
3. Kongrede sunmak İçin hazırladığım bildiriden 20 kadan izin 

alınarak kanaat sahibi meslektaşlara dağıtılmıştır. Aynca söz konusu 
bildin metninin, bildirilerin kitapçığı tamamlanınca birlikte basılacak, 
bildirilmiştir.

3.1. İngilizce olarak hazırlanan bildirinin, Farsça’ya çevirilerek, 
gelecek ay Kütüphanecilik Bibliyografyası dergisinde de yayımlanacağı, 
derginin editörü tarafindan bildirilmiştir.

4. Kongrenin ilk günü çıkan C0MH4 supplement'de aramızda 
yapılan bir röportaj 6 sütun halinde (resimli) yayımlandı. Dört kez çıkan 
(Ingilizce-Farsça) bu süreli yayında, yabancı ve yerli konuklardan bir 
başka kütüphanecinin mülakat! olmadı! Söz konusu ilk sayının birinci 
sayfasında “IFLA’95-ISTANBUL” haber olarak yer aidi.

4.1. Tehran Times aynca röportaj yapmak istediyse de Türk 
standmdaki yoğun ilgi ve devlet protokolünü izlemem nedeniyle zaman 
yetersizliğinden kabul edemedim.

5. COMLIS IV’ün (10 ülkeden 50 dolayında olmak üzere) her 
oturumuna 300 dolayında kütüphaneci katildi.
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5.1. Ilk açılışta Devlet Başkam Birinci Yardımcısı Dr. Habibi 
konuştu. Songün ise (kapanışta) Kültür Bakam Sayın Mirselim 
konuştular.

5.2. Kongreye yerel gazeteler ve TV çok ilgi gösterdi.
5.3. Kongrenin programı ve bildiri özetleri de kitap halinde 

basılmıştır. Bildirilerin tamamı daha sonra kitap halinde yayımlanacaktır.
6. ikinci gün (20.06.1995) COMLIS IV Genel Yönetim Kurulu 

seçimi yapıldı ve tümü değişti. COMLIS Başkanlığına Malezya’dan Dr. 
Seyd Salim Agha, Başkan Yardımcılığına da tarafımdan aday gösterilen 
COMLIS IV’ün Organizasyon Komitesi Başkam Dr. Abbas Horri seçildi. 
Yönetim Kurulu Üyeliğinin birisine ise, Türkiye’ye verilen öneme atfen 
Prof. Dr. Mustafa Akbulut seçildi.

6.1. Kongrede MalezyalIların çokluğu dikkati çekmekteyse de 
bizim 1811 kayda değer bir noktaya İşaret edelim:

6.1.1. Türkiye’nin dışında pek çok islam ülkesinde rastlanmayan 
özel şahıs isimlerine, bu ülke vatandaşlarında rastlamak mümkündür 
(Ali, Abdül Hamid, -Enver, Yakup, Sait vb.) Bunu, önde gelen MalezyalI 
bir kütüphaneciye sordum; “yüzyıllarca Hindistan’daki Türk etkisinin 
kendilerini de etkilediğini” belirtti...

7. Son gün COMLIS IV Yönetimi ile yaptığımız görüşmede (Sayın 
Prof• Dr. Akbulut ile birlikte), iranh kütüphaneciler İçin katilim ücreti 
ve konaklama giderlerinin yüksekliği vurgulandı (Normal kayıt 400, 
günlük kayıt ise 70 USD), özellikle İran, Tiirk Cumhuriyetleri ve III. 
Dünya Ülkeleri İçin;

7.1. Katilim ücretinin tamamı değil, günlük 20 Dolar üzerinden 
günlük giriş kart! düzenlenmesi olanağının araştırılması,

7.2. Konaklama İçin, Kongre yerine yakın bir yurttan 50-60 kişilik 
yer ayirtilabilmesi,

7.3. Bu tür kolaylıklar saptandıktan sonra durumun bir yazı ile 
COMLIS IV Organizasyon Komitesine (İran Milli Kütüphanesi) resmen 
faks ile iletilmesi, kesin katılımların adres listesinin gönderilmesinin 
uygun olacağı ve yazının bir kopyasının Dr. Horri’ye de gönderilmesi,

7.4. Bu kolaylıklardan normal katilim ücretini ödeyen ve yerini 
ayırtma olanağı olanların ayni tutulması, gibi kolaylıklar İçin durumun, 
IFLA 95-!STANBUL Yürütme Kurulu’na sunulacağı, kendilerine uygun 
bir dille anlatılmıştır.

8. Bazı katılımcılar adreslerini vererek, izin İçin Kongreye katılma 
çağrısı yapılmasını, özel olarak rica etmişlerdir. Bu gibi meslektaşların 
isimleri Sekreteryamiza iletilecetir.
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 Tahran’daki Türkiye Büyükelçisi Saym Mithat Balkan ؛٠
tarafımızdan ziyaret edilmiş, Büyükelçiliğimizdeki Türk Kültür Merkezi 
gezilmiş ve bazı ihtiyaçların Kültür Bakanlığımızdan sağlanabileceği 
anlaşılmıştır: Tahran Kitap Fuarlarına iştirak, yeni açılan Kültür 
Merkezi’nin kitap ve göze-ku!ağa hitab eden malzeme ile donatılması, 
Mevlâna ve Hoşgörü yılı nedeniyle konferansçı, Sema Gösterisi, 
Mesnevi’nin tıpkı basımından bir kaç nüsha gönderilmesi gibi.

10. Bu ziyaretle, sınır komşumuz i ran hakkında ne bizim ne de 
onların bizler (Türkiye, Türkler) hakkında yeterli bilgisi olmadığı, olamn 
da eksik ve hatalı olduğu sonucuna varılmıştır.

10.1 .Türkçe her yerde konuşuluyor, geçerli bir dildir. Böyle bir 
yabancı devlet halen yeryüzünde yoktur. TV’deki Farsça yayının da % 
251 ortak kelimelerimizden oluştuğu cihhetle anlaşılabiliyor.

10.2 .Türkiye’de en az üç-dört Farsça kürsüsüne rağmen, İran’da 
hiçbir Türkçe bölümü yoktur, üniversitelerde Türkçe bölümlerinin 
açılması, mütekabiliyet esasına göre hakkimizdir/ görevimizdir. Aynca 
Azeriler tarafindan da Türkiye Türkçesine ilgi büyüktür. TOMER’in 
buralarda (belli merkezlerde) Türkçe öğretim merkezi/ merkezleri açması 
yararlı olabilir.

11. Türkiye’de gece gösterilen bazı özel TV’lerdeki filmler ileri 
sürülerek, iki ay kadar önce çanak antenler iptal edilmiştir. Ahlâki 
değerlerin ön plana alındığı gerekçe gösteriliyorsa da okullarda, devlet 
dairelerinde Türkçe (Azeri) yasaklandığına göre, asil endişe Türkçe ve 
Türkiye’nin yaşam biçimi olduğu düşünülebilir! Bu konu, üzerinde 
önemle durulmasını gerektiren sorunlarımızdan birisi olsa gerektir.

12. Boylesine komşu ve doğal kültürel bağlarımız olan bir devlette, 
bize karşı yer yer yakmhk duyulmasına, Türkiye’nin bir çekim merkezi 
olmasına rağmen, özellikle yöneticilerde bir mesafe koyma endişesi ya 
da gayreti sezdiğimi belirtebilirim. Gerçek dost olabilmek, kültürel ve 
ekonomik, ticari köprülerin kurulması, her iki ulusun da yararına olur, 
kanısındayım.

13. Kütüphanecilik alanında birkaç konu dikkatimi çekmiştir:
)3.1. Yerel yönetimlerin gelirinin %1,5’İ, 1977 yılında kabul edilen 

bir yasa ile halk kütüphanelerine ayrılıyor.
13.2. Tüm İran’da 700 kadar halk kütüphanesine kaısın, 2000’in 

üzerinde köy kütüphanesi (okuma odası) gençlere, halka rehberlik ediyor.
13.3. Köylüler/ çiftçiler İçin özel bir ansiklopedi çıkarılıyor.
13.4. Bir kaç yıldır “En iyi Kitap”a ödül veriliyor, ödülün 

ihdasında ve seçiminde (jüride) Fransa Kültür Bakanlığı ve Fransız Milli 
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Kütüphanesinin fi،- katkıları var.
14, Eski eser (etnografik) ve minyatürü kitap sayfalan yapımı 

konusu, çok yaygındır. Antika ve turistik eşya satılan yerlerde 
yabancılara serbestçe sunuluyor.

14.1. Bu taklitlerin İstanbul Kapalı Çarşı ve Sahaflar Çarşısında 
satıldığını, ikmalin buradan (Iran) sağlandığım belirttiler.

14.1. I. Taklit olduğu belirtilerek satılıyorsa, diyecek yoktur.
15 Seyahatimiz her iki taraf İçin de çok yararlı geçmiştir, 

kanısındayım.
15.1. Devlet Başkam Müşaviri (daha önce birkaç kez bakanlık 

yaptığı söyleniyor) ve Milli Kütüphane Başkam Dr. Hatemi ve COMLIS 
1٧ Yürütme Kurulu Başkam (Yeni seçilen COMLIS Başkan Yardımcısı) 
Dr. Abbas Horri’nin (ayni zamanda üniversite kütüphanecilik bölümünde 
öğretim üyesidir) IFLA’95-!STANBUL’a daveti uygun olur.

15.2. Daha çok meslektaşımızın İstanbul’a iştiraki İçin çaba 
gösterilebilir.

26.06.1995
Hasan Duman

3 - Uluslararası El Yazmaları Kongresi ٧٤ islam Dünyâsı 
 azma Merkezleri Başkanlar! Toplantısı (Kahire, 28 - 30 Mayıs؛
1996) ٤ y

\A'\١ıyeHe\١٦ Faruk Hüsnü, Misrr Kültür Bakam.
Organizasyon Komitesi: Prof. Dr. Abdulaziz B. Osman el- 

ISESCO Genel Müdürü ve Prof. Dr. M. Fehmi Hicabı, Mısır 
Milli Arşivler ve Milli Kütüphane idare Meclisi Başkam

Bu toplantı Misil Cumhurbaşkanı nin eşi Cihan Mübarek in onursal 
başkanlığında yürütülmüştür.

Kongrenin Amaçlan:

1. Yazma merkezlerinin durumları, uygulamaları ve çalışma 
programlarına bakış,

2. Yazma merkezlerinin sorunları ve İhtiyâçlarının belirlenmesi,
3. Yazma merkezleri arasrnda İşbirliği oluşturulması ve 

geliştirilmesi,
4. Yazma merkezlerinin ve faaliyetlerinin geliştirilmesi konusunda 

yeni fikirler sunulması,
5. Aı-apça’ya çevirilmiş el yazmalarının mikrofilmlerinin 

sağlanması İçin plan yapılması.
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Kongre’de Görüşülecek Konular:

1. ilgili ülkelerde bulunan yazmaların tarihi geçmişleri; 
merkezlerde bulunan yazma depolarının durumu; yazmaların 
fihristlenmeleri ve mevcut durumları; mevcut stoklardan yaralamlması 
İçin merkezlerin sahip oldukları maddi ve insani olanaklar.

2. Yazma merkezlerinin çözülmesi gereken sorunları; ihtiyaç 
duyduğu malzemelerin temini; yazmaların fihristlenmesi, incelenemesi, 
fotokopilerinin çekilmesi, dış etkenlere karşı korunması İçin gerekli olan 
uzman personelin görevlendirilmesi; ciltlenmesi ve bakımı gereken 
yazmaların düzenlenmesi; fihristlenmeye ihtiyaç duyan depolar ٧9 satışa 
sunulabilecek fihristler hakkında bilgi.

3. Merkezlerin yayın faaliyetleri; yayınlanmış ya da 
yayınlanamamış kitaplar hakkında ve merkezlerde yayınlanması gereken 
nitelikli yazmaların fihristleri hakkmdaki çalışmalar.

4. Yazma hizmetleri konusunda geliştirilmiş son teknikler: 
merkezlerin uygulamalar); mevcut sorunların çözümü ve merkezlerin 
iyileştirilmesi İçin çalışma programlan çerçevesinde başkanlarm önerileri

Bu toplantı hakkında aşağıda 3 belge sunulmaktadır; 1- Kahire 
Büyükelçiliği Kültür Müşavıri Hasan Duman’m sunduğu tebliğin özeti: 
El Yakmaları Dünyasmda Türkiye’nin Yeri. 2- Sonuç Tavsiyeleri. 3- 
Toplantı hakkında Hasan Duman’in Raporu.

EL YAZMALARI DÜNYASINDA TÜRKIYENIN YERİ 
(ÖZET)

Sayın Başkan, değerli meslektaşlarım;
En değerli kültür varlıklarımız yazmalar konusunda, ilk kez 

boylesine büyük ve konu bakımından özele indirgenmiş uluslararası bir 
Konferansa katıldığım İçin çok bahtiyarım. Daha önce uluslararası 
düzeyde katıldığım ve hatta düzenleyicileri arasında bulunduğum bazı 
konferanslarda ( The Congress of Muslim Librarians and Information 
Scientists/ COMLIS III; Planning an Information Strategy for the Muslim 
World- Istanbul, 24-26 May 1989: COMLIS IV/ Critical Issues in 
Library and Information Services in the Muslim World- Tehran, 19-21 
Haziran 1995 ve IFLA Council and General Conference, Paris-1989, 
Stockholm 1990, Barselona 1993 ve Istanbul 1995) yazmalar konusunda 
sunulan bildirilerden tatmin olduğumu söyleyemem, öte yandan, Avrupa 
Konseyi’nin 1988-1992 çahşma programına dahil ettiği önemli 
merkezlerdeki “Ortaçağ Yazmalarının Optikdisk Ortamına Aktarılması”
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projesinin akıbeti, benim İçin bir eksiklik olarak kalmıştır. İşte bu 
nedenlerle burada yazmalar konusunda geniş kapsamlı çalışmalar 
yapılacağından dünyada en çok yazma eser sahibi ülkenin temsilcisi 
olarak çok mutluyum, ümitliyim. Başta ISESCO ve Mısır Milli Arşiv ve 
Milli Kütüphane Genel Müdürlüğü’nün değerli yöneticileri olmak üzere 
ilgilileie, Türk meslektaşlarım adına teşekkür ve tebriklerimi sunarım.

20 sayfa dolayında Türkçe hazırlanan Tebliğin Arapçası, şimdilik 
geçici metin halinde hazırlanmıştır. İngilizcesi ile birlikte nihai tam birer 
tercümesi daha sonra ilgilenenlere iletilecektir. Tebliğde Türkiye’nin yeri 
gözden geçirilirken durum, Türkiye’de El Yazmaları Kütüphaneciliğinin 
geçirdiği .safhalar, Başhca El Yazması Koleksiyonları, Kataloglama ve 
Tanıtma Çalışmaları, Koruma ve Yararlanmaya Sunma ile öneriler 
başlığı altında irdelenmiştir.

Burada mevcut imkanlarımız itibariyle bir SUNUŞ ve 
ONERILER’le yetinmek durumundayız. Arzu edenler, esas tebliğe 
müracaat edebilecekleri gibi hazırlanan “El Yazmaları Merkezleri Sayısal 
Anketi” dokümanından da yararlanabilirler.

Modern Bati uygarlığının aksine islam uygarlığının bilinmesi, 
büyük bil çoğunluğu Arapça olan ve esas kaynağını oluşturan yazmaların 
incelenmesine bağlıdır. Oysa Türkiye de dahil islam ülkelerinde bu 
uygarlığa ait yazma eserlerimizin basılı hale getirilmesi bir yana, henüz 
tanınması ve incelenmesi evresi bile tamamlanamamıştır.

Türkiye’deki yazmalar, bizim olduğu kadar islam ülkelerinin ve 
atta diğer uygarlıklar, kültür ve bilim çevrelerini yakından 

ilgilendirmesi bakımından tüm İnsanlığın; dün olduğu gibi bugün de 
yarin da en önemli kaynaklan olacaktır. Uzmanların da belirttiği gibi 
başta Arapça olmak üzere Türkçe, Farsça ve diğer bazı Müslüman 
kavimlerin dillerinde meydana getirilmiş yazma eserler; yalmz islam 
kültürü İçin birer kaynak değil, ayni zamanda bunların yazıldığı diller ve 
bunların edebiyatları, islam öncesi ve islami devirler Doğu Akdeniz 
kültürü ve uygarlığı, Doğu Hristiyanligi, Mezopotamya ve Mısır ilim ve 
kültür mirası, Güney ve Bati Asya uygarlığı, kısmen Çin dahil olmak 
üzere Türkistan ve diğer Uzak Doğu uygarlıkları, büyük bir kısım ile 
Afrika uygarlığı, ispanya’dan Rusya’ya Güney ve Dogu Avrupa kültür 
ye uygarlığı İçin de vazgeçilmez müracaat eserleri, önemli kaynaklardır. 
Helenik mirasın en önemli intikal vasıtası Arapça yazmalardır. Kısacası 
Islami yazmalaun önemi, yalmz Müslümanlar İçin olmayıp ayni zamanda 
pek çok diğer kavim, kültür ve uygarlıklar İçin de sozkonusudur. Bu 
durum Islâmi yazmaların araştırmalardaki yerini göstermeye yeterlidir.
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Yukarıda amlan kaynakların en önemli, en değerli koleksiyonları 
Türkiye ve münhasıran İstanbul’dadır. Türkiye’de sadece resmi 
kütüphanelerdeki yazmaların sayısı 3OO.OOO’dir. Mecmua-i resailler 
dikkate alındığında bu rakam yükselir. Sozkonusu
koleksiyonların % 80’İ ise. Kültür Bakanhgi’na bağlı kütüphanelerdedir. 
Bunların % 80’İ Arapça, %15’iTürkçeve % 5’İ de Farsçadıı

Türkiye’deki kütüphanelerde bulunan yazmaların dışında özel 
kurum ve şâhısların elinde de 100 000 dolayında yazma olduğu tahmin 
ediliyor. Bu ortak kültür mirasımız 600.000 yazmanın; depolanması/ 
saklanması, bakim ve restorasyonu, korunması, kataloglanmasi/ 
fihristlenmesi, bilgisayar veya mikroform ortamına alınması ve 
yararlanmaya sunulması konularında, olumlu gelişmelere rağmen çözüm 
bekleyen önemli sorunlar vardır.

Bilindiği üzere Türkler, tarih boyunca pek امى alfabe 
kullanmışlarsa da bunun en uzun ömürlüsü hiç şüphesiz Arap harfleri 
olmuştur. Türkler Arapçayı bilim ve ibadet dili, Farsçayı ise edebiyat ve 
sanat dili olarak kullanmakla kalmamış, zamanla devletin resmi dili 
haline getirildikleri donemler olmuştur. Ancak, tarihi bir süreç sonunda 
okuma-yazma güçlükleri, Türkçenin ses varlığı ve işlemesi gibi 
etkenlerle daha kolay olması bakımından Latin kökenli Türk Alfabesi 
kabul edilmiştir (1928). Arapça şüphesiz en zengin ve güzel dillerden 
biridir. Arap Alfabesi, Arapça İçin çok uygundur, o nedenle Türk kültür 
mirası ve Türkiye ile Arap ülkeleri arasında kültürel bağlan bakımından 
Arapça, bugün pek çok üniversitelerde ve orta dereceli okullarda ilgi ile 
okunmakta ve (Edebiyat fakülteleri; Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, 
Kütüphanecilik, Arşivcilik bölümleriyle Arap Dili ve Edebiyatı/ Şark 
Dilleri Bölümleri, ilahiyat Fakülteleri ile imam Hatip okullarında) 
öğrenilmektedir. Sadece Osmanh arşivlerindeki 150 milyon belgenin 
varlığı bile olayın önemini ortaya koyabilir. Bu durum, bizlere araştırma 
İçin ne derece zengin ortak bir hâzineye sahip olduğumuzu göstermeye 
yeterlidir.

Sebebi ne olursa olsun, matbaanın geç girmesiyle de bilim dili 
Arapça ile üretilen yazma eserler bakımından Türkiye oldukça 
zenginleşmiştir. Bu eserleri, Türk ve Osmanh Devletini oluşturan tüm 
ülkelerin halkları meydana getirmiş, getirirken de dünya uygarlığına 
katkılarda bulunmuşlardır. Bu halklar karşılıklı olarak birbirinden 
kelimeler ahp-vermiş, bir sentez oluşturmuşlardır. Bugün de 
komşularımızdan, teknolojik gelişmelerle haşır-neşir olduğumuz, alış- 
veriş yaptığımız ulusların kelimeleri dilimize girmektedir. Bunu önlemek 
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güçtür. Ana dili bozmayacak şekilde, bunu bir zenginlik olarak 
görebiliriz.

Tebliğimde mevcut durum ve yapılan çalışmalar, tarihi bir 
perspektif İçinde gözden geçirilirken, sorunların çözümüne yönelik bazı 
öneriler de dile getirilmeye çalışılmıştır.

ÖNERİLER

Gelecekte yazmalar konusundaki bu tür çalışmalarımıza, inkunabl 
mesabesindeki eski ve nadir basmalarımızla eski periodiklerimizin de 
dahil edilmesini temenni ediyorum.

Öneriler, Koruma, Kataloglama/ Fihristleme - Tamlma, Yararlanma 
ve Araştuma-Geliştirme/ Eğitim-Standartlar başlıkları altında dört 
bolümde toplanmıştır.

A. Koruma

1. . Yazmaların fiziksel, kimyasal kayıp ve bozulmalarına çözümler 
bulmak, malzeme üretimi, korunması ve bakımına ilişkin uluslar ve 
uluslararası standartlar geliştirilmesini desteklemek, dünyada ulusal, 
kurumsal ve uluslar arası korumacılığın geliştirilmesi İçin yapılan 
girişimleri desteklemek; Bu hedefleri yakalayabilmek, gerekli İşbirliği 
ve koordinasyon İçin IFLA’nm “Koruma ve Saklama Çekirdek 
Programı” adıyla yürüttüğü PAC/IFLA Core Programme for Perservation 
and Conservetion” faaliyetlerini izlemek ve bunlara katılmak İçin,

a) IFLA PAC Core Programı bağlı kurulan bölge merkezleri İçin bir 
aday gösterilmesi, bu gerçekleşinceye kadar en yakın bölge merkeziyle 
enformasyon akışının hızlandırılması,

b) UNESCO “Memory of the World” Programı İçin ulusal 
komitelerin oluşturulması ve tescilinin hızlandırılması,

c) Yazma kütüphaneleri ve milli kütüphanelerin yönetimine koruma 
konusunda bilgi birikimi ve deneyimi olanların getirilmesine öncelik 
verilmesi,

d) islam dünyasında koruma konusunda faaliyet gösteren kuruluşlar 
kendi aralarında enformasyon akışını hızlandırmalı, bu tür 
toplantılarda tesbit edilen görüşler uygulamaya konulmal 1 ,

2. Koruma konusunda girişimde bulunup, mal ve hizmet 
üretecekleri, hat ve geleneksel kitapçılık sanatlarının geliştirilmesini 
teşvik etmek, desteklemek,

3 . Yazmaların kaybolması ve yurt dışına çıkarılmasını önlemek 
İçin, başta eğitim olmak üzere arz ve talep dengesini dikkate alan, 
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ekonomik, bilimsel ve teknolojik araç ve yöntemlere başvurmak, şeffaf 
ve kalıcı önlemler almak,

4. Belli ölçüler dahilinde kurtarılmayı bekleyen değerli 
koleksiyonları, merkezi bir örgütlenme ile koruma altına alıp, 
destekleyecek bir sistem kurmak.

B. Kataloglama / Fihristleme - Tamtma

1. Dil ve ülke ayırımı yapmaksızın yazmalar İçin gerekli temel 
müracaat eserlerinin tam bir repertuarım yapıp, bunlara kolayca ulaşımı 
sağlamak,

2. . Dewey Onlu Tasnif Sistemi gibi sınıflama sistemlerindeki “297. 
Islam Dini" Tasnif Cetvelinin yetersizliğini giderecek uzman 
çalışmalarını değerlendirip, uygulamaya koymak,

3. Ortak konularımız İçin Tasnif Sistemleri dahil Konu Başlıklaıı ve 
Yazar Otorite Dizinleri oluşturmak, bunların kordinasyonlarım yapmak,

4. Dünyada ileri düzeydeki kataloglama çalışmalarında kullanılan 
“Makinede Okunabilir Sistemler”؛ izlemek, yazmalar İçin özel 
programlar geliştirilmesini teşvik etmek, bilgi, teknoloji ve deneyim 
paylaşımını özendirmek.

(1. Yararlanma

1. Teknolojik gelişmelere uygun olarak yazmaların süratle 
mikroform ortamına alınması, bilgisayara yüklenmesi, indeks ve 
abstraklarmm yapılarak yayınlanması ve bu yayınlara ulaşımın 
kolaylaştırılması,

2. Eldeki verileri süratle yararlanmaya hazır hale getirmek, bunları 
ayni zamanda “Enformasyon özgürlüğü/ Freedom of Information’ın da 
bir gereği sayarak önce kendi vatandaşlarımıza, sonra da karşılıklı 
anlayış ve işbirliğine dayalı olarak diğer araştırmacı ve ilim 
adamlarının yararlanmasına etkin bir şekilde sunmak üzere gerekli 
önlemleri almak,

3. Gereksiz 15, zaman, emek ve ekonomik kaybı önleyerek, 
verimliliği artırmak bakımından, önce yurtiçinde sonra ülkelerarası 
İşbirliği ve koordinasyonu sağlayacak merkezler be 1 irlemek/ kurmak,

4. Yazma ve nadir basmalarla eski periyodikler İçin toplu kataloglar 
ve veri tabanlarım birbirine bağlayan bir ağ oluştu rmak.

D. Araştırma-Geliştirme / Eğitim - Standartlaşma

1. Yazmalar ve nadir eserler konusunda toplumu bilgilendirecek, 
tanıtacak, sevdirecek eğitim programlan yapmak, yapanları teşvik 
etmek; yazma kütüphaneciliğimizde olağanüstü çalışmalar ortaya 
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koymuş, yararlılık ve başarı göstermiş meslektaşlarımızı, ilgilileri ve 
insanlarımızı ödüllendirmek, bunları gerçekleştirecek sistemleri 
kurmak, geliştirmek,

2. Kullanılan malzeme, araç-gereç١ teknik imkan ve vasıtalarla 
konulara göre istihdam edilen teknik personel ve uzmanların 
yetiştirilmesi İçin ulusal ve uluslararası standartlar oluşturmak,

3. Terminoloji, Kataloglama ve Tasnif gibi teknik konularda 
uluslararası kuralları gözden geçirerek, onlarla da uyumlu her alanda tam 
bir standartlaşmaya gitmek,

4. Mesleki ve meslekiçi eğitimi geliştirecek kurs ve seminerlerle 
yazma kütüphaneciler arasında bilgi paylaşımı ve iletişimi sağlayacak 
kongreler, sempozyumlar düzenlemek; bu yolda etkileşim ve iletişimi 
sağlayacak bir periyodik yayın çıkarılmasını sağlamak,

5. Araştırma ve Geliştirme çalışmalarında bulunacak, kendini 
geliştirecek meslektaşlara, müteşebbislere, hatta ülkelere; kurs, eleman, 
teknik destek, kredi ve maddi yardim sağlayan bir mekanizma veya 
ortam yaratmak,

6. Nihai olarak, tüm önerileri ve bunların hayata geçirilmesi İçin 
ahnan kararlan üzerine alacak, izleyecek, harekete geçirecek, yazma 
kütüphaneleri arasında İşbirliği ve koordinasyonu sağlayacak, gerekirse 
yaptırım gücü ve imkanına da sahip yeni bir ortak kuruluş kurmak.

SONU؟ TAVSİYELERİ

A. YASAL DURUM

1 . Mevcut Arap El Yazmalarım Koruma Kanununu tamamlayıcı 
nitelikte genel olarak Islam ülkelerinde özellikle el yazmalarım korumak 
İçin yasal düzenlemeler yapmak,

2 . Araştırmacıların ve muhakkiklerin kolaylıkla ulaşması İçin her 
ülkenin mail olan el yazmalarının Milli Kütüphane gibi bir merkezde 
toplanması 1911 her ülkede yasal düzenlemeler yapmak,

R EL YAZMALARI İLMİNİN OKUTULMASI

3 . Arap üniversitelerinde Kütüphanecilik ve Arşivcilik 
bölümlerinde el yazmaları ilmi İçin birer anabilim dah kurmak,

4 . Papirüslerin korunması ve incelenmesi İçin uzman bir enstitü 
kurmak, aynca yabancı ülkelerdeki mevcut papirüslerin sayılarım tesbit 
etmek,

5 . islam-Arap üniversitelerindeki fakültelerde islam-Arap Kültürü 
dersini müfredata koymak,
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c. EL YAZMALARININ TOPLANMASI

6 . Özellikle Arap harfleriyle ve İspanyolca/ Almanca gibi yabancı 
dillerde yazdan el yazmalarına, islam—Arap ülkelerinde bulunan Arapça 
olmayan diğer el yazmalarına da önem verilmesi,

7 . Müellif haltıyla yazılan nadir el yazmalarının toplanması,
8 . ilmi diziler halinde nadir el yazmalarının toplanması,
9 . Parşömen üzerine yazılan el yazmalarının toplanması,
D . EL YAZMALARININ KORUNMASI

10 .Azerbaycan, Filistin ve Bosna-Hersek gibi ülkelerde 
tehlikelere karşı karşıya olan ya da bulundukları ortam nedeniyle yok 
olabilecek el yazmalarının bakim ve korunması,

11. Kataloglama ve çeşitleri ile metod birliği konularım İçeren bir 
Sempozyum yapılması,

12 . Belgelerin ve el yazmalarının bakımı ve restorasyonu 1911 
eğitim kursları düzenlenmesi,

13. Dünyadaki papirüs koleksiyonlarının mikrofilme alınması, 
bunların metin tahlilleri, okunması, bakımı ve korunması alanlarında 
modern tekniklerden yararlanılması,

14. Bazı أه yazmalarının korunması, fiziksel ve kimyasal 
yönlerden yok olmalarım önlemek İçin çözümler bulmak, Arap ülkeleri 
arasında bu alanda tecrübe alış-verişi yapmak ve bazı uluslararası 
örgütlerden yardim talebinde bulunulması,

15. UNESCO’nun “Dünya Belleği’’ projesi çerçevesinde 
UNESCO’ya “isabetli Bir Program” sunmada acele edilmesi,

16. Modern teknolojik gelişmelere göre el yazmalarım mikrofilm 
ve mikrofişe almak, bilgisayara yüklemek ve sonra da CD-ROM 
ortamına aktarmak,

17. El yazmalarım korumak amacıyla, araştırmacılara yazmaların 
asıllanm değil de kopyalarının verilmesi, ilgili merkezlerin gerekli 
cihazlarla donatılması,

E . EL YAZMALARININ KATALOGLANMASI

18 .Terimler, kataloglama, tasnif ve standartlaşma gibi teknik 
alanlarda uluslararası kurallardan yararlanmak,

19. Her ülkede bulunan el yazmalarım bünyesinde toplayan bir el 
yazması merkezinin kurulması, özellikle özel kütüphanelerde bulunan el 
yazmalarının tescili ve kataloglanmasi,

20. Kayıt ve kataloglama İşinin hızlandırılması İçin el yazması 
merkezlerinin organizasyonunu sağlayacak ortak bir Arap Kuruluşu 
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kurmak,
21. ilk aşamada Arap dünyasındaki Arapça el yazmalarının toplu 

katalogunu hazırlamak, ikinci aşamada islam ülkelerindeki el 
yazmalarının katalogunu oluşturmak,

F . EL YAZMALARI VE İLMİ ARAŞTIRMALAR

22 . El yazmalarının toplanması ve bakımı aşamasında kalmmaması, 
bu kültürden yararlanmak İçin el yazmalarının tahkiki, incelenmesi ve 
yayınlanmasına özen gösterilmesi,

23 . Araştırmacıların yararlanması İçin merkezler ve kütüphaneler 
arasında katalogların mübadelesi,

2 4. Yerel, Arap ülkeleri arasında ya da islam ülkeleri çapında 
ödüller kovarak, muhakkikleri, bu kültürü metodlu ve bilimsel tahkik 
edecekleri teşvik etmek,

25 . Özellikle teorik ve pratik olarak kataloglama İşini yapanlara 
önem vermek,

26 . Zaman ve güç kaybım önlemek İçin tekrar tahkik edilmemek 
üzere İşlemi bitmiş el yazmalarının listesini İçeren süreli yayınlar 
çıkarılması,

G . EL YAZMALARI VE GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ

27 .El yazmalarım koruma konusunda bilgi teknolojisini 
kullanmak İçin projeleri yürütecek Dünya El Yazma Merkezleri kurmak 
ve bu bilgileri elektronik cihazlar ve INTERNET vasıtası ile insanların 
yararlanmasına sunmak,

El yazması merkezlerinin aralarında bilgi formları ve mikrofilm 
konusunda anlaşmalar yaparak, İşbirliği yapması ve boylece tasarlanan 
“El Yazmaları Kütüphaneleri Ağı”nın gerçekleştirilmesi.

İSLAM EL YAZMALARI MERKEZ SORUMLULARI 
TOPLANTISI SONU؟ tavsiyeleri

(Rabat, 8-10 Haziran 1993)

1• Yazma eser alanında uzman merkezleri bulunmayan islam 
ülkelerini yazma eser merkezleri kurmaya teşvik etmek,

2 . islam ülkelerini, el yazma merkezlerine maddi ve manevi 
yardımlar yapmaya davet etmek,

3 . Islam ülkelerini, Bati dünyasındaki kütüphanelerde ya da 
Filistin ve Bosna-Hersek gibi tehdit altında bulunan islam kültürünün 
bulunduğu ülkelerde mevcut yazma eserleri toplayan el yazmaları milli 
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bankaları kurmaya teşvik etmek,
4 . islam ülkelerindeki üniversiteleri, bu alanda gerekli kadronun 

oluşturulması İçin akademik uzmanlık dallarına özellikle fen 
fakültelerine el yazmalarım tahkik edecek, öğrenciler yetiştirecek el 
yazmaları dersini koymaya teşvik etmek,

5 . Eğitim pi’ogramlan ve reklamlar yolu ile el yazmalarının 
uygarlığın birer belgeleri olduğunun önemi konusunda halkı 
bilinçlendirmek,

6 . Bilgi, tecrübe ve uzmanlık alış-verişi, merkezlerdeki 
imkanlardan en iyi şekilde yararlanma gibi konularda islam el yazmaları 
merkezleri arasında İşbirliği ve organizasyonu teşvik etmek,

7 . Kataloglama, bakim, restorasyon, mikrofilm ve koruma 
alanlarında el yazması merkezlerinde çalışması gereken personelin 
eğitilmesini desteklemek,

8 . islam ülkelerinde tecrübe sahibi el yazma merkezlerini, nadir 
ve değerli el yazmalarım İçeren bölgelerdeki depolan ve koleksiyonları 
tanımaya çalışacak bir Keşif Heyeti göndermeye teşvik etmek,

9 . Modern bilgi teknolojisinden yararlanmak ve yazma eserlerin 
kataloglarım İçeren veri merkezleri İnşa etmek,

10 .El Yazma Merkezleri Konseyi kurmak ve ISESCO’nun 
gözetiminde bu merkezler arasındaki İşbirliği, organizasyon ve bilgi alış- 
verişini sağlayacak düzenli toplantılar yapmak,

Özellikle kataloglama, belgelendirme, koruma ve bakim ve 
restorasyon konularındaki tavsiyeleri İçeren “islam El Yazma 
Merkezlerinde Çalışma Esasları Rehberi” çıkarmak.

TOPLANTI NOTU

ISESCO/ islam Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı ile Mısır Milli 
Arşiv ve Milli Kütüphane Genel Müdürlüğünün ortaklaşa düzenledikleri 
“Uluslararası El Yazmaları Kongresi ve islam Dünyâsı Yazma 
Merkezleri Başkanlar! Toplantısı”, 28-30 Mayıs 1996 tarihleri arasında 
Kahire’de yapılmıştır, islam ve Bati ülkelerinden 3O’a yakın bilim adamı 
ve uzmanların davet edildiği sozkonusu uluslararası toplantılara, 
UNESCO, ISESCO, ALESCO gibi kuruluşların yanında şıı ülkelerin 
temsilcileri bildiri sunmuş ve tartışmalara katılmışlar, “Yazma 
Merkezleri Sayısal Anketi” formunu doldurup vermişlerdir; Avusturya, 
Azerbaycan, Fas, Irak, Kuveyt, Libya, Mali, Mısır, Moritanya, Pakistan, 
Sudan, Suriye, Tunus, Türkiye ve Yemen.
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El yazmaları konusunda ISESCO’nun ilk toplantısı, 8-10 Haziran 
1993 tarihleri arasında Rabat’ta, “islam El Yazmaları Merkez 
Sorumluları Toplantısı” adıyla yapılmış olup, şimdi bunun daha da 
genişletildiği anlaşılmaktadır.Hazırhklanna en az bir yıl önceden 
başlandığı anlaşılan ve Kahire’deki Arap Ligi Merkezi”nde düzenlenen 
bu ikinci toplantıya Türkiye daha önceden davet edilmemiş, toplantının 
varlığı, yaklaşık 20 gün kadar önce Mısır Milli Arşiv ve: Milli 
Kütüphane Genel Müdürü Saym Prof. Dr. M. Fehmi Hicazi’nin, 
Büyükelçiliğimiz Kültür Müşaviri Hasan Dııman’a bir tebliğ vermesi 
İçin, Mayıs başında ele geçen 20.04.1996 tarihli mektubu ile 
öğrenilmiştir. Sozkonusu mektup, Kurban Bayramı sonu ve Mayıs ayı 
başında Müşavirliğe ulaşmış olup, bildiri özeti ve 11 sayfada 60 
dolayında soru ve açıklamalardan oluşan “Yazma Merkezleri Sayısal 
Anketi”nin doldurulup, verilme süresinin de Nisan ayı sonu itibariyle 
geçmiş olduğu anlaşılmakla yetkililere Türkiye’den başka kimlerin 
katılmakta olduğu sorulduğunda; “bunu bilemeyeceklerini, davetleri 
ISESCO’nun yaptığı” ifade edilmiştir. Bundan sonra Saym Büyükelçimiz 
devreye girerek durumun Fas Büyükelçiliğimizden sorulması üzerine, 
ISESCO’ya atfen “Türkiye’nin ISESCO üyesi olmadığı” cihetle davet 
edilmediği anlaşılmıştır. Bunun üzerine davetin Mısır tarafından 
yapıldığı ve geçerliliğini koruduğu anlaşılmakla; en az 1000 yıl Arap 
alfabesini kullanmış, Arapça ve Farsçayı bilim, edebiyat ve sanat dili 
olarak kullanmakla kalmayıp, zaman zaman bu dilleri devletinin resmi 
dili olarak da kullanan Türklerin ve Türkiye’nin, 300 bin cilt / mecmua-! 
resaillerle birlikte 600 binin (bunun % 801 Arapça, % 151 Farsça ve % 
5’İ Tiirkçedir) üzerinde dünyada en çok el yazması eser bulunduran ülke 
olması, Islam ve dünya uygarlığına katkıları ve halen pek çok islam 
ülkesi ve Bati ülkelerinin araştırmalarında başhca kaynaklık etmesi gibi 
sebeplerle, bu toplantılarda dışarıda kalmamasının daha uygun olacağı 
sonucuna varılmıştır. ISESCO üyesi olmadığımız, fakat müşterek 
konularımızın varlığı, toplantıların başından sonuna kadar göz önünde 
bulundurulmuştur. Bu kararın alınması ve uygulanmasında başta ulusal 
kültürümüz olmak üzere ulusal çıkarlarımızı her şeyin üstünde tutan 
Büyükelçimiz Saym Yaşar Yakış’ın atak girişimlerinin etkisi büyük 
olmuştur.

28.05-1996 günü saat 10.0018 başlayan Açılış Oturumda; Mısır 
Kültür Bakanlığı Uluslararası Kültürel ilişkiler Bakan Yardımcısı Dr. 
Muhammed Gunim, Mısır Kültür Bakam adına Mısır Milli Arşiv ve Milli 
Kütüphane Genel Müdürü (esas bu kurumun Yönetim Kurulu 
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Başkamdir) Prof. Dr. M. Fehmi Hicazi, Arap Birliği Genel Sekreteri 
adına bu kurumun müşaviri Büyükelçi Prof. Dr. Suûd el—Zubeydi ve 
ISESCO Genel Müdürü Prof. Dr. Abdulaziz B.Osman el-Tuveygry birer 
konuşma yapmışlardır, Mısır Kültür Bakam adına konuşan Prof. Dr. 
Hicazi, konuşmaları sırasında sozkonusu uluslararası Kongreye “Islam 
ülkeleri, Avrupa ve Asya ülkeleri ile Türkiye’den katılımcılar olduğunu” 
vurgulamışlardır, öte yandan Arap Ligi Genel Sekreteri adına konuşan 
Büyükelçi Prof. Dr. eLZubeydi, Türkiye’nin yazma eserler bakımından 
önem ve zenginliğine değinmiş, aynca Bosna-Hersek te OsmanlI kültür 
varlığının tahrip edilmesi, gerek bu ülkede ve gerekse Çeçenistan daki 
savaş ve bunların acı sonuçlarım dile getirmiştir.

Kültür Müşaviri Hasan Duman, “El Yazmaları Dünyasında 
Türkiye’nin Yeri” başlığı ile tebliğini (I. Giriş, II, Türkiye’de El 
Yazmaları Kütüphaneciliği, III. Türkiye’deki Başhca El Yazmaları 
Koleksiyonları, IV. Kataloglama/ Tamtma Çalışmaları, V. Koruma ve 
Yararlanmaya Sunma, VI. öneriler; A. Koruma, B. Kataloglama/ 
Tamtma, c. Yararlanma, D. Araştırma-Geliştirme, başlıkları altında 26 
s)hazırlamış, kısalttığı 4 sayfalık “Konuşma Metni” ve “Yazma 
Merkezleri Sayısal Anketi” nin Arapça nüshaları (bu zor İŞİ kısa zamanda 
büyük bir azim ve şevkle Gazi üniversitesi Araştırma Görevlisi olup, 
halen burslu olarak Kahire’de bulunan Musa Yıldız başarmıştır; 
Büyükelçiliğimiz sekreterlerinin hatasız yazım İçin sarfettikleri gayreti 
unutamam) Organizasyon Komitesine teslim edilmiştir.

Konuşma metni, Organizasyon Komitesince bastırılarak, 
konuşmanın yapılmasından 10 dakika önce bilim adamları ve Başkanlık 
Divani üyelerine dağıtılmıştır. Tebliğ 29.05.1996 günü sabah 
oturumunda 6. sırada Azerbaycan Bilimler Akademisinden Dr. 
Muhammed Adlof’tan sonra okunmuştur. Tebliğin arkasından (tam metin 
olarak) Ana Metin dağıtılmıştır.

Bize göre eksiklerimize rağmen, alman tepkilerden tebliğin; 
“profesyonelce hazırlanmış, bilgilendirici ve oldukça doyurucu, belgesel, 
kalıcı ve yararlanma prosedürünü içermesi bakımından da yararh 
olduğu” şeklinde değerlendirildiği anlaşılmıştır. Tebliğin sunulduğu gün, 
Kongre Gazetesinin 29.05.1996 günlü 3. sayısının dış arka sayfasında 
resim ve İçte 6. sayfada başlık atılarak “El Yazmalarında Misir-TUrkiye 
İşbirliği” haberi verilmiş, aynca 7. sayfada Tebliğin özeti yayınlanmıştır. 
Kongre Gazetesi ile yapılan röportaj ise 31.05.1996 tarihli 5. sayısının 6. 
sayfasında yayınlanmıştır. Ayni nüshanın 5. sayfasında da resim 
kullanılmıştır, öte yandan 29.05.1996 günü Kahire Radyosu Türkçe
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Bölümü ile de yapılan bir röportaj yayınlanmıştır. Sonuç ve Tavsiyelerin 
yer aldığı son oturumda ise, Hasan Duman bir günlüğüne Türkiye’ye 
gitmek zorunda kaldığı İçin bulunamamış, toplantıları Musa Yıldız Bey 
takip etmiştir. Ayni gün Müşavirimizi 2 TV ve 4 gazeteci röportaj İçin 
aramıştır.

Kapanış Oturumunda, “Sonuç Bildirisi ve Tavsiyeler” okunurken, 
H. Duman bulunamamışsa da önerilerinden bir kısmının yer aldığı 
görülmüştür. Ekte sunulan “Tavsiyeler” kısmında da görüleceği üzere, 
uluslararası böyle bir toplantıya kısmen de olsa Arap milliyetçiliğinin 
gölgesi düşmüş ve ISESCO = ALESCO gibi davranmak durumunda 
kalmıştır. Müşavirimizin katılamadığı bu oturumda, ifadelerin tashihi 
talebinde de bulunan olmamıştır. Bunda Raporu hazırlayan raportörlerin 
yeterince profesyonel olmadıkları da akla gelebiliri!..

Türkiye geç de olsa “Uluslararası El Yazmaları Kongresi ve islam 
Dünyâsı Yazma Merkezleri Toplantisf’na katılmakla eksik 
bilgilenmeden kaynaklanan bazı yanlış imajları düzeltme İmkanı 
bulmuştur. Yetkililer ve bilim adamlarının da bu konuda Tiirkiyenin 
yerinin, önem ve vazgeçilmezliğinin bir kez daha farkına vardıkları 
kanısındayız. Türkiye olmadan bu alanda yapılacak çalışmalar, planlar 
hedefe ulaşmada isabetsizliğe neden olabilir!

Sonuç itibariyle tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan ülkelerin 
önemli bir kültür hâzinemiz hakkında düzenledikleri boylesine 
uluslararası bir toplantıya katılmak ve ülkemizin hak ve çıkarlarını ortaya 
kovmaktan mutlu olduğumuzu söylemek mümkün olabilir. Ancak, bu 
vesile ile Türkiye’deki el yazmalarımız konusunda da açığa çıkan bazı 
eksikliklerimizi burada belirtmeyi bir vatan borcu sayarız. Dışarıdan pek 
anlaşılmasa da bu satırların yazarının Kültür Bakanlığımız yetkilileriyle 
yaptığı temas ve yazışmalardan, edindiği kanaati şu şekilde arz etmek 
mümkündür;

1. Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, kendisine 
bağlı kütüphanelerdeki yazmalar ve bunların dili, niteliği, mevcut durum 
ve ihtiyaçları konusunda henüz sağlıklı bir bilgiye sahip değildir. Kültür 
Bakanlığına bağlı müzeler ve diğer resmi kurum ve kuruluşların elindeki 
el yazmaları konusunda da bir bilgiye sahip olmadığı gibi bu konularda 
istatistiki bilgi toplamayı bile görev alanında saymıyor. El 
yazmalarımızın toplu kataloglarım hazırlayan ve daha önce bu Genel 
Müdürlüğümüzün bünyesindeki TÜYATOK Şubesi de Milli 
Kütüphaneye gönderilerek/ devredilerek, sorunlardan kurtulmuşlardır. 
Milli Kütüphane ise sorunları her zaman para ve eleman yetmezliğine 
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bağlayarak, sorunların dışında kalmayı sağlayabilmektedir. Kütüphaneler 
konusunda çift başlılık Bakanlığımızda devam etmektedir. Bakanlığın 
görev ve yetkilerini düzenleyen KHK’ya yeniden bakılmasında yarar 
vardır. 11.madde ile Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne ülkedeki tüm 
kütüphanelere idari ve teknik yönden usul ve esaslar koyma, 
standardizasyon görevi ve yetkisi verilmiştir. Müzeler bu öncülüğü 
öteden beri yapmaktadırlar...

2. . ileriye yönelik olarak Türkiye’deki el yazmalarının bakımı, 
onanmı, korunması, tanıtımı ve kataloglanmasi konusunda 
Bakanlığımızın elinde sağlam bilgiler yoktur. Kataloglama çalışmalarının 
800-1000 senede tamamlanacağım bilen yetkililerimiz, bunu halletmek 
İçin bir çaba ve plan ortaya koyamamışlardır. (Bkz. Afyon Yazmaları 
Katalogu; Önsöz.) Görkemli binalar ve İçine alman araç ve gereçlerin 
sorunları ne ölçüde çözeceğinin de tam anlaşıldığını sanmıyorum.

3. Yetişmiş az sayıdaki uzmanlar gitmiş, bunlar ve yetişenleri 
yerinde tutmaya matuf bir insan gücü planlaması da görülmüyor. Meşhur 
merkezler (Süleymaniye Kütüphanesi gibi) boşalmıştır, ne zaman ve 
kimlerle doldurulacağı da belli değildir. Olay, bir tilke ve ulusal güvenlik 
sorunu haline gelmiştir.

Hasan DUMAN
T.c. Kahire Büyükelçiliği Kültür Müşaviri

09.06.1996



SEÇKİN BİR KÜTÜPHANECİ: NAİL BAYRAKTAR

Prof. Dr. Osman ERSOY
Â. ü. DU-Tarih Coğrafya Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Kütüphanecilikte en özverili kişi kimdir diye sorsalar hiç 
duraksamadan Nail Bey’dir derim.

Bayraktar, İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. Elli 
yıl, İstanbul ve Ankara’da, çeşitli kütüphanelerde çalıştı, Türk 
Kütüphaneciler Derneği’nin genel başkanlığını. Kütüphaneler Genel 
Müdürlüğü’nün genel müdür yardımcılığını yaptı.

Yarim yüzyıl, yüksünmeden, kimseyi incitmeden, gücendirmeden 
bir meslekte görev yapmak, her babayiğidin 151 değildir; Nail Bey bunu 
başaran bir kişidir.

iyi bir yönetici, bilgili, kültürlü bir meslektaş, çevresine hep güven 
veren Bayraktar’m arkadaşı, meslektaşı olmak mutluluğuna erişmek 
onuruna sahip olmakla hep öğüneceğim.

Sevgili Bayraktar’a, sağlık, mutluluk, başarılar diliyorum.
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Evkaf Nâzın Hammâde-zâde Halil Paşa’nın 
İstanbul’da Mevcut Vakıf Kütüphanelerinin İslahı 

ve Bir Mekânda Toplanması Konusundaki Çalışmaları

Prof. Dr. İsmail E. ERÜNSAL
M. ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ١,e Belge //[•/[ز Bölüntü

2 Rebiul evvel 1327-9 Zilhicce 1327 (24 Mart 190)9-22 Aralık 
1909) tarihleri arasında Evkaf Nâzırhğı görevinde bulunan Hammâde- 
zâde Halil Paşa İstanbul’da mevcut vakıf kütüphanelerinin ıslahı 
konusunda önemli teklifler getirmiş ve bazı teşebbüslerde de bulunmuşsa 
da, görev yaptığı donemin olağanüstü şartlan ve nezârette kaldığı sürenin 
oldukça kısa oluşa dolayısıyla bu konuda önemli bir başarı elde 
edememiştir. Halil Paşa’nın Mısırlı oluşu, batılılaşma sürecine daha önce 
giren ve vakıf kütüphaneleri konusunda benzer aşamalardan kısa bir süre 
önce geçmiş olan Mısırlıların kazandığı tecrübelerden doğrudan 
yararlanmasını mümkün kılmış bu tecrübelerin ışığında bazı teklifler 
getirmesini sağlamıştır. Dolayısıyla Ahmet Zeki Paşa’dan sonra Halil 
Paşa da yaptıkları tekliflerle kendi ülkelerinde kazandıkları birikimi 
İstanbul’a aktarmaya çalışmışlar ve Osmanh vakıf kütüphanelerinin 
ıslahı hususunda en azından fikrî planda önemli katkılarda 
bulunmuşlardır'.

 Fikrî plandaki bu katkının birkaç yıl sonra hazırlanmaya başlanan İstanbul vakıf ا
kütüphanelerinin toplu katalogu çalışmasında fiiliyata dönüştüğünü görmekteyiz; Evkaf 
Nezareti Kütüphaneler müfettişi Muhtar Bey, Mısır kütüphaneleri fihristi tarzında 
İstanbul kütüphanelerine ait bir toplu katalog hazırlamak üzere Kütüphane-İ Umumî 
memurlarından Ebu’l-Hayr Efendi’yi görevlendirmiş ve o da hazırlanan fişlerden bir 
formalık bir toplu katalogu örneği bastırarak bunu 1 Mart 1333/ 1 Mayıs 1917 tarihli bir 
raporla Evkaf Nezâreti’ne takdim etmiştir. Darü’l-Kütübi'1-Mısrîyye'nin katalogu 
model alınarak kitap adına göre alfabetik olarak hazırlanmış bu örnekte eser ve müellifi 
hakkında bilgi verilmiş ve eserin çeşitli kütüphane kataloglarındaki numaralan ve 
bibliyografik künyesinin eğer varsa farkh şekillerde tesbiti belirtilmiş ve tashihi
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2 Rebiti’l-evvel 1327/24 Mart 1909 tarihinde Evkaf nazırlığına 
getirilen Hammâde-zâde Halil Hamdi Paşa’nın yaptığı teşebbüslerden 
biri Tanzimattan sonra Maarif Nezâreti’nin kontrolüne verilen vakıf 
kütüphanelerinin idaresinin tekrâr Evkaf nezaretinin sorumluluğu altına 
alınmasını sağlamak olmuştur. Maarif Nezâreti’nin çabalarının vakıf 
kütüphanelerinin tanzimi ve idaresinde iyi sonuç vermediğine inanan 
Halil Hamdi Paşa, 3 Cemaziye’l-evvel 1327/ 22 Haziran 1909 tarihinde 
yazdığı bir raporda bu husus hakkında şöyle bir mütalaada 
bulunmaktadır:

“Kütüphanelerin ahîren Ma’ârif Nezâreti’nin idaresine verildiği 
anlaşılmış ise de fikr-i âcizânemce bunlar ke-mâ-kân evkafa iâdeten devi 
ve teslim olunduğu takdirde hem vâkıfın âmâüne mııtâva’at hem de 
mahv ve nâbûd olmamasına hizmet edilmiş olacaktır”.'

Nitekim Temmuz 1328/1912 tarihinde vakıf kütüphanelerinin 
idaresi Evkaf nezâretine bırakılmış ve bu görev nezaret bünyesindeki 
Müessesât-1 İlmiyye-İ Vakfiyye Müdüriyyeti’nin uhdesine veı'ilmiştir.2 
Çıkarılan bir kanunla da Evkaf büdçesine 200.000 kuruş eklenmiş ve 
“yigirmi sekiz senesinden i’tibaren cihet-i evkafa devr olunan 
kütüphanelerin hâfız-1 kütübleri muhassesatınm mesârif-i muhtelifesi ve 
teftiŞ-İ idaresi mesârifi olmak üzere iki yüz bin ğuruşun üç yüz yigirmi 
sekiz senesi büdçesine ilaveten sarfına evkaf nâzın me’zundur” 
denilmiştir.3 Evkaf nezâreti bünyesinde kurulan “Müessesât-1 İlmiyye-İ 
Vakfiye Müdüriyeti” kütüphanelerin ıslahı İçin bazı çalışmalar yapmışsa 
da pek başarılı olamamıştır.4

yapılmıştır. Eldeki örnekten oldııkça kullanışlı bir katalog olacağı anlaşılan bu çalışma 
kütüphane konusuna özel bir ilgi duyan Şeyhülislam ve Evkaf Nâzın Hayri Efendi’nin 
nezaretten ayrılması ve Dünya savaşı yüzünden akîm kalmıştır. Sadece bir forması 
basıldığı söylenen bu katalogun bir sayfasının fotokopisi Osman Ergin’in Muallim 
Cevdet’in Hayati, Eserleri ve Kütüphanesi (İstanbul 1937, s. 437) adil eserinde 
mevcuttur.
 Evkaf Nâzın Hammade-zâde Halil Hamdi Paşa tarafından evkâf hakkında sadarete ا
takdim edilen lâyiha suretidir, İstanbul, tarihsiz, s. 37.
2 Özer Soysal, Türk Kütüphaneciliği, Geleneksel Yapıdan Yeniden Yapılamşa, c. I, 
NttYara 1988 5. 93. “ Kütüphanelerin Islah ve Tenimi ve Kütüb-i ntevcfi denin kayd ve 
tahriri ile hüsn-i muhafan esbabının te'mini dahi Mü’essesüt-ı İlmiyye-İ /%/7٧• 
idaresine muhayyeldir”. (Düstur, tertib-i sânî, c. 4, Der-saadet 1331, s. 575, Evkaf 
Nezâreti İdare-İ Merkeziyyesi Teşkîlât ve Vezâ'ifi Hakkında Nizâmnâme, madde. 18). 
' Takvim-i Vekayi’, no. 2556.
) İsmail E. Erünsal, Kiliiphanecilikle ilgili Osmanhca Metinler ve Belgeler II, İstanbul 
1990,5.488489.
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Tanzimat’tan sonra vakıf kütüphaneleriyle ilgili olarak üzerinde 
durulan önemli aksaklıklardan biri cami ve tekkelerde oluşturulan küçük 
koleksiyonların korunma ve kontrolünün güçlüğü ve çeşitli yerlere 
dağılmış olduklarından bu koleksiyonlardan yeterince istifade 
edilememesidir. Bu donemde yapılan çeşidi yazışmalardan fizikî şartların 
uygun olmamasından dolayı kitapların büyük zarar gördüklerini 
öğrenmekteyiz.1 Vakıf kütüphaneleriyle ilgili olarak çeşidi tarihlerde 
hazırlanan raporlarda, sultanların ve devlet ricalinin kurduğu büyük 
kütüphaneler hariç, diğer küçük koleksiyonların birleştirilerek bir yerde 
toplanması ve boylece korunma ve kullanılmasının kolaylaştırılması 
yönünde görüş belirtilmiştir. Kütüphanelerde araştırma yapmak 1911 1278 
/1861 yılında İstanbul’a gelen A. Faris Şidyak’ın İstanbul’daki vakıf 
kütüphaneleriyle ilgili önemli bir tenkidi de bu kütüphanelerin şehrin 
muhtelif bölgelerine dağılmış olmasından dolayı araştırmacıların 
gereksiz yere zaman ve enerji harcamalarıydı. Bunun önüne geçmek 1811 
bütün koleksiyonların bir merkezde toplanması ve merkezî bir konuma 
sahip olduğu İçin bu merkezin Nuruosmaniye olması yönünde bir teklifte 
bulunmuş ve aynca da sabahtan akşama kadar kütüphanede bulunmak 
şartıyla hâfız-1 kütübe de 500 kuruş ayhk verilmesi gerektiğini 
belirtmişti2. Münif Paşa da donemin sadrazamına 1869-1871 seneleri 
arasında sunduğu lâyihâsmda bu konunun üzerinde önemle durmuştu:

“...mevcut kütüphaneler Dersaâdet’in mevâki’-i muhtelefesinde 
müteferrik olduğundan erbâb-1 mütala’a istedikleri kitapları bir yerde 
müctemi’ bulamayarak bunların taharrî ve tedârikinde zahmet ve 
su’ubete düçar olmaktadırlar.”3

4 Teşrîn-i sârıî 1320/17 Mart 1904 tarihli bir belge “ale’l-umum 
kütüphanelerin hali teessüf olunacak râddededir. Bu hâle sür’at-i 
mümkine ile nihayet verilmez ise elli-altmış bin kütüb-i nefise ve 

 Meselâ Fetva Emini Nuri Efendi’nin raporunda 1318/1900 tarihlerinde vakıf ا
kütüphanelerinin durumunu yansıtan önemli tesbitler vardır: pek
şâyan-ı esef bir haldedir. Bağıları hareket-zede olduğu İçin ve ba؟ı diğerleri de kapulan 
temhir olunarak sedd idilmiştir. ى* bulunanların bir kere içeriderine girildi mi tozdan 
topraktan döşemelerinin fersudeliğinden oturacak bir yer bulmak müşküldür. Bir kitap 
getirdilip ele alındı mi te'essurler İçinde kalınır. Zira cildinin fersudeliğinden o 
köhneliğe inzimam eden birkaç parmak tozdan kitabin rengi kalmadığı gibi hemen 
hemen dağılacak zannolunur..." BA. Yıldız Evrakı 14/2045/126/10)
2 Geoffrey Roper, “Ahmad Fâris al-Shidyaq and the Libraries of Europe and the 
Ottoman Empire” LibrariesCulture, vol. 33, no. 3, Summer 1998, s. 243.
" Müjgan Cunbur, “Münif Paşa Lâyihası ve Değerlendirilmesi”, Tarih Araştırmaları 
Dergisi, c. II, sayı 2-3 Ankara 1964, s. 226.
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nâdirenin ziyâ’ı muhakkakdir” cümleleriyle başlamakta ve şu tavsiyeyle 
sona ermektedir:

“Hülâsa kütüphanelerin kâffesi ayn ayn salonlarda bulunmak ve 
vâkıflarının isimlerini taşımak üzere bir bina dahilinde toplanılarak ve bir 
müdii'-i mes’ule tevdî olunması.... Büyük kütüphanelerin bir araya cem’i 
şimdilik kabil olamadığı takdirde hiç olmaz ise bazı cevâmi’-i şerîfe 
derûnunda, türbelerde, mahzenlerde, kat’iyyen açılmayan sandık ve 
dolaplarda çürümekte bulunan kitapların toplatdınlması lâ-büddür”'

Mısırlı Ahmet Zeki Paşa da İstanbul Kütüphaneleri hakkında 
yazdığı Teşrin-İ sâni 1909 tarihli raporunda ayni konuya temas etmiş ve 
hem okuyuculara kolaylık sağlaması hem de kitapların perişanlıktan 
kurtarılmaları İçin en iyi çözümün bütün koleksiyonların bir yerde 
toplanması olduğunu belirtmiştir.2

Bu konuda Halil Hamdi Paşa tarafından önemli bir teşebbüste 
bulunulduğunu ve İstanbul’daki vakıf kütüphanelerinin bir araya 
getirilebilmesi İçin bir yol aranıldığını görmekteyiz. Aşağıda metnini 
verdiğimiz bir belge bu konuda Evkaf Nezâreti ile Meşihat arasında 
yapılan görüş ahş-verişini bize tafsilatlı bir şekilde aktarmaktadır. 29 
Şevval 1327/13 Kasim 1909 tarihli Evkaf Nâzın Halil [Hammâde-zâde 
Halil Hamdi Paşa] İmzalı, Şeyhülislamlık makamına yazılan bir yazıda 
Der-saadet’de muhtelif mahallerde mevcud kütüphanelerin, gereği gibi 
korunabilmesi ve kitaplardan a’zami istifadenin sağlanabilmesi İçin bir 
yerde toplanarak bir küttiphane-i umumi te’sisinin düşünüldüğü 
belirtilmekte ve bu konuda Meşihatın görüşü sorulmaktadır. Kendisi de 
Mısırlı olan Halil Hamdi Paşa, böyle bir uygulamanın daha önce Mısır’da 
gündeme geldiğinde Mısır ulemâsının bu tür bir uygulamayı tasvib 
ettiklerini ve bu teşebbüsden olumlu sonuçlar alındığını da yazışında 
belirtmektedir. Meşihat’m 26 Rebiü',-ewel 1328/7 Nisan 1910 tarihli 
cevabında, Fetvahane’den vakıf kütüphanelerinin vakfedildikleri yerlerde 
korunmalarının vâkıfın şartı olduğundan bunların başka mahallere 
naklinin câiz olmayacağı şeklinde görüş bildirildiği ve bu yüzden bu 
kütüphanelerin bulundukları binalar tamir edilinceye kadar ancak geçici 
bir süre İçin başka bir mahalle taşmılabileceklerinin uygun görüldüğü 
belirtilmiştir. Meşihat’m cevab yazısından anlaşıldığına göre bu konuda

'BA.H. HMD. 1322(9.1)
2 Ismail E. Eriinsal, Kütüphanecilikle ilgili OsmanlIca Metinler ve Belgeler I, İstanbul 
1982 s. 324 ve 329-33O’dan naklen.
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daha önce de Maarif Nezâreti’nin de bir müracaat! olduğunu ve yine ayni 
şekilde cevap verildiğini öğreniyoruz.1

Meclis-i Meb’usân’ın yüz yedinci oturumunda (Sah 25 Mayıs 
1326, kable’z-zuhur/ 7 Ağustos 1910) Maarif bütçesi görüşülürken söz 
alan mebuslardan bazılarının İstanbul’daki vakıf kütüphanelerin 
koleksiyonlarının birleştirilmesi luzumundan bahsettiklerinde Maarif 
Nâzın şu şekilde cevap vermiştir:

“Maarif nâzın: Efendim evvelce arz etmişdim ki Nezâret büyük bir 
kütüphâne-i millî yapacak ve bunun İçin gelecek sene bütçesine birkaç 
senelik olmak üzere tahsisât"! kâfiye koyacaktır. Şimdiden bunun 
projesini hazırlıyor. Bu cihet âtîye âittir. Hakikaten bize böyle bir 
kütüphane lâzımdır. Bir kütüphanemiz Bayezid’de vardır. Diger 
kütüphaneler vâkıftır. Bu kütüphanelerin üzerinde hukuk-! vakf vardır. 
Bunlan bir müsâade-i şer’iyye dâiresinde mümkünü varsa toplamak 
cihetini tasavvur ediyoruz.2

Görüşmelerden anlaşıldığına göre vakıf kütüphanelerindeki 
koleksiyonların yerlerinin değiştirilmeleri konusunda Maarif nâzırının 
İşaret ettiği müsaade-i şer’iyye konusunu bazı mebuslar da dile getirmiş3 
ve Meşihat’tan fetva alınması gerekli olduğu hususunda bir kanaat 
oluşmuştur.

Emrullah Efendi de bütçe görüşmeleri sırasında bu konuya temas 
etmiş ve muhtemelen Meşihat’m kütüphanelerin tamiri sırasında geçici 
olarak başka bir yere taşınabileceği şeklindeki görüşüne atıfta 
bulunmuştur: “vakıf kütüphanelerinin ıslahı İçin Şeyhülislam hazretleri 
müsaâde-i şer’iyyesini buldular. Harâb olmuş, ötede beride kalmış 
kitapları mahsur kütüphanelere naklettik. Bu büyük bir eser-i terakkidir, 
zannederim. Çünkü bu kitaplar harâbiyetten, ziyandan kurtarılıyor, emin 
yerlerde bulunduruluyor, erbâb-1 mütâlâanın enzârma küşâde 
bulunuyor”4

..Meşihat Arşivi, Bab-1 Meşihat Tahrirat Kalemi Evrakı, tasnif numarası verilmemiştir ا
2 Takvim-i Vekayi’, sene 2, no 544 (18 Mayıs 1326), s. 2126, sütun 3; s. 2127, sütun 1
١ Meselâ Kastamonu mebusu Ahmed Mâhir Efendi şöyle görüş belirtmiştir: “Bu 
kütüphaneleri yapan bâııîler mucerred talebe-i ulûm para verip kitap alamazsa mütalaa 
idebilsinler, okusunlar içün vücuda getirmişlerdir. Şu hâlde vâkıf o kütüphaneyi nereye 
yapmış ise onun tebdil ve tağyiri oradan kaldırılıp başka yere nakl edilmesi kat’iyyen 
câiz olamaz. ... Muhafazası kabil olmaz bir hale gelirse Bâb-1 Fetva’dan müsaade 
edilmedikçe tebdîl ve tağyiri mümkün değildir’’. Takvim-i Vekayi’, sene 2, no 544 (18 
Mayıs 1326), s. 2127, 51111 1-2
' Meclis-i Meb’ûsan Zabit Ceridesi, Devre 1, İçtima Senesi 2, cilt 6 (Ankara, TBMM, 
1986), s. 67-68, 87’den naklen özer Soysal, a.g.e. s. 88.
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Ancak, özellikle de küçük koleksiyonların sür’atle yok olmaya 
başlamaları kısa bir süre sonra ayni konuyu tekrar gündeme getirmiş ve 
bazı düzenlemeler yapılmıştır. Halil Hamdi Paşa’dan bir yıl sonra evkaf 
nâzırlığına getirilen Mustafa Hayri Efendi zamanında İstanbul’da dört- 
beş yüz bin cild kitabi ihtiva edecek bir kütüphane binası yapılması 
kararlaştırılmışsa da, bunun gerçekleştilmesi zaman alacağından hemen 
birkaç kütüphane binasının tamiri ve elektrik sistemiyle donatılması 
sağlanmış ve bu binalara bazı küçük koleksiyonlar nakledilmiştir. Aynca 
tamir edilmiş bu binalardan her birinin farkh konularda kitapları ihtiva 
eden ihtisas kütüphaneleri haline getirilmesine çalışılmıştır.1

BELGELER

Belge 1: Evkaf Nezareti’nin tezkiresi (ön yüz)
İstanbul’da bulunan vakıf kütüphaneleriyle ilgili olarak Evkaf 

Nezareti 29 Şevval 1327/13 Kasim 1909 tarihinde Bab-1 Meşihat’a bir 
tezkire göndermiş ve bu tezkire bir aydan daha uzun bir süre sonra 2 
Zilhicce 1327 tarihinde Bab-1 Meşihat’a bağlı Fetvahane-i Ali’ye havale 
edilmiştir.

عءعببتومي
 -- مضهسس سنمه خدع

تي ،رحيي ء، ب. ► .زه سرم بج —،٠^- -

 ,Evkaf-I Hümâyûn Nezâretinin Tarihçe-İ Teşkilâtı ve Niizzann Terâcim-İ Ahvâli ا
Istanbul 1335, s. 238-239
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Nezâret-İ Evkâf-1 Hümâyûn
Mektubi Kalemi 107

Huzûr-1 âli-i cenâb-1 Meşihat-penahiye
Hulâsa: Dersa٠âdet'in muhtelif mahallerinde mevcud kütubhaneler ve kitablarin 

hüsn-i "muhafazası ve erbâb-1 ‘ulum ve fünûnun te’mîn-i istifâdesi Zimnmda mezkur 
kitablarin cemdyle bir kütübhâne-i ‘umumi te’sisi hakkında.

Ma‘rüz-1 bende-i dirineleridir ki,
Dersaadet'in muhtelif mahallerinde mevcud kütübhanelerindeki kitablarm hüsn-i 

muhafazasına 1 üzümü derecede i'tinâ edilmediğinden bir takım kiymetdar kütüb-i dinivve 
sirkat ve furuht edilerek memalik-i ecnebiyyeye nakl olunmuş ve kütüb-i bakiyye dahi 
hâfız-1 kütublerin ihmâlinden tolayi ba‘zı haşerâta me’kel olup kalmış bir takımı da 
rutubetin te’siri ve sü’-i vaz’ ve tertibi tolayisiyla mahv u harab olagelmekde 
bulunmusdur Âşâr-I İslâmiye-İ Osmaniyenin en mühimlerinden olan İşbu kütübhâ- 
nelerdeki kitablarin kıymetleriyle mütenâsıb bir şuretde hüsn-i muhafazasına ve vakıfların 
şartları vech ile müştakkin-1 ‘ulûm ve fünûnun enzâr-1 istifadesine vazhna şarf-1 mâ- 
haşal-1 gayret dinen ve insaniyeten 130411-1 zimmet ve 55112-2[ kutubhaneler 
şimdiki gibi müteferrik bir halde bulundukça kütüb-1 mevcûdenin hüsn-i muhafazalarını 
te min İçtin 1 üzümü derkar olan murakabenin bi-hakkm icra kılınacağı rehin-i mertebe-i 
bedâhetir. Mısır’da dahi kütübhâneİer böyle perışân halde iken ‘ulemâ-yı mahalliye 
kitablarin bir mahalde cemdyle bir kütübhâne-i ‘umumi te’sisini te’emmül ederek her bir 
kutubhanenin nâm-1 aslisi bi’lmuhafaza "kitâblarmın vaz‘ edildiği oda veyâhüd dolabın 
üzerine vâkıfın ismi yazılmış ve ayn ayn fihristler yapılmak süretiyle 11011 bir 
kütübhâne te’sisi ve muhafazalarına cidden şayân-1 emniyet zevat ve mütâla’a ve 
istinsaha mahşûş yerler taış'iş eylemişler ve bu sûrede hem kütüb-i mezkure vâkıfının 
şâdi’-ierv ahini hem de teşnegan-! ‘ulûm ve ‘irfanın istifâdelerini te’min etmişlerdir. 
Dersaadede dalii muhtelif ve hatta hücrâ mahallerde bulunarak müntesîbîn-i ‘ulûm ve 
fünûn içün müracaatta müşkîlat çekilen ve ekseriya hâfız-1 kütüblerı bulunamayarak 
hasiran ‘avdet edilmesinden dolayı şikayet olunagelmekde bulunan kütübhanelerdeki 
kitablar cem' olunarak hem ervâh-1 vâkıfın tatyib ve hem de erbâb-1 ‘ulûm ve fünûnun 
istifadeleri te’min ve tevsi‘ edileceği ve şu hâlde hali kalacak kadim kütübhanelerin 
mahalleri vücûda getirilecek ‘umumi kütübhâne içün istihdaf olunabileceği derkâr 
bulunmuşdur. Bu babda zât-1 sâmi-i fetvâ-penahilerine maarif nâzın beğ efendi 
hazretleriyle birlikde vâki‘ olan raa‘rûzât-1 şifahiye üzerine muvâfakât-1 ‘aliyye-i fetva- 
penâhilen inzimam etmiş olmasına ve her nokta-i nazardan kıymet ve ehemmiyeti aşikâr 
olan âsâr-ı nefisenin ziya‘dan muhafazasını gerek cihân-1 ‘ilm u medeniyet gerek ‘âlem-i 
İslâm içün pek mühim bulunmasına 0201 icâb-1 hâlin mü8âra‘aten icrasına müsâ‘ade-i 
‘aliyye-i meşihat-penâhilerinin sezavar buyurulmasi temenni olunur. Ol babda emr u 
fermân Iıazret-İ men-lehul-emrindir.

Fi 29 Şevvâl sene 1327 ve Fi 31 Teşrin-İ evvel sene 1325 
Nâzır-ı Evkâf-1 Hümâyûn Halil

96



Belge 1: Evkaf Nezareti’nin tezkiresi (arka yüz)

Fetvahane Evkaf Nezareti’nin tezkiresini dört ay sonra 18 Rebiuiewel 1328 
tarihinde görüşerek, vakıf kitapların vakfiye şartlan gereği kütüphane dışına Çikanlama- 
yacağı ve ha&z-ı kulüplerin maaşlanmn artırılarak kitapların yerinde muhafaza edilmesi 
gerektiği şeklinde görüş belirtmiştir.

 علم- رفنان بيك س
 ‘امخد,.ألتي ٠^,٠،مررهه

يتاء
Beyân-ı mütâla‘a edilmek Uzere fetvâ-hâne-i ،âlîye havale buyurulması babında 

enir u ferman hazret-؛ veliyyü'l-emı-indir.
Fi 2 Zilhiee sene 327

325
Deva’ir
4953
218

Fetvâ-hâne-i ‘âlîye 1'1 2 Zilhiee sene 327

Evkaf"1 Hümâyûn Nezâret-İ ‘aliyyesinin havale buyurulan İşbu tezkiresi mütâla'a 
edildi. Lede'1-icâb mütâla'a kliman ekser vakfiyelerde kütüb-i mevkufenin kütübhânenin 
haricine çıkarılmaması şart ve tahsis kılınmış olduğu gorUlegelmekde olmasına“ ve bu 
gibi şart-ı vâkıfa her vecihle ıi‘âyet lazimeden bulunmasına binâ’en kütüb-i mevkufe-i 
mezkurenin bulundukları mahallerde hüsn-i muhafaza etdirilmesi ve bunun te’mın ve 
tevsiki zımnında vâkıflarının müşâ'adesi nisbetinde hâfız-1 kütübleı- vazifesinin tezyid 
olunması iktiza ider. Ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.

Fi 18 Rebi'ü'1-evvel sene 1328

Evvelce Ma‘ârif Nezâret-İ Celilesine yazılan iktizadan bahisle malûmat olmak üzere 
Evk Nezâret-İ Celilesine tezkire.

24 Ra sene mini
Ahmed Beğ'e
60)7
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Belge 2: Bab-ı Meşihat’ın tezkiresi

Bab-ı Meşihat 26 Rebiulevvel 1328 tarihinde Evkaf Nezareti’ne bir tezkhe gonderek 
Fetvahane’nin konu hakkrndaki mütalaasını nakletmiş ve ilave olarak vakıf kütüphanelerden 
tamire ihtiyacı olanların tamir ettirilmesine kadar kitapların güvenli bir yere 
nakledilebileceğini ifade etmiştir.

اببتوات

٤٩
٧ بية ست نظ بايرن ارنن

١
مر
2

Bâb-1 Fetva Tahrirat Kalemi
Evkâf-1 Hümâyûn Nezâret-İ Celilesine 

«BSS

 !!١٣٩*عثاراسااللماى ٥؟ ال .:ü؛ ٦؟،l.erden muhtâc-1 ta'mır olanları! يئئ
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BİR KÜTÜPHANE VE KÜLTÜR YÖNETİCİSİ PORTRESİ 
NAİL BAYRAKTAR VE BÜROKRASİ

Necati GÜLTEPE
Başbakanlık. OsmanlI Devlet ٩٤٢٤١١٥ر  Genel Müdür Yarduncisi

O zamanlar, İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih 
Bölümii'nün birinci sınıf ikinci donem öğrencisi idim. Yanılmıyorsam 
1971 yılı Nisan ayının ilk haftası idi. Bayezit Meydanından geçmiştik. 
Eczacılık Fakültesi’nin önünden Stileymaniye’ye doğru giden yolda bir 
arkadaşımla hem tartışıyor hem yürüyorduk;

Arkadaşım, bak arkadaş diyordu “senin okulunda belli derslerin 
devam mecburiyeti var onlan da arada bir görünür idare edersin, aynca 
okumayı seven bir adamsın, 0 zaman senin İçin en iyi İş, bir kütüphanede 
memur olarak çalışmak. Böylece hem okulunu devam ettirirsin hem de 
bol bol kitap okursun, kafayı kullan oğlum!”

Güya bende kafayı kullanarak cevap veriyordum arkadaşıma “iyide 
böyle bir İş hani ya, hangi kütüphanede memur arıyorlar sen biliyor 
musun? “Biliyorum” dedi arkadaşım. “Yürü şimdi oraya gidiyoruz”. 
Yürüdük ve bir iki dakika içerisinde; sonradan dünyaca meşhur olduğunu 
ama benim henüz adını ve yerini bilmediğim Süleymaniye 
KütUphanesi’ne geldik. Sadece üstü açık taş bir koridordan ilk soldaki 
kapıya yöneldik, burası Süleymaniye Kütüphanesi’nin giriş kapısı idi

Kapının yanındaki demir parmaklıklı pencereden gözüken birisine 
kütüphanenin Müdürü ile görüşeceğimizi söyledik.

Penceredeki adam “Müdire Hanim” diye düzeltti..
Benim ne kütüphaneye geleceğimizden ne de bir müdire hammla 

görüşeceğimizden haberim yoktu. Bütün bu gelişmeleri tertipleyen 
arkadaşımla yolda yürürken sohbet ediyor, benim :5 bulma tasavvurum 
üzerine tartışıyoruz sanıyordum. Meğer bizimki buralara daha önce 
gelmiş ve beni buralara getirmeyi kafasına koymuş. Süleymaniye 
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Kütüphane binası İçinde, bahçe tarafı camla kapatılmış koridordan 
geçtik, iki basamakla çıkılan bir giriş sekreterlik olarak kullanılıyordu.

Güler yüzlü bir hanim bizi karşıladı, sekreterden çok kabul gününe 
hazırlanan ev hanımı edası ile buyur etti.

Kubbeli, küçük, sevimli bir makam odasına girdik.
Elindeki kocaman bir lup ile önünde açık duran eski ciltli büyük 

boy bir kitabin en alt köşesinde bir noktaya dikkatlice bakan bir taraftan 
da gördüklerini not eden bir hanimin huzurunda idik.

Evet, galiba Müdire hanim bu hanımefendi idi.
Masanın ucunda bize dönük levhada “Nimet Bayraktar” ismi 

yazıyordu.
Nimet Bayraktar hanim başını işinden usul usul kaldırdı bize 

muzipçe bir ifadeyle baktı
“Hoş geldiniz çocuklar” dedi.
O tahayyül ettiğim buz gibi hava nasılda birden ısınmıştı. Sanki 

artık karşımda yakın bir akrabam vardı.
O sıralar tarihi Türk romanlarım çok okuyordum. Nimet hanim 

nedense bana eski Kağanların hatunları yada Kağan akrabası bir Prenses 
soylu bir Hatun muş gibi geldi.

Nimet Hanımı yıllar sonra bile her görüşte bu duyguyu hissettim.1 
Süleymaniye Kütüphanesi Müdiresi Nimet Hanim bize tahminimizden 
daha fazla ilgi gösterdi, özellikle benim kütüphane memuru olma 
isteğimi öğrenince çaktırmadan sohbet edermiş gibi beni uzun uzun 
sorguladı. Sanırım ilk kütüphanecilik dersimi de burada aidim. “Kitap 
okumayı çok sevmen kütüphanecilikte fazla bir şey ifade etmez önemli 
olan çalışkan olman sürekli ve düzenli çalışman” diyerek görüşmemizi 
sonuçlandırdı “Bir hafta sonra burada kütüphane memuru olmak 
isteyenler İçin bir seçme sınavı yapılacak hemen müracâatınızı yapın ve 
sınava gelin” dedi.

Bir hafta sonra sınava gittim
Üç kişi müracaat etmişti, ben sınavda ikinci oldum. Ama kütüphane 

memuru sadece ben oldum zira diğer ikisi sınavdan sonra kütüphane 
memuru olmaktan vaz geçmişlerdi.

Ben Süleymaniye Kütüphanesi’nde çalışacağımı düşünürken Nimet 
hanim “hayır” dedi, “Doğru Fatih’e gideceksin Millet kütüphanesi 
müdürü Nail Bayraktar Beyle görüşeceksin ve orda sana bir görev 
verilecek.”

Nimet Hanim gerçektende Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin torunudur ve Ebussuud 
Efendi de soy olarak Ortaasyada bir Türk Tegin’e dayanmaktadır.
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Nimet Bayraktar Hammefendi’nin eşleri ve benim memuriyet 
hayatımda ilk müdürüm Nail Bayraktar Beyle boylece karşılaşıp 
tanışacaktım.

Haşim İşcan geçidini üstten yürüyüp Fatih’e doğru giderken solda 
ilk Osmanh eseri Amcazade Hüseyin Paşa Külliyesi vardır. Ayni sırada 
ve elli metre ilerde eski eser olarak Ali Emiri Kütüphanesi gözükür, o 
zamanlar bu binamn üzerinde kocaman bir levha ile Millet Kütüphanesi 
ve 11 Halk Kütüphanesi yazardı.

Nail Bey İstanbul’daki kütüphanelerin il Müdürü idi “Bir nevi 
bölge müdürü, zira henüz o zamanlar Kültür Müdürlüğü yoktu. 
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı idi.

Devlet yönetimi 194011 yıllarda halka değil bürokrasiye 
dayanıyordu. Yani hükümetin tek dayanağı emrindeki memurlardı. 
Boylece her memur kendisini devletin güzide temsilcisi sayar, halkida 
hizaya getirilecek hiçbir zaman göz açtırılmayacak kalabalıklar olarak 
görürdü.

Tabiatıyla Türk bürokrasisinin yönetici konumunda olanlarım halk, 
hakli gerekçelerle mütegalibe ve despot olarak algılardı. Eh elbette ki 
bende taşradan yeni gelmiş biri olarak herkes gibi bürokratları 
mütegalibe olarak algılıyordum.

“Devlet Dairesinde Müdür” dendiğinde beynimdeki resmi şoyleydi;
Devamlı koyu renk takım elbise giyen, abus suratlı, badem bıyıklı 

veya bıyıksız, ceketinin yada paltosunun yan 115 cebinde ismi okunacak 
şekilde katlanmış Cumhuriyet Gazetesi taşıyan bir tip.

Millet Kütüphanesi’nin 415 kapısından girerken rastladığım ilk 
şahısa müdür Nail Bey’i sordum “buyurun benim” deyince epeyi 
şaşırmıştım.

Bu zatin görüntüsü aklimdaki müdür resmine hiç benzemiyordu. 
Zira “Buyurun Müdür Nail Bey benim” diyen zat; orta boylu açık renk 
bir elbise giymiş, aim tepesine kadar açık, saçlar dökülmüş, Yuvarlak 
çehreli güleç yüzlü, beyaz tenli, konuşurken hafifçe pembeleşen, 
sinirlendiğinde bu pembe renk daha da koyulaşıyordu. Benim ilk 
Müdürüm Nail bayraktar bey samnm hiç kimseye itici gelmeyen güzel 
bir insandı.

Nail Beyle benim karşılaştığım yıllar, onun yöneticilikte ilk yılları 
idi.

O yıllar, Türkiye Cumhuriyeti bürokrasisi belirsizlikler yumağı idi. 
Politikacılar, bürokratlar ve halk daha doğrusu Türkiye’de herkes birbiri 
ile boğuşuyor ve Türkiye gerçekten yönetilemiyordu.
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Zamanın sivil ve bazende askeri idareleri bürokrasiyi düzeltmek 
İçin özellikle yabancı uzmanlardan sik sik raporlar istemiş projeler 
geliştirmiş, bürokrasi ve kamu yönetimi ile ilgili çeşitli çalışmalar 
yapmıştı. Bunlar arasında;

Neumark Raporu,
Barker Raporu,
Martin ve Cush Raporu,
Mook Raporu,
Fisher Raporu ve Podol Raporu

gibi raporlar yabancı uzmanlar tarafından yapılan araştırmaların başında 
gelmekte idi. Daha sonraları 1960 yılından sonra ise toplu raporlar 
donemi başlamıştı.

“idari Reform ve Re organizasyon ön Raporu’’ (1961),
“Merkezi Hükümet Teşkilâtı Araştırma Projesi -MEHTAP- 

Raporu” (1962),
“Devlet Personel Rejimi Hakkında ön Rapor” (1962),
“idareyi ve idari Metotları Yeniden Düzenleme Komisyonu 

Raporu” (1966),
“idari Reform Danışma Kurulu Raporu” (1971)
1990’11 yıllarda bu tür çalışmaların sonuncusu
“Kamu Yönetimi Araştırması - KAYA” (1990) Raporu hiçbir şeyi 

çözememişti.
Daha da enteresanı bu 15 İçin milletlerarası seviyede bir enstitü 

kurulmuştu, “Türkiye ve Orta Doğu Amme idaresi Enstitüsü (T0DAİE)” 
8 Mayıs 1952.

Halen faaliyetini sürdürmektedir. Laf aramızda bu kuruluşun da pek 
bir işe yaradığı söylenemez.

Başta özal Hükümetleri olmak üzere 0 zamandan günümüze kadar 
gelen bütün hükümetler Bürokrasinin düzeltilmesini hükümet 
programlarının öncelikli ve ivedi işlerinden saymışlardı.

Günümüzde ise “Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma” adi 
altında Hükümetin tek prestij programı haline getirildi. Bu taşarının 
sanırım yakında tamamı kanunlaşacak. Yine bu sefer de isteneni 
vereceğini hiç sanrpıyorum. Çünkü, bu tasan da daha öncekiler gibi 
sosyo-tarihi ve asli temellere dayanmıyor. Tasan daha öncekilerin 
hatasını tekrarlayarak dejenere sevk ve yönetimi veri olarak almış, 
palyatif hükümlerden ibaret.. Böyle bir program belki şirket yönetiminde 
işe yarar ama devlet yönetimi uyduruk karar ve kurallarla yürütülemez.
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Başlangıçtan itibaren “Kamu idaresi Reformu” başlığı altında 
toplayabileceğimiz bu girişimlerin muvaffak olamamasının yegane 
sebebi; devletin devamlılığı prensibini hiçbir zaman dikkate 
almamalanndandır.

Bilinen bir gerçektir, halen sistemli ve doğru dürüst yürüyen tek 
kurum Türk Silahh Kuvvetleridir, neden?

Çünkü Türk silahh Kuvvetleri, kuruluşunu M.ö. 209 yılına Mete 
Hanin bilinen ilk teşkilatlı ordusuna dayandırır.

Askerler halen 2200 yıllık kavram, deyim, Sifat ve rütbeleri 
kullanırlar. Yani Türk Devleti, Türk Milleti onların nazarında hiç 
kesintiye uğramamıştır. Devlet düşüncesinde ilmi olan, geçerli olanda bu 
görüştür.

Devlette esas olan kurumlan geliştirerek devam ettirmektir, her 
seferinde yok edip yeniden kurmak değil, o zaman devlet olmaz aşiret 
yada şirket olursunuz.

Türk bürokrasisi, genelde bu tür yönetim, “sevk ve idare” 
problemleri ile boğuşurken Nail Bey'in başında bulunduğu kurum 
“Istanbul il Halk Kütüphanesi Müdürlüğü” bürokratik açıdan tahmin 
edersiniz ki çokta iyi bir durumda değildi. Bir kere bağlı olduğu 
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’nün konumu ve Devlet içindeki 
bürokratik alam hayli muğlâktı:

1920 de Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin kurulmasından sonra 
Maarif Vekaleti İçinde bir Hars Dairesi oluşturulmuş ve kütüphaneler bu 
daireye adeta iliştirilmişti!..

1926 yılında Hars Dairesi kaldırılarak yerine, Kütüphaneler, 
Müzeler ve Güzel Sanatlar olmak üzere üç ayn müdürlük kuruldu.

Maarif Vekaleti Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’ne ayrı ayn bağlı 
olmak üzere; Maarif Kütüphanesi, Gazi Kütüphanesi, Umumi 
Kütüphane, Vatan Kütüphanesi, Halk Kitaplığı v.s. şeklinde bir 
örgütlenmeye gidildi.

1960 yılına gelindiğinde ise Kütüphanelerin tamamı Bakanlık 
bünyesinde kurulan Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’ne bağlanarak adlan 
“Halk Kütüphaneleri” olmuştu

Kütüphaneler Genel Müdürlüğü de 1971 yılında kurulan Kültür 
Bakanlığı’na bağlandı.

I972’de bu bakanlığın, Kültür Müsteşarlığına dönüştürülmesinden 
sonra Kütüphaneler Genel Müdürlüğü bu müsteşarlık İçinde yer almıştı.

Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, 1974 yılmda Kültür Bakanlığı’nın 
yeniden kurulması üzerine o tarihten bu yana bu Bakanlık bünyesinde 
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bulunmaktadır, özellikle ikide bir kurulup kaldırılan Kültür Bakanlığı o 
zamanki maliyecilerin tabiri ile tam bir gecekondu bakanlıktı.

Tabi bütün bu belirsizlikler İçinde Kütüphanelerin istihdam 
politikası yok gibi idi. Kütüphanelerin Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 
olması hasebiyle il Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı okullarda Hizmet 
Dışı kalan “Bu tabir 0 zamanki Milli Eğitim Bakanlığının tabiridir” yaşlı, 
hasta, torpilli “çalışmak istemeyen” yada özürlü hale gelmiş 
öğretmenlerin tayin yeri kütüphaneler idi.

İşte benim ilk Müdürüm Nail Bayraktar bütün bu olumsuzluklarla 
hiç üşenmeden, usanmadan uğraşıyor, didiniyor ve yılgınlığa 
düşmüyordu.

“Bu günlerde TV’lerde yer alan meşhur reklamdaki -Amaaann bu 
Devleti sen mi kurtaracaksın selooo boş verrr gel otur keyfine baakk- 
tirad’ını o günlerde Nail Bey’de çok duymuş olmah”

O bu seslere hiç kulak vermedi.
O zamanlar Kütüphaneciliğin tek zorlukları bürokratik değildi tabi.
Mesleki ve teknik yönden de büyük problemler vardı. Bilindiği gibi 

kütüphane demek٥ tasnif, katalog ve okuyucuya sunma eylemleri üçlemin 
de sac ayağı oluşturur. Henüz tam anlamıyla standartlaşmamış, 
oturmamış bir tasnif sistemini biraz yukarda söz konusu edilen hizmet 
dışı öğretmenlerle yaptırmak çok zordu.

Kütüphane yöneticilerine dışarıdan okur yazar ve halk tarafından 
gelen baskı ise daha farkh ve manevi ağırlıkta idi.

isimleri hatıralarda hala taze olan geçmişteki büyük 
Kütüphaneciler:

“Ayakh Kütüphaneler olarakta tavsif edilirlerdi”
Gelenbevi İsmail Efendi,
Mütercim Asim,
Ömer Hilmi Efendi,
Ali Emiri Efendi,
Muallim Cevdet,
Nurullah Pertev Bey
İsmail Saib Sencer Efendi

gibi zatlarla, halen 15 başındaki kütüphaneciler arasında kıyaslama yada 
örnekleme her zaman yapihr ve yeni kütüphaneciler bu kıyaslama 
karşısında hep kaybederdi.

Nail bey bütün bu sıkıntıları yaşamış, hiç aşırıya kaçmadan mutedil 
bir anlayışla modern kütüphanecilik idaresinin temellerini atmış, 
arkasında birçok Kütüphane “kültür” yönetici yetiştirmişti.
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Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana bir türlü oğrenemediğimiz 
yada teşkilatlandırıp atağa kaldıramadığımız bürokrasimizin çarkları 
arasında ufalanıp, telef olmadan, mesleki çalışmalarına ağırlık vererek, 
ileri dönemlerde Sevgili Müdürüm Nail Bey’in manen de olsa huzuru 
bulduğunu düşünüyorum.

Geçen yıllara şöyle geriye çekilip bakıldığında Nail Bey ve eşleri 
Nimet Hanımefendi sakin sessiz ve fevkalade dengeli hayatları ile 
toplumumuzun. Devletimizin hatta bürokrasimizin ve de 
Kütüphanelerimizin esas taşıyıcı direklerinden olmuşlardır. İşin 
enteresanı bunu hiç kimseye fark ettirmeden yapmışlardır.
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SAYIN NAİL BAYRAKTAR’I NASIL TANIDIM?

Hamide GÜRELLİ
Emekli Selimiye Halk ve Çocuk Kütüphanesi Şefi

1970 yılında sayın Nail Bayraktar’i tanımak fırsatını bulabildiğim 
İçin kendimi mutlu olarak görüyorum.

Eşim Beyazıt Devlet Kütüphanesi Şefi olan Sadik Gürelli’den 
daima kütüphaneciler ve yöneticiler hakkında söyleşiler dinlerdim. Bu 
nedenle bende de bu mesleğe karşı bir arzu doğmuştu.

Bizim ailede kütüphanecilik bir asırlık geçmişi olan bir meslektir. 
Rahmetli Kayınpederim, Eşim ve Ben.

1970 yılında Sayın Nail Bayraktar Istanbul Fatih Millet 
Kütüphanesi müdürü iken tanımış oldum. Çünkü bende çalışmak istemiş 
ve kendilerine dilekçe vermiştim, dilekçem kabul edildi. ٧٥ Selimiye 
Çocuk Kütuphanesi’ne atamamı yaptı, o günkü güler yüzü ve gerçek bir 
insan oluşu hiç gözümün önünden gitmez.

Selimiye Çocuk Kütüphanesi’nde bana devir teslim yaparken hem 
üzgün ve hem güler yüzlüydü. Nedeni; Kütüphanemiz hem natamam ve 
hem de (149) çocuk kitabi olan bir kültür merkezi idi. Ama ileride benim 
çalışmalarımla çok iyi olacağını söyleyen moral veren bir müdür idi.

Bir gün Kütüphaneye telefon almak İçin II Halk Kütüphanesi'ne 
gitmiştim. O zaman Çocuk Kütüphanelerine rahmetli Ihsan Bey 
bakıyordu. Dilekçemi verdiğim zaman bana şöyle bir şey söyledi: “(15) 
sene sonra alacaksın! İşine baksan daha iyi olur” dedi. Moralim çok 
bozulmuştu, fakat Sayın Müdürüm Nail Bayraktar bunu anlamış olacak 
ki; “Getir ben imzalayayım” dedi. ٧٥ imzaladı. Arkasından da “Bak (15) 
senede değil İşte (1) günde bitti” diyerek gene 0 insanlığını ortaya 
koyduğu gibi personelini de onura etmiş oldu. İşte gerçek amir ve insan.
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İşte boylece günler haftaları, haftalar aylan kovaladı. Müdürümden 
aldığım güçle Çocuk Kütüphanesi olan kütüphanemi, Halk ve Çocuk 
Kütüphanesi olmaya çaba harcadım. Mimari Sayın Müdürüm, ilgisi 
personelin verdiği güç ve moral oldu. Çevremde bir Halk ve Çocuk 
Kütüphanesi kazanmış oldu.

Bir anımı anlatmadan geçemeyeceğim; Hemen yanımızda olan 1. 
Ordu Komutanlığı da bize ayni sevgi ve morali de verirdi. Her yıl 
Kütüphane haftası İçinde derneğimiz adına Selimiye Ordu evinde yemek 
verirdim. İşte bu yemeklerde bizi hiç yalnız bırakmaz teşrifleriyle onur 
verirdi.

O daima personelinin yanında, gerek çalışma, gerekse özel hayatına 
daima yardımcı olurdu. İşte o yıllarda sanki; personeli, Müdürü, Genel 
Müdür Yardımcısı olan Sayın Nail Bayraktar Beyle bir ekip gibi severek 
çalışırdık.

.izler onlan sayar, onlar da bizleri severdi؟
Öğrendiğim kadan ile Sayın Nail Bayraktar mesleğinin 50. yılını 

doldurmuş, kendisine nice elli yıllar, sağlıklar, mutluluklar diliyorum.
Eşi Nimet Bayraktar ile beraber uzun ömürler diliyorum.
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YÖNETİCİ OLMAK

Erdal HAMAMI
Merhum, Gad-osman Paşa İlçe Halk Kihilphaesl Müdürü

36 yıllık memuriyet hayatim bana, dünyânın en zor mesleğinin 
،،Yöneticilik” olduğunu öğretti. Elbette her mesleğin kendine göre güç 
tarafları vardır. Ama bu güçlükler, deneyim kazandıkça zamanla aşılır ve 
problem olmaktan çıkarlar. Oysa yöneticilik öyle mi? Yönetici olabilmek 
İçin bilgi birikimi, deneyim vb. temel niteliklerin yanında insan 
psikolojisini bilme, sabırlı olma, olaylara yerine ve zamanına göre 
müdahale edebilme, çözüm üretebilme, isabetli karar verebilme gibi 
birtakım özellikler de gerekiyor. Tabi bütün bunları, iyi ve başarılı bir 
yönetici tipi İçin söylüyorum.

Meslek hayatımda, bütün bu özellikleri kendinde toplayabilmiş 
ender yöneticilerden biri olarak, şu günlerde 50’nci meslek yılını 
kutladığımız değerli büyüğüm Sayın Nail Bayraktar’i gördüm.

Ben 1968 yıhnda memuriyete başladım ve ilk müdürüm de Nail 
Beydi. Gerçeği söylemek gerekirse, o zamanlar kütüphanede kalmayı 
düşünmüyor ve ilk fırsatta bir lisede edebiyat öğretmenliğine geçmek 
istiyordum. Hatta bunun İçin bir-iki teşebbüsüm de olmuş, ancak 
sonuçsuz kalmıştı. Bu arada müdürüm Nail Bey ve o donemde 
kütüphanenin (il Halk Kütüphanesi, şimdiki Millet Kütüphanesi) 
emektarı rahmetli Yaşar Aktaş Hanımefendi Kütüphanecilik mesleğini 
biz gençlere öylesine sevdirdiler ki ben artık ayrılma fikrini, bir daha 
gündeme gelmeyecek şekilde tamamen unuttum ve kalış o kalış!

Sayın Nail Bayraktar’i “Yönetici” yapan özelliklerden biri de, 
maiyetindeki personelin her türlü sorunlarıyla yakından ilgilenmesidir. 
Bir yönetici, başında bulunduğu dairenin işlerini elbette emrindeki 
personel eliyle yürütecektir. Personel ne kadar mutlu ve huzurlu olursa 
İşteki veriminin de o nispette yüksek olması doğaldır. Bunun bilincinde 
olan Nail Bey de yeri geldikçe memurlarının sıkıntılarını dinler, hatta 
onlara fırsat vermeden, evin alışverişini nereden yaptıkları, evde ısınıp 
!sınamadıkları, işe nasıl gelip gittikleri şeklindeki sorularla- varsa- 
sıkıntılarını anlatmalarım sağlar ve onlara birtakım tavsiyelerde 
bulunurdu. Bu arada çoğu yöneticinin yapmadığı şeyi yapar, biz 
memurları ile birlikte piknik ve gezilere katılır ve teşvik ederdi.
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Dolayısıyla da bizler, kendisini müdürümüz olmanın ötesinde bir ağabey, 
hatta baba gibi görürdük.

Gezilerde, pikniklerde, özel sohbetlerde personeli ile son derece 
insancıl, yumuşak ve esprili bir diyalog kuran Nail Bey, İş yaşamında ise 
ciddi, tath-sert karakterini ortaya koyardı. Kısacası memurları ile 
arasında daima bir mesafe bırakır ve bunun dozunu da çok iyi ayarlardı.

Saym Nail Bayraktarda ilişkilerimiz sadece 8011-011[ düzeyinde 
kalmadı. Ben kendisini hep bir ağabey olarak gördüm ve daima saygı 
duydum. Onun da bana karşı, bir memuru olmanın ötesinde, bir kardeş 
sevgisi beslediğini daima hissetmişimdir. 15 yaşamının dışında, çeşidi 
kütüphane derneklerinde kurucu üye ya da yönetim kurulu üyesi olarak 
birlikte çok çalışmalarımız olmuştur.

Nail Bey 1911 “Bir Kütüphane Âşığı” deyimini kullansam her hâlde 
abartmiş olmam. Zira o, kendisini âdeta kütüphanelere adamış bir insan, 
bir kütüphane gönüllüsü. Emekli olduktan sonra bile, ben il Halk 
Kütüphanesi Müdürü olduğum dönemlerde zaman zaman, ya ziyaretime 
geldiğinde ya da telefon ederek, falanca kütüphanenin tabelâsının düşmüş 
veya kırılmış olduğunu, filânca kütüphanenin duvarına yazı yazılmış 
olduğunu veya uğradığı bir kütüphanenin şu şu ihtiyaçları yada 
kütüphanedeki personelin şöyle bir sıkıntısı olduğunu haber verir ve 
böylece beni, göremediğim veya haberdar olmadığım bir konuda 
bilgilendirir ve tedbir almama İmkân sağlardı.

Nail Beyle ilgili iki hatıramı naklederek yazımı bitirmek istiyorum.
Yıl 1970lerin başı (1971 veya 1972 olabilir). Fatih’teki kütüphane 

binasında 4 veya 5 memur ayni odada görev yapıyoruz. Yukarıda 
bahsettiğim Yaşar (Aktaş) Hanimin masası da kapının hemen karşısında 
ve gireni çıkanı görebiliyor. Müdürümüz Nail Bey bir İş İçin dışarı 
çıkmıştı. Biz de herhalde bunu fırsat bilerek çalışmaya biraz ara verip 
aramızda bir sohbet veya tartışmaya başlamıştık. Derken Nail Bey 
dönmüş ve sessizce tam bizim odamn kapışına gelmişken Yaşar Hanim 
“silence” (okunuşu “silans”, anlamı ise sessizlik, sükût) deyince (Bu 
kelime, müdür beyin odamıza gelmekte olduğunu bildirmek ve 
birbirimizi uyarmak amacı ile aramızda kullandığımız bir şifre idi ki 
yabancı lisam İngilizce olan Nail Bey’in, Fransızca olan bu kelimeyi 
anlamayacağı düşünülerek tercih edilmişti.) Nail Bey “Sadece ben 
geldiğim zaman “silans” olmasın, ben olmadığım zaman da “silans” 
olsun deyiverdi.

 Halk Kütüphanesi Müdürü Nail Bey, Kütüphaneler ve Yayımlar ؛1
Genel Müdür Yardımcısı olmuş ve Ankara’ya gitmişti, o aralarda 
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(hafızam beni yanıltmıyorsa yıl 1976 veya 1977) ben de bir 11811 ؟ 
Ankara’ya gitmiştim. Nail Beye de uğrayıp ziyaret etmek istedim. Genel 
Müdürlüğün bulunduğu binaya gittim. Kapıdaki görevli, kimi görmek 
istediğimi sordu. Ben de “Nail Beyi” dedim. Görevli 6’ncı kata çıkmamı 
söyledi. Çıktım ve buradaki sekreter hamma Nail Beyle görüşmek 
istediğimi söyledim. Sekreter Hanim “Kim geldi diyelim?” diye sorunca 
görev unvanımı söyleme gereği duymadan “Erdal Hamami” dedim. 
Sekreter Hanim, haber vermek İçin içeriye girdi. Bu arada kapı biraz 
arahk kaldığı İçin içerisini göremiyor ama konuşulanları zor da olsa 
duyabiliyorum. Sekreter Hanımla Nail Bey arsında geçen konuşma şöyle 
idi:

Sekreter: Efendim, Erdal Hamami Bey geldiler, sizinle görüşmek 
istiyorlar.

Nail Bey: Nereden gelmiş?
Sekreter: Bilmiyorum efendim.
Nail Bey: Ne hakkında görüşecekmiş?
Sekreter: Bilmiyorum efendim, söylemedi.
Nail Bey: Sorun bakalım, ne İçin görüşecekmiş.
Ben bu konuşmalara bir anlam veremiyordum. Nail Bey'in benim 

ismimi unutmasına İmkân olmadığına göre, geriye tek bir ihtimal 
kalıyordu ki o da, Genel Müdür Yardımcısı olunca birçoklan gibi Nail 
Beyin de değişmiş olması ya da en azından araya bir mesafe koymak 
İsteği idi. Ancak buna da ihtimal veremiyordum. Bu karmaşık düşünceler 
ve hayal kırıklığı ile yüzümü ateş bastığını ve ter boşandığını hissettim. 
Bu arada sekreter hanim dışarı çıktı ve kapının önünde bekleyen ve 
mendilimle terimi silmeye çalışan bana “Ne hakkında görüşecektiniz” 
diye sordu. Ben “Bir şey hakkında görüşmeyeceğim, ben İstanbul’dan 
memuruyum, kendisini ziyarete geldim” deyince, sekreter hanim “Siz 
hangi Nail Beyi arıyorsunuz?” dedi. Bende “Kütüphaneler Genel Müdür 
Yardımcısı Nail Bayiaktar’i” dedim. Bunun üzerine sekreter hanim “Nail 
Bayraktar 3’üncü katta” demez mi! Meğer benim 6’ncı kata çıkarak 
görüşmeye çalıştığım kişi, Halk Kültürünü Araştırma Dairesi (ya da 
Folklor Dairesi) Başkam Nail TAN İmiş.

Demek ki Sayın Nail Bayraktar değişmemişti! Değişemezdi de... 
Sadece ben yanlış Nail Beye gitmiştim!

ilk Müdürüm, gerçek yönetici, kütüphane sevdâlısı NAİL BEY’in 
50’nci meslek yılını kutluyor, daha nice yıllara erişmesi dileği ile 
muhterem eşi NİMET HANIM’la birlikte sağlıklı bir ömür diliyorum.
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KÜÇÜK DEV ADAM ،،NAİL BAYRAKTAR”

Nafiye HAMAMI
Emekli Bakırköy Rifat Ilgaz, il Halk Kütüphanesi Müdürü

Nail Bey benim İçin çok önemli bir isim. Böyle bir vesile ile onun 
İçin birkaç cümle yazma fırsatı bulunca çok mutlu oldum.

Okula yeni başlayan küçük bir çocuk 1911, ilkokul öğretmeni o 
öğrencinin okula alışması, sevmesi ve gelecekteki eğitim hayati 1911 ne 
denli önemli ise. Nail Bey de benim meslek yaşamımın o öğretmenidir. 
Onun idaresindeki Millet (il Halk) Kütüphanesinde, üniversite 2. sınıf 
öğrencisi iken mesleğe başladım. Onun sayesinde mesleğimi tamdım, 
sevdim. Mesleğimle ilgili pek çok değerli şeyi ondan öğrendim. Mesleki 
alışkanlıkları ve meslek etiğini, devleti, devlet malim koruyup kollamayı 
hep ondan öğrendim. Bu öğrendiklerim ve edindiğim alışkanlıklar tüm 
meslek yaşamım boyunca sürdü.

Ancak, gözlerimi kapatıp o saymak istemediğim pek çok yıl 
öncesini düşündüğümde, beni en çok etkileyen özelliklerinin insani 
yönleri olduğunu görüyorum. Nail Bey’in müdür olduğu Millet (il Halk) 
Kütüphanesine üniversite öğrencisi olarak staj yapmaya gittim. Oraya 
gittiğimde kendi sınıfımdan bir, bir önceki Simftan iki öğrencinin hem 
memur olarak çalıştıklarını hem de okullarına devam ederek 
öğrenimlerini sürdürdüklerini gördüm. Stajımı bitirince, bana da istersem 
bu şekilde çalışabileceğim teklifi yapıldı. Çalışıp bilfiil mesleğimi 
öğrenecek, bir yandan da okuluma devam edecektim, üstelik para da 
kazanacaktım. Sevinçle kabul ettim. Zaten burası benim İçin okuldan pek 
farkh değildi. Diğer öğrenci arkadaşlarımın arasında kendimi yabancı 
hissetmeyecektim. Nail Bey, biz öğrencilere Cumartesi - Pazar günleri 
kütüphanede nöbet tutturup, sonra bunları saat saat derslerimize / 
sınavlarımıza gitmede, ders çalışmada kullandırıyordu. Benden sonra da 
kütüphaneye pek çok öğrencinin girdiğini düşünürsek, bu İşin bayağı zor 
ve karmaşık bir durum olduğu görülür. Ama o bunlara katlanırdı, üstelik 
ne kadar memur statüsünde olsak da, hâlâ okuyor olmamız bizi 
öğrencilik psikolojisinden kurtarmamıştı. Sanki orası bir okul, amirimiz 
ve oğretmenimizdi. Nail Bey de öğretmenden pek farkh davranmazdı.
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Bize konular verir, konferanslar hazırlatır, bazen de toplar bir yerlere 
götürür ve bir şeyler öğretmeye çalışırdı. Sabah saat 10:00 ve öğleden 
sonra 15:00, çay İçtiğimiz saatlerdi, o saatleri deli gibi bekler, 
arkadaşlarla bir araya gelip konuşup gülmeye baydırdık. Bazen (belki de 
sik sik ) 151 uzattığımız olurdu, o zamanlar Nail Bey odalara sessizce 
girer, işlerimizin başına dönmemiz İçin bize mesaj verirdi. Kızdığını belli 
etse de, bizi kırdığını hiç hatırlamıyorum. Zaten o öyle biriydi ki, 
kızdığını bilseniz bile yine de sizi sevdiğini hissedersiniz. Onun da bizleri 
öğrencisi gibi gördüğünü düşünüyorum. Belki istemeden biz onu 
üzmüşüzdür ama sonraki yıllarda onu çok iyi anlayıp büyük bir saygı 
duyduğumu bilmesini istiyorum.

 ok vefalıdır. Yaşlıları, emeklileri, hastalan arar, sorar, hatta bizleri؟
toparlayıp ziyaretlerine götürürdü.

O donemler, insanların siyasi görüşleri nedeni ile cephelere 
bölündükleri ve kıyasıya, acımasızca mücadele ettikleri zamanlardı. Nail 
Bey’in gençlere karşı hiçbir ayrımcılığını hissetmedim. Her zaman onda 
bir hoşgörü fark etmişimdir. Keşke onun gibi hem geçmişini, ecdadım 
sevip koruyan, hem de gençleri seven, değer veren öğretmen amirler çok 
olsa...

Eğer yeni bir kütüphaneyi hizmete açıyorsa ya da yeni bir 
kütüphane yeri keşfetmişse çok mutlu olduğunu görürdünüz.

Bugüne kadar unutamadığım bana verdiği iyi bir dersi de anlatmak 
istiyorum. Kütüphanedeki işlerimden biri depodan okuma salonuna kitap 
göndermek, sonra da bunları eksiksiz toplayarak yerlerine yerleştirmekti. 
O gün, teslim almam gereken 2-3 kitabi unutup kütüphaneden 
ayrılmıştım. Yolda aklima geldi ama yapacak bir şey yoktu tabi. Ertesi 
sabah gelir gelmez kitapları aramaya başladım ama yok... Nail Bey de 
müdür odasının kapışında durmuş muzipçe beni izliyor. Kitapları 
kaybettiğimi anlayacak diye de ödüm kopuyor. Epey aradım, yoruldum. 
Artık ümitsizce kitapların kaybolduğuna karar vermiş, ne yapacağımı 
düşünüyordum. Bir de baktım ki Nail Bey yüzünde ayni muzip ifade, 
elinde kitaplar, geliyor... Meğer kitapları ahp şaklamış ve benim 
aramamai beklemiş... Bunun çok hoş yapılmış, ama iyi bir ders olduğunu 
düşünüyorum.

Sayın Müdürüm,
Değerli Büyüğüm,
Güzel insan..
Uzun ve sağlıklı yaşayın.
Sizi seviyor, saygılar sunuyor, her şey İçin teşekkür ediyorum.
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İŞİNİN EHLİ BİR KÜTÜPHANECİ

Nazan HASEKİ
Emekli TÜBİTAK Kütüphanecisi

Nail Bayraktar’i yakından tanımam 1965-66 yıllarına dayanıyor. 
Tiirk Kütüphaneciler Dernegi’nin İstanbul Şubesi yeni kurulmuş, 
meslektaşları bilgilendirmek İçin konferanslar, film gösterileri 
düzenleniyor, diğer taraftan kütüphanecilerin birbirlerini daha yakından 
tanımaları gayesiyle toplantılar, çaylar, yakın çevreye geziler 
tertipleniyordu.

Nail Bey ve ben kütüphanecilik bölümü öğrencilerini yanımıza 
katip, toplantılar düzenledik. Derneğe gelir sağlayacak piyangolar İçin 
hediyeler topladık, çevre gezilerini planlayan, gidilecek yerlerde 
konaklama yerlerini temin eden hep Nail Bey’di.

1987 ydmda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı’nın 
yeniden düzenlenmesi konusunda davet aidim. 1981 tarihinde resmen 
açılmasına rağmen, çok kıymetli eserler İçeren kitaplıkta çalışmalar 
yetersizdi. Zira başta yöneticiler olmak üzere çalışanların hiçbiri 
kütüphanecilik bilgisine sahip değildi. İstanbul Büyükşehiı• Belediyesi’ne 
raporlar, planlar sundum. Kitaplıkta yapılması gerekenleri sıraladım. 
Bütün bu çalışmaları yürütecek yönetici, konu uzmanı ve diğer 
kütüphanecilerin bir an evvel göreve başlamalarım istedim. 
Kütüphanecilik öğrenimi görmüş ve yıllarca kütüphanelerde görev 
yapmış kişileri ismen müdür, müdür muavini ve kütüphaneci olarak teklif 
ettim.

En zoru kütüphanede yer alan yazma eserlerin tespiti, tasnifi, 
kataloglanmasi İçin gerekli elemanın temini idi. Süleymaniye 
Kütüphanesi’nde müdür muavinliği yapmış ve bu konuda tanıdığım en 
uzman kişi olan Nimet Bayraktar’a başvurdum. Nimet Hanim eşi Nail 
Bayraktar’i önerdi. Ben de Başkanlığa Nail Bey’i teklif ettim.
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Kadrolar kabul edildi ve çalışmalara başlandı. Alt kattaki depolarda 
vaktiyle hibe edilmiş fakat kaydı yapılmamış çok miktarda kitap, resim, 
harita, kartpostal ve bu arada yazma eserler bulunuyordu, irili ufakh, 
kimi altın yaldızlı, minyatiirlii bu yazmaları kucaklayıp Nail Bey’e 
götürüyordum. Nail Bey bu eserleri kaydediyor, tasnif edip 
katalogluyordu, daha sonra bununla da yetinmedi yayma hazırlayıp kitap 
halinde bastırdı. Bu eserlerin mikrofilme alınması konusunda 
Amerika’ya gittiğini, daha sonra kitaplıktaki yazmaların mikrofilme 
alındığını duydum.

Nail Bayraktar çalışkan, ciddi, İşinin ehli bir meslektaşımdır. 
Atatürk Kitapligl’nda yaptığı çalışmalar çok faydah olmuş, bir çok eserin 
gün )şığına çıkarılıp okuyuculara sunulması sağlanmıştır. Buna vesile 
olduğum ve kendisini tanıdığım İçin çok mutluyum.
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KÜLTÜREL KİMLİK VE KİTAPLAR

M. Lütfı İKİZ
Konya 13/96 Yayrta Eserler Kütüphanesi Emekli Müdürü

Gelişmiş ülkelerin medeniyet seviyeleri kütüphanelerle 
değerlendirilmektedir.

Bugün batiya değer kazandıran kültürel kimlikleridir. Bunu 
okumaya verdikleri önemle, kütüphanelere verdikleri değerle 
kazanmışlardır.

Tarihe göz atacak olursak, ecdadımız, atalarımız kültürel 
kimliklerini, yapmış oldukları kütüphanelerle, yetiştirdikleri âlimlerle 
kazanmışlardır. Mevlana Hazretleri, Muhyiddin-i Arabi, Katip Çelebi, 
Ahmet Cevdet Paşa, Piri Reis.... binlercesi. Bugün bunlar yetişmiyor. 
Çünkü okumuyoruz kendimizden haberimiz yok.

Niyetimizin, görüşlerimizin, düşüncelerimizin ilim ve kültürle 
alakalı olması İçinde dinimiz “OKU” diye emretmiştir. Atalarımızda 
kitaba ve kütüphaneye dört elle sarılmışlardır.

Eskiden her evde kütüphane vardı. Halk seviyesine göre kitaplar 
ahr, okur, okuturdu.

Bir gün bir köyde çok yaşlı bir hanimin kütüphanesini görmüştüm, 
hoşuma gitti, sordum. “Maşallah, okuma yazma biliyorsun, okuyorsun, 
ne mutlu sana” dedim: Yaşlı teyze “Hani yavrum” dedi, “Okuma harfleri 
değişti, herkes bir anda cahil kalmıştı ya sonra onlar yeni yazıyı 
öğrendiler, ben gidemedim. Cahil kalmak zor, şimdiki okuma-yazmayi 
bilmem, çocuklara gençlere hediyeler verir, bu kitapları okutur, dinlerim” 
dedi. İşte biz böyle bir milletiz. Şimdi evlerde kütüphane hemen hemen 
kalmadı, hatta bazı evlerde hanımlar, kitapların lüzumsuzca yer 
kapladığından şikayetçiler.

Yurdumuz bir kültür müzesi konumundadır, kültür ve medeniyetin 
beşiğidir. Okumadığımız İçin kültürde, sanatta, ilimde, ticarette, teknikte 
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yapılanların farkında olamadık. Kütüphanelerin yerini klüpler, zaman 
öldüren mekanlar aidi.

Milli bir şuur kazanamıyoruz; aşağılık kompleksi İçinde, 
cahilliğimizin kurbanı olarak her iyinin, güzelin dışarıdan geleceğini 
sanıyoruz. Devletimizin güçlü bir milli politikası olmalı.

Bizde zihniyet farklılığı da cahilane... Mesela; bir Fransız solcusu 
ve komünisti, önce Fransizdir. Milletine saygılıdır, Fransız diline 
saygılıdır, Fransız milli kültürüne saygılıdır, Fransız dinine saygılıdır, 
yani önce Fransizdir. Kendi fikirlerini de bilhassa ekonomi de yer 
bulması 1111 uğraşır. Yıkıcı değildir.

Bizim solcularımız inkarcıdır. Bütün değerleri inkar etmeyi, milli 
varlığımızı hiçe saymayı, kimlik olmayı ve başka kimlik İçinde yaşamayı 
solculuk bilir ve bunlar, bu cahiller şöyle veya böyle hakim 
durumdadırlar, okumazlar da eskiyi yeniyi bilmezler.

Nail Bey, onun gibi düşünen vatan evlatları ne yapsın? “Ne kadar 
yapabilirsek, ne kadar çalışabilirsek milletim İçin o kârdır, diyenlerdendir 
Nail Bayraktar.

Türkiye; islam ülkeleri, Türk Dünyâsı, Balkan ülkeleri ve 
Karadeniz ülkeleri arasında bir kültür abidesidir, ve öyle kalması 
lâzımdır. Yol ayrımından vazgeçip tarihte olduğu gibi olmak zorundayız. 
Bu bizim tarihi misyonumuzdur.

Nail Beyle her karşılaştığımızda bunları görüşürdük “Neler 
yapahm? Okumayı, kitap sevgisini, Kütüphanelerimizin değerini nasıl 
kavratalım?, nasıl alışkanlık haline getirelim?” der, projeler hazırlardık. 
Bir kısmını belki hayat geçirdik.

Nail Bey, mesleğinde bir otorite idi, ayni zamanda mütevazi idi. 
Dostluğumuz eskilere dayanır (1956). Kendisi kütüphane camiamız İçin 
bir idealist ve vatanseverdir. Mesleğinde 50. yılını dolduran Nail 
Bayraktar’a sağlıklı uzun ömürler diliyorum.

Nice Nail Bayraktarların yetişmesi İçin duacıyım. En derin 
hürmetlerimle...
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GERÇEK BİR SAHAF DOSTU KÜTÜPHANECİ: 
NAİL BAYRAKTAR

Emin Nedret İŞLİ
Sahhaf

Atatürk Kitaplığı’nın İstanbul Kitapları bölümünde bir masa 
önünde sessizce çalışan bir beyefendiyi görenler onun bir araştırmacı mi 
yoksa bir üniversite hocası mi olduğuna karar veremezlerdi. Sessiz ve 
mütevazi bir şekilde yazma eserler ile uğraşan bu kimseyi ben çok 
sonraları tanımak şerefine nail oldum, öğrencilik yıllarımdan beri devam 
ettiğim Atatürk Kitaphğı’nda Nail Bey’den yardim almayışımın pek 
büyük bir kayıp olduğunu çok sonra anladım. Sahaflığı meslek edinip 
dükkan sahibi olduktan sonra Beyazıt Sahaflar çarşının eski 
müdavimlerinden sayılan Nail Bey’i dükkanıma çekmek pek kolay 
olmayacak gibi görünüyordu. Fakat bu sırada imdadımıza Nergis Ulu 
yetişti. Turkuaz’da bulunan yazmaları görmesi ve incelemesi İçin 
Hoca’sını yani Nail Bey’i dükkana getirdi. Nail Bey önüne konan eserleri 
yine kütüphanedeki tavrıyla uzun uzadıya tetkik edip ilgilendiklerini 
ayırdı. Sahaf dükkânının geleneklerinden olan sohbet usulü bu alış verişe 
de yansıdı. Yazmalarla boylece başlayan bir dostluk yaşadığımız günlere 
kadar geldi.

Nail Bey bir sahaf olarak benim gözümle günümüzün Muallim 
Cevdet’idir. Daima tetkik ve tetebbuu ile meşgul bir kimse olarak yazma 
eserlere ilgisi pek fazladır. 0 da Muallim Cevdet gibi satin aldığı 
kitapları belli bir zaman sonra milletine mal etmek İçin kütüphaneye 
bağışlar. Bildiğim kadarıyla Atatürk Kitaphğı’nda onun tarafından 
bağışlanmış pek çok yazma eser vardır. Kendisi gibi Atatürk 
Kitaplığı’nın temel taşlarından Osman Nuri Ergin ve Muallim Cevdet 
yazmaları kataloglan onun sayesinde tamamlanmıştır. Atatürk 
Kitaplığı’nın en büyük bağışçısı kabul edilen Muallim Cevdet’in 
ölümünden sonra Osman Nuri Ergin’in hazırladığı hatıra kitabına yazı 
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veren Muallim Cevdet muhiblerinden bazdan da ona eşsiz yazmalar 
bulup satan sahaf dostlarıdır. Nail Bey İçinde hazırlanan bir armağan 
kitabında yine onun dostu olan bazı sahafların yazılarının bulunması 
Muallim Cevdet benzetmesinin önemli delillerindendir.

Nail Bey gerçekten bir sahaf dostu ve kitap muhhibbidir. Kitaba 
düşkün olmayan kütüphanecilerin, kütüphaneye ayak basmamış 
sahafların bulunduğu ülkemizde Nail Bey sahaflara sıkça gelen, orada 
vakit geçiren, kitap inceleyen, satin alan bir kütüphaneci olarak karşımıza 
çıkar. Nail Bey’in hazırladığı yazma kataloglan araştırmacılar kadar 
sahaflarında yararlandığı yol gösterici eserlerdir. Bir sahafın eline geçen 
bir yazma eseri anlaması, nedretini takdir etmesi 1911 en önemli kaynak 
yazma kataloglarıdır. Bu tür kitapların hazırlayıcılarından olan Nail Bey 
bu yönüyle de sahaflara yardim eli uzatmıştır.

Sağlıklı, sıhhatli nice seneler dilediğimiz Nail Bey’e dostluğunu 
kazanan bir sahaf olarak yazma eserlerle ve kitaplarla ilişkisinin hiç 
kesilmemesini diliyor. Şahsıma ve sahaf esnafına gösterdiği teveccühe, 
dostuluğa şükranlarımı sunuyorum.
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kütüphanecilikte bir kaç ani

Ahmet KARA
Emekli Ankara /ا Halk Kiitiipl'ianesi Müdürü

Nail Bayraktar', Kütüphanecilik hayatımda ismi ve çalışması bende 
büyük bir iz bırakmıştır.

Hatıra defteri tutmadığım İçin hatırlayabildiğim kadarıyla birkaç 
anımı anlatmadan geçemeyeceğim.

Yaşantısı boyunca genç nesillere Atatürk’le ilgili kitapları toplu 
halde tanıtmaya çalışmıştır.

Halefim Abdülkadir KÖYLÜ, Ankara il Halk Kütüphanesi, Atatürk 
Kitapları Toplu Kataloğu’nu Valilik kanalıyla il özel idare 
Müdürlüğü’nden yardim alarak bastırmış idi. Ben Kütüphane Müdür 
Vekilliğine başladığım esnada bana hep onu göstererek, bak Ahmet Bey 
sende “Ankara Kütüphaneleri Toplu Katalogunu hazırla ve yayınla ki 
kütüphanecilikte bir iz bırakasın demiştir. Her zaman bende kütüphaneci 
meslektaşlarımdan destek alarak, başta Müdür Yardımcım Halime 
Ünal’ın gayretleriyle “Ankara Kütüphaneleri Atatürk Kitapları Toplu 
Kataİ0ğu”nu Milli Eğitim Bakanlığı Teknik öğretmen Okulu 
Matbaa’sma bastırarak Türkiye’deki bütün kütüphanelere dağıttık.

Hakkin Rahmetine kavuşan Genel Müdürüm Abdülkadir s al gir ve 
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü Hikmet Gürçay izinli 
ayrıldıklarında hep birbirine vekalet bırakırlardı, imzalanacak yazılan 
genç olduğum İçin Nail Bey, hep beni görevlendirir idi.

Yine bir gün Hikmet GÜRÇAY’a karton içerisinde evrakları 
götürdüğüm esnada radyo haberlerinden Ecevit - Erbakan hükümetinin 
kurulduğunu, Bakanlar Kurulu üyelerinin açıklandığı sırada, ortası çukur 
şekeri ikram ederken, - al Zeki Müren göbeğinden, şeker tabağını 
tuttuktan sonra, hemen zile basarak odacıyı çağırdı. Oğlum bana hemen 
Genel Müdürlük mutemedi uzun İbrahim’i bul dedi. Bir müddet sonra 
Genel Müdürlük mutemedi İbrahim Bey odasına geldi. Beni 
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emretmişsiniz Beyefendi dedi. Hikmet GÜRÇAY sert bir şekilde 
temizlik malzemeleri alim ödeneğinin tamamının Devlet Malzeme 
Ofisi’ne aktarılmasını ve kaput bezi alınmasını, kaput bezinin müzelerin 
tamamına gönderilmesini, bu bez ile de açık-saçık heykellerin 
kapatılması İçin genelge hazırlanması talimatım verdi.

Yine bir gün öğleden sonra beni çağırarak Bakan onayım Genel 
Müdürün aldığını muhakkik olarak Adana’ya gidebileceğimizi, 
Abdülkadir Köylü Bey’e de haber vermemi istedi. Adana Sabancı Kültür 
Merkezi'nin açılışına katılacağımızı söyledi. Biz mesai çıkışında Varan 
firması ile Adana’ya hareket ettik. Ertesi gün Adana’ya vardığımızda 
Orman Bakanlığı’nın misafirhanesinde kaldık. Şikayetin konusu 
meslektaşım Müdür Halit Bingöl’ün kalorifer yakıtı almadan bayiye para 
ödediği iddia edilmekte idi. Bizde hiç konuya girmeden Kültür 
Merkezi’nin açıhşı İçin geldiğimizi belirterek kütüphaneyi meslektaş 
havasıyla dolaştık. Kalorifer dairesine indiğimizde deponun ağzına kadar 
dolu olduğunu (ki depo göstergesinden taşmış idi) gördük. Halit 
Bingöl'den deponun kaç tonluk olduğunu sorduğumuzda il Bayındırlık 
Müdürlüğü’nden almış olduğu belgeyi ibraz etmesi üzerine ayni günün 
akşamı bir tutanak tutarak soruşturmaya mahal olmadığını telgraf ile 
bakanlığa bildirmiş idik.

Ertesi gün müsteşarımız Sayın Kemal Gökçe ile Tevfik Rüştü 
Gokalp Bakanlık arabası ile geldiler. Kütüphane müdürünün odasında 
otururken telefonla Sıdıka Sabancı’nm geleceğini haber verdiler. 
Meslektaşıma hitaben Halit Bey ben Müdür olayım, sende Ankara’dan 
gelen misafir ol diyerek hemen meslektaşımın masasına oturdum. Zile 
basarak odacıyı çağırdım. Caddede durarak Sıdıka SABANCI’nm geldiği 
zaman haber vermesini söyledim. Bil müddet sonra odacı koşarak geldi 
ve hanımefendinin gelmekte olduğunu söyledi. Bende hemen caddeye 
çıkarak arabanın kapısını açtım. Sıdıka SABANCI’nm koluna girerek, 
ona hoş geldin diyerek elini öptüm. Tiyatrocular sarılmadan kütüphaneye 
getirdim. Müdür koltuğuna oturttum. Sıdıka Sabancı bir müddet göz 
atarak çayını içtiği sırada bizimkiler hiç kütüphane ile ilgilenmediler mi 
diye bana sordu. Birkaç defa telefonla talepte bulunduğumuzu söylemem 
üzerine, bana Bossa Genel Müdürünü bağlamamızı söyledi. Genel 
Müdüre terzisini almaşını ve hemen kütüphaneye gelmesini söyledi. 
Bossa Genel Müdürü geldiğinde kütüphanenin bütün pencerelerinin tül 
ve güneşlik perdelerinin, yolluklarının ve makam odasının meşrufatmm 
değiştirilmesi talimatım verdi, iki tanede soğutucu alınmasını istedi.
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Cüneyt ve Ayten GOKÇER’in yer aldığı “Kral Lear” oyunu 
oynandıktan sonra Erciyes Otelinde Sabancılar yemek vermişlerdi. 
Benim hareket tarzım Sıdıka Sabancı’mn çok hoşuna gitmiş olacak ki 
yemekte beni yanma oturtmuş idi. Sakip Sabanci’ya hep beni 
anlatıyordu. Yemekte bir müddet geçtikten sonra Sakıp SABANCI kendi 
Vakıf Müdürlüğü’nü teklif etmişti. En sonunda dayanamadım Kütüphane 
Müdürü olmadığımı ve Ankara’dan görevli geldiğimi söylemem üzerine 
Sakıp SABANCI 0 meşhur kahkahasını atarak İşte benim aradığım Vakıf 
Müdürü demişti (ki bu olayı Sakıp Bey hatıralarım yayınladığı Hürriyet 
Gazetesinde yayınlamıştı.)

Müsteşarımız Sayın Kemal GÖKÇE’nın uçakla Ankara’ya 
döneceğini belirtmesi üzerine Müsteşar Beyden çevre kütüphanelerini 
görmemiz 1911 makam arabasını Nail Bey istedi. Bizleri de yanma alarak 
Adana Halk ve Çocuk kütüphaneleri ile incirlik üssünü gezdik, üstte 
öğle yemeğini yedikten sonra İçel il Halk Kütüphanesini görmek üzere 
Mersin’e hareket ettik. İçel il Halk Kütüphanesi Cumhuriyetin ilk 
yıllarında döner sahneli olarak yapılan ve Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu 
olarak kullanılan eski halkevi binasında idi. Müsteşarımız bu binamn 
onanmı 1911 bizlerden rapor istemişti. Binamn tiyatro olarak kullanılan 
salonunun çatısının çöktüğünü, kuşların uçuşmakta olduğunu, diğer 
salonların aktığını gördük. Müsteşar Yardımcımız Tevfik Rüştü 
GÖKALP, Meslektaşım Müdüreye ne yapıyorsunuz diye sorması 
üzerine, Müdüre arkadaşım,

،،- Ne yapahm Beyefendi, çöken yerden akan yere taşındık.” diye 
cevaplamıştı.
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HAZA muallim

Ismail KARA
Marmara üniversitesi ilahiyat Fakültesi

Hocalık bir peygamber mesleği. Yaşlan ve kabiliyetleri farklı, 
aileleri ve meşrepleri değişik insanoğullanna bir şeyler öğretmek, 
belletmek, hele hayat düsturları vermek, bir tavır sahibi kılmak, onlar İçin 
numune-i imtisâl olmak zor ve sıkıntılı, bir o kadar da zevkli ve bereketli 
bir İş. Bu yüzden zorluklarına katlanmaya baştan nza vermeyen ve 
yaptığı İşten zevk almayan kişilerin hakiki öğretmen olmaları güç olsa 
gerektir.

Hocalar talebelerini umumiyetle erken farkeder ve tanırlar. Biraz 
meslekle biraz da yaş ve tecrübe ile alakalı bir hal bu. Ya talebeler? 
Aslında talebeler de ilk defa derslerine giren hoca hakkında hemen bir 
kanaat sahibi olmak ve “not vermek” isterler. Birçok hocanın talebe 
nezdindeki lakabı çoklukla ilk dersinde teşekkül ve tebellür etmiştir. Bu 
kadar çabuk ortaya çıkan adlandırma/lakap verme ameliyesi hiç de 
yabana atılamayacak bir tamma ve anlama dürtüsünün ve çabasının 
mahsulü olmah. sofiler “ilk hâtır önemlidir” derler, şüphesiz talebenin de 
hocalar İçin bir “ilk hâtırı” vardır.

Fakat hoca talebesini bir defa, talebe hocasını birçok defa tamr. 
Hakiki hocaların verdikleri bilgiler, yaptıkları yorumlar, ettikleri 
nasihatler, giyim-kuşamlan, eda ve sadalan, ders takrir tarzları, kuvvet ve 
zaafları, lâtifeleri, kızgınlıkları... talebenin yaşının ilerlemesi ve anlama- 
yorumlama kapasitesinin artışına paralel olarak yeni mânalar kazamr ve 
bir tür hatıralar yumağı haline gelen bütün bu unsurlar bir ömür boyu 
talebe ile birlikte gelişerek yaşar. Talebenin hocasını hayatinin değişik 
aşamalarında birçok defa tanıması bundandır. Hele talebe de hocalık 
mesleğini seçmiş veya kaderin cilvesiyle o mesleğin İçine düşmüşse... 
Gel de hocaları hatırlama!
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H.

Benim de farklı sebeplerle hatırladığım birçok hocam var. Hocam 
Nail Bayraktar Beyefendi de bunlardan biri. Kaderin şevkiyle Istanbul 
Îmam-Hatip Okulu’nda kendilerine mülaki oldum, o zaman İstanbul’da 
(Fatih / Çarşamba / Fethiye’de) bir tane imam-Hatip Okulu var ve bütün 
İmam-Hatiplerin “Kâbesi” hükmünde.

Muhtemelen meslek dersleri hocalarımızdan bir kısmı askere gittiği 
veya tayinleri çıktığı İçin, o yıllarda Fatih’te Ali Emiri - Millet 
Kütüphanesi müdürü olan Nail hocamız, dışardan ücretli öğretmen olarak 
Arapça derslerimize geldi. Kendileri mi ders talebinde bulunmuşlardı 
yoksa okul idaresinin veya onu tanıyan hocaların İsteği üzerine mi ders 
vermeyi kabul etmişlerdi, onu bilmiyorum.

1970-71 ders yılı. Bizler dördüncü sınıftayız, o zamanlar 7 sene 
olan imam-Hatip Okullarının orta kısmının son sınıfı olan 4. sınıf, önemli 
ve ders yoğunluğu itibariyle ağır bir sınıftı, önemliydi çünkü bu Simftan 
mezun olanlar Diyanet’te imam-hatiplik görevi almaya hak 
kazanıyorlardı. Zordu çünkü 4 ve 7. sınıfların öğrencileri, sene içerisinde 
okudukları bütün derslerden Haziran ayında imtihana girerek mezun 
olabilirlerdi. Yanlış hatırlamıyorsam 4. Simfta 22 dersimiz vardı ve 
hepsinden sene sonunda imtihana girmiştik.

O sene hem bize verdikleri bilgiler hem de hocalık tarzları itibariyle 
iki muallim zâtın ziyadesiyle tesiri altında kaldım. Biri Arapça hocamız 
Nail Bayraktar Beyefendi, diğeri Fıkıh usûlü hocamız Saim Yeprem 
Beyefendi. Bu iki hocamızın, derslerini ve talebelerini ciddiye almak 
itibariyle birbirlerine benzer tarafları da vardı.

Aradan 35 yıla yakın zaman geçti. Hafızamda canh duran “ilk 
hâtır”lar, kareler ve süreçler var: Nail Bey zilin çalmasıyla eşzamanlı 
olarak derse girer. Sanki kapıda bekliyordur. Saçları hayli dökülmüş, 
çerçevesi kemik intibaı veren gözlükler, her zaman günlük traşlı, 
bıyıksız, ciddiyet, vakar ve hafif tebessümün hakim olduğu bir yüz, 
dimdik ve dikkatli bir kişilik.

Giyim-kuşamı her zaman itinalı, ağır ve vasıflıdır. Umumiyetle 
spor giyinir, üstte gri veya kahverengi tonların hakim olduğu ekoseli bir 
ceket. Ceketinin önü ders boyunca daima, evet daima ilikli. Karşısındaki 
kişiye, talebeye, derse saygının ürünü olmah. Genellikle gri ve günlük 
ütülü duble paça pantalon. Beyaz gömlek, canh renkleri uyumlu ve bağ 
kısmı belirgin büyüklükte kravat. Boyah ve cilah ayakkabı...

Kaybedecek tek saniye yoktur. Derslerin başında öğretmen 
masasına geçtiğini, oturduğunu, yoklama yaptığını hiç hatırlamıyorum.
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Akşam veya derse girmeden önce 0 gün işlenecek dersi ve İşaret edeceği 
hususları, sarf-nahiv kaidelerini mutlaka gözden geçirmiş olmalıdır. Ders 
sırasında nadiren kitaba ve notlarına bakar. Anlatacakları, söyleyecekleri 
belli bir düzen İçinde kafasmdadır. Müstakil bir gramer bahsi 
anlatmayacaksa metni sira ile talebelere okutmaya başlar.

Ders boyunca ayakta, elleri arkada ve bütün sınıf mütehakkim 
olmayan dikkati ve kontrolü altrndadir. Sıralar arasında hiç dolaşmaz. 
Talebenin rehavet ve dalgınlık İçinde, eğri büğrü bir halde dersi takip 
etmesine/ediyor gözükmesine fırsat vermez; gözü açık uyuyanları, öteye 
beriye yaslananları, başını avucunun İçine teslim edenleri sadece eliyle, 
gözleriyle İşaret ederek uyanr, hizaya getirir. Bütün talebeye, başarılması 
çok zor tam bir eşitlikle muamele eder; Simfta özel olarak sevdiği, 
bıktığı, iltifat etmek veya takılmak istediği talebenin olup olmadığı 
kesinlikle fark edilemez. Mesafeli fakat sıcaktır. Kızdığını veya -dersle 
alakalı bir vurgu dışında- sesinin yükseldiğini hiç hatırlamıyorum.

Talebenin insiyaki veya iradi bütün geçiştirme, yuvarlama 
“teknik”lerine rağmen metin okunurken her harfin, her harekenin ve her 
kelimenin hakki mutlaka verilecek. Bu yetmez her cümlenin de mutlaka 
hakki tam olarak verilecek, önce kırık sonra toplu tam mâna. Cümle 
İçinde muallakta kalan bir kelime, metin İçinde ihtimalli mânası 
olabilecek, öteye beriye çekilebilecek, ortada bırakılmış bir cümle yoktur 
artık. Her şey açık, net, yerliyerinde ve düzgündür. Yorum olacaksa eğer 
bu düzgünlük ve netliğin üzerinde olacaktır. Sarf-nahiv bilgileri 
teferruata boğulmadan intizamlı ve aklida kalma oram yüksek bir 
çerçevededir.

Nihayet zil çalar, hoca öğretmen masasına yaklaşır, yoklamayı 
yapar ve derse başladığı eda İçinde sınıfı terkeder.

Okulumuzda Arapça bilgisi ve ihatası Nail hocamızdan daha iyi 
olan birkaç hoca vardı fakat daha sonraki tahsil yıllarımda da Arapçayı - 
hatta bir meseleyi- öğretme konusunda onun kadar titiz ve dikkatli, 
bunun tabii bir neticesi olarak hocalıkta onun kadar başarılı muallimlere 
çok az tesadüf ettim desem hilaf-i hakikat olmaz.

Nail Bayraktar hocamla münasebetlerimiz bu kısa yılla sınırlı 
kalmadı hamdolsun. Bir sonraki sene sınıf arkadaşım Burdurlu Fehmi 
Gıilbağcı ile birlikte Millet Kütüphanesi’ne ziyaretine gitmiştik. Sınıftaki 
haline göre daha mütebessim ve mültefitti. Bilmiyorum belki bizim 
beklenmedik ziyaretimizden çok memnun kalmıştı veya talebelik 
psikolojisinden kurtulduğumuz İçin bize öyle gelmişti, o günün tadı hâlâ 
damağımdadır. Çünkü hocamız bize yeni ve Türkiye’de ilk defa piyasaya 

124



çıkan cam şişede “meysu” ikram etmişti. Bana soğuk bir üzüm suyu 
şişesi düşmüştü. Harikaydı (şimdi ،meysu’larm o tadı yok artık). Hocamı 
tahattur İçin Arapçanm yanma meysu da eklenmişti.

Vicahi görüşmelerimiz ve tesadüfi karşılaşmalarımız dışında 
telefonla görüşmelerimiz nerde ise hep Dergâh Yayınlan’nm neşrettiği, 
benim de yaym heyetinde yer aldığım Türk Dili ve Edebiyatı 
Ansiklopedisi'nin daima geciken yeni ciltleri üzerine oldu. Hoca kendi 
bibliyografya çalışmalarında bu ansiklopediyi çokça kullandığı İçin yeni 
ciltlerinin çıkışını, bizzat İşin İçinde bulunan bizler gibi heyecanla ve 
sabırsızlıkla bekliyordu. Ciltlerin gecikmesinin müessir İlacı yoktu fakat 
o gecikmeler sayesinde hoca ile aramızdaki münasebet daha bir Sicak 
kalıyordu.

Emekli olduktan sonra düzenli olarak çalıştıkları Atatürk Kitaplığı 
bizler İçin bir başka görüşme ve haberleşme mekânı oldu. Talebelik 
vazifelerimi olması gereken şıklıkta ve seviyede yerine getirmemiş olsam 
da hocamın beni unutmamış olduğunu bilmek ve her karşılaştığımızda 
tebessüm ve iltifatlarına mazhar olmak benim İçin mahzâ bereketti.

III.

Hocam Nail Bayraktar Beyefendi Cumhuriyet donemi Türk 
kütüphanecilik tarihinde ve yazma eserlerin tavsifli bibliyografyalarım 
hazırlama sahasında miimtaz yerini çoktan almış, selefin tabiriyle bir 
“zât-ı sütûde-sıfat”tır. İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaphğı’ndaki 
merhum Osman Ergin yazmaları İçin hazırladıkları dört ciltlik alfabetik 
tavsifli bibliyografya onun adını her zaman yaşatacak canh bir eserdir 
şüphesiz. Fakat benim İçin her şeyden ve herkesten önce taklit edilmeye 
layık hakiki bir muallim, bir Arapça hocasıdır. Bendeniz Arapça hocası 
olmadım, olamadım fakat şikeste-beste muallimliklerimde hocamın 
usulünü taklit etmeyi her zaman istisnai bir numune-i imtisâl olarak 
gözönünde bulundurdum, bulunduruyorum. “Hocamın ders takrir tarzım 
bende görebilirsiniz” deme cesaretini (tecessüi’ünü) kendimde bulmayı 
çok arzu ederdim ama ne mümkün! “Meysu” ise ondan bana kalan ağız 
tadı oldu, itiraf edeyim, giyim-kuşamdaki titizliğini ve ağırlığını taklit 
etmeyi hiç düşünmedim çünkü o vadide behrem ve istidadım olmadığını 
biliyorum.

Kendilerini her zaman hürmet ve minnetle yâd u tezkâr ediyorum, 
edeceğim.
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ESKİ HARFLİ TÜRKÇE BASMA ESERLERİN 
KATALOGLANMAM

Tûba Çavdar KARATEPE
i. ü. Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

OsmanlI döneminin yazılı bilgi ve kültür taşıyıcılarından olan 
yazma ve basma kitapların kataloglanmasi, bu kitapların üretildiği zaman 
ve coğrafya İçinde, ait oldukları medeniyetin gelişim sürecini kavramada 
kullanılabilecek önemli verileri sunacağından, pek çok bilim dalı ve 
disiplin İçin gerekli ve önemlidir. Bu konuda, gerek Osmanh gerekse 
Cumhuriyet döneminde yapılmış çalışmalar bulunmakla birlikte, Türkiye 
kütüphanelerinde bulunan yazmaların ve basma kitaplarımızın eksiksiz 
bir katalogu hala mevcut değildir. Doç. Dr. Hatice Aynur’un Türkçe 
yazmaların kataloglanmasi konusunda gelinen durumu belirleyen, 
tamamlanmış ve sürmekte olan çalışmaları gösteren ve aynca bundan 
sonra neler yapılabileceğine İşaret eden çalışması, yazmalar konusunu 
ayrıntılarıyla ele almaktadır.ا

Eski harfli Türkçe basma kitapların kataloglanmasi, yazmalara göre 
daha az problemli olmakla birlikte,2 hazırlanan çalışmalarda 
bibliyografik künyelerin verilişinde belli bir standart olmamasından 
kaynaklanan farklılıklar yüzünden, yukarıda İşaret edilen sürecin sadece 
kitap tarihi değil, matbuat tarihi, sanat tarihi gibi başka disiplinler 
açısından da ortaya konması zorlaşmaktadır.

Hatice Aynur, “Türkiye’de Türkçe yazma eserlerin kataloglanmasi üzerine bir 
değerlendirme 1989-2002"" Journal of Turkish Studies = Türklük Bilgisi Araştırmaları: 
Essays in honour of Barbara Flemming : Barbara Flemming Armağanı. 26 (2002) 1;

2 Yazmaların kataloglanmasi konusunda bkz. Ismail E. Erünsal “Yazmaların 
kataloglanmasmda karşılaşılan güçlükler I: Eser ve müellif adının tesbiti” Prof.Dr.Hakkı 
Dursun Yıldız Armağanı. İstanbul : Marmara üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,
1995233-243.
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Eski harfli kitaplar konusunda yapılmış en kapsamlı çalışma, 
“Özeğe Katalogu” olarak tanınan Seyfettin özege’nin (1901-1981) 
hazırlamış olduğu eserdir.' Fasikuller halinde yayınlanmış olan eserde 
yer almamış bazı kitaplar önce s. özeğe tarafından eklenmiş (fasikül 
136-151), katalogda yer almamış kitaplar ve/veya düzeltmeler daha 
sonra, araştırmacıların çeşidi çalışmaları İçinde veya müstakil çalışmalar 
halinde gösterilmiştir.2

Milli Kütüphane tarafından hazırlanan Türkiye Basmaları Toplu 
Katalogu Arap Harfli Türkçe Eserler (1729-1928) (= TÜBATOK) 1990 
yılından beri düzensiz aralıklarla yayınlanmaktadır. Milli Kütüphane 
tarafından TUBATOK, özeğe Katalogu ve diger kataloglarda 
yayınlanmış çalışmalar kullanılarak; CD formatmda yayınlanan “Eski 
harfli Türkçe basma eserler bibliyografyası” ise, bazı eksiklerine ve 
tekrarlarına ragmen önemli bir danışma kaynağıdır. Aynca resmi veya 
özel kütüphane koleksiyonlarında bulunan eski harfli Türkçe basma 
kitapların kataloglan da -bazen “nadir eserler katalogu” adıyla, 
kütüphane koleksiyonunda bulunan yabancı nadir eserlerle birlikte- 
hazırlanmıştır. Bunlardan başka, çeşidi süreli yayınlarda yayınlanmış 
eski harfli basma kitaplar konusunda bir çok makale ile üniversitelerin 
çeşidi bilim dallarında yapılmış yüksek lisans ve doktora çalışmaları da 
mevcuttur.

Bütün bunların büyük bir emek harcanarak yapıldıkları kesindir. 
Ancak, eski harfli basma kitapların tam ve ayrıntılı bir 
katalogu/bibliyografyasi olmadığından, Türk beşik devri basmalarının -İç 
kapak ve diğer ölçütlere gore- hangi tarihler arasına yerleştirilmesi

 Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Katalogu. 5 c. İstanbul : Fatih Yayınevi ا
Matbaası, 1971-19)79.
2 Nuri Akbayar, “Eski harflerle basılmış Türkçe eserler katalogu’na zey!ü’z-zeyl (Ekler- 
TamamlamalarDüzeltmeler) ' Müteferrika (1993) 1; 45-50, “Eski harflerle basılmış 
Türkçe eserler katalogu’na zeylii’z-zeyl (II): (Ekler-Tamamlamalar-Düzeltmeleı)” 
Müteferrika (1994) 2: 95-101, “Eski harflerle basılmış Türkçe eserler katalogu’na 
zey!ü’z-zeyl (III): (EklerTamamlamalar-Düzeltmeler)” Müteferrika (1994) 3; 93-98, 
“Eski harflerle basılmış Türkçe eserler katalogu’na zey!ü’z-zeyl (IV): (Ekler- 
Tamamlamalar-Düzeltmeler)” Müteferrika (1999) 15; 75-85, “Eski harflerle basılmış 
Türkçe eserler katalogu’na zey!ü’z-zeyl (٧): (EklerTamamlamalar-Düzeltmeler)” 
Müteferrika (20)()1)19: 59-71.
Aynca, aşağıda İşaret edilen makalenin giriş kısmında, hem özeğe Katalogu’nun 
eksikleri tesbit edilmekte hem de eski harfli basma kitaplar konusunda bilgi 
verilmektedir.
Yavuz Selim Karakışla “Osmanh kitap tarihine bir katkı: Osmanh Devlet Arşivi’nde 
bulunan, kitap ile ilgili bazı belgeler (1844-1854)” Müteferrika (1998) 14; 41-80.
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gerektiği bilinemediği gibi,! sosyal ve kültürel değişimi, kitaba yansıyan 
haliyle tesbitimiz de güçleştirmektedir.

Bu çalışmanın amacı, daha çok -kitap tarihi alanına çok önemli 
katkı sağlayan- Müteferrika dergisinde yayınlanmış çalışmalardan 
alınmış örneklerle, eski harfli Türkçe basma eserlerin kataloglanmasmda 
nelere dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekmek ve Harf Devrimi’ne 
kadar olan basma kitap sürecini, doğru verilerle kavramaya yarayacak 
ayrıntılı katalogların hazırlanmasına katkıda bulunmaktır.

Kataloglamanın Unsurları ve Dikkat Edilmesi Gereken 
Noktalar

!.Yazar Adi
Eski Harfli basmaların kataloglanmasmda da günümüz kitaplarında 

olduğu gibi esas olan İç kapaktır. İç kapağın günümüz anlayışından 
farkh, yazmadan basmaya geçiş sürecinin özelliklerini taşıyan özellikte 
olduğu beşik devri basmalarında ise yazar adi nadiren -tüm unsurları 
tamamlanmamış olsa da- İç kapakta bulunmaktadır. Bu donem 
kitaplarında ve bazı geç donem basmalarında yazar adim bulmak 1911 
kolofona bakmak gerekmektedir. İç kapak oluşumundan sonra basılmış 
eski harfli Türkçe basma kitaplarda, 19 kapak ile dış kapaktaki yazar 
adlan farkh yazılmış olabilir. Bu farklılık kataloglama sırasında 
belirtilmelidir.2 Bunun nedeni, başka kaynaklarda bu kitap 
kataloglamrken, İç kapak yerine dış kapak esas alınmış olabilir. Böylece, 
ayni kitap olmasına rağmen, iki farkh kitap sozkonusu gibi görülebilir.

 Ekmeleddin Ihsanoglu, Hatice Aynur “Yazmadan basmaya geçiş: OsmanlI basma ا
kitap geleneğinin doğuşu (1729-1848)"" Osmanh Araştırmaları (- The Journal of 
Ottoman Studies: ProfDr.Nejat Göğünç’e Armağan-1. XXII (200)3): 219-255.
Bu araştırma, 1729-1822 yılları arasında İstanbul matbaalarında basılan kitaplar ile 
1822-1848 yıllan arasında Bulak Matbaası’da basılan kitaplar esas alınarak yapılmış; 
çalışmada İç kapak, kolofon ve yazı cinsi üzerinde yoğunlaşılarak, belirtilen donemdeki 
beşik devri basmaları üzerine önemli sonuçlar elde edilmiştir.
2 “d. Kitap adi, yazar adi, çeviren adi, basım tarihi, basım yeri, matbaa adi, yayıncı, seri 
numarasına ilişkin bilgilerde İç kapağa itibar edilmeli, İç kapağm olmadığı durumlarda 
dış kapak esas ahnmahdır. tç kapakla, 119 kapak arasında bilgi farklılıkları varsa bunlar 
da aynca zikredilmelidir.” Nuri Akbayar, “Eski harflerle basılmış Türkçe eserler 
katalogu’na zey,ü’z-zeyl” Müteferrika (1993) 1; 46.
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Ornek
“Mehmed Ziya. Bankalar ve muamelatı.” adil kitapta yazar adi, dış 

kapakta Emiroğlu Mehmed Ziya şeklinde yazılmıştır.
Baz, kitaplarda İç kapakta, yazar hakkında kısa bilgiler bulunabilir. 

Bu bilgiler, isim benzerlikleri durumunda ayırt edici olarak 
kullanılabileceği gibi, yazar hakkında kısa bilgiler olması bakımından da 
katalog İçin anlamlıdır.

Örnek
“Mardînîzâde Ahmed Celaleddin. Tütüncülük” adil kitapta, İç 

kapakta yazarın Halkalı Ziraat Mektebi mezunu, Ziraat Mühendisi ve 
Ziraat Cemiyeti üyelerinden olduğu kayıtlıdır. ،،Mustafa Zühdü. Vergiler: 
1. Kısm-ı nazarî ve umumî.” adil kitapta, İç kapakta yazann Maliye 
Mektebi müdürü ve Mekteb-i Mülkiye usûl-i maliye muallimi olduğu 
belirtilmiştir.

Baz, yazarlar, eserlerinde farkh isim /-ler, kısaltmalar ve takma 
adlar kullanmış olabilirler. Bu durumda, kullanılan kısaltmaların, takma 
adların kime ait olduğu bulunmak, bunlara İşaret edilmelidir. Boylece 
farkh isimler, kısaltmalar da kullanmış olsalar, bir yazann tüm eserleri 
birarada bulunur, ayni konulu ve/veya isimli eserlerin kim/kimler 
tarafından yazıldığı doğru olarak görülebilir. Konuyla ilgili bir 
çalışmada, şu tesbitlere yer verilmiştir:

"Süleyman Tevfik’in, çevirisinin ismini her defasında değiştirmek 
ihtiyacı hissetmesi ve kendi adını da bazen “Seyyid Süleyman el- 
Hüseynî”, bazen “Süleyman Tevfik” şeklinde, bazen de “S. T.” 
rumuzuyla yazması keza çevirisinin bazı nüshalarının tab’ını ikmal 
edilememesi ya da forma forma neşredildiğinden dolayı forma 
sayılarından mütehallif olması gibi sebeplerden ötürü, Kur’an çevirisinin 
nüshalarım derli toplu ve yanlışsız olarak tesbit edip göstermek pek 
mümkün olamamıştır.... Süleyman Tevfik’in çevirisinin nüshalarıyla 
ilgili karışıklık en çok “S. T.” rumuzuyla neşredilen nüshalarda karşımıza 
çıkmaktadır. Çünkü “S. T.” rumuzlu nüshalar, çoğu bibliyografyada ya 
bil heyet tarafından yapdmış gösterilmekte. Ya da isim zik edilmeksizin 
kaydedilmektedir.” ا

Bu konuda bir başka örnek, ayni kitabin farkh kütüphanelerde, 
farkh isimler altında ve değişik konularda kataloglandığmı 
göstermektedir:

Dticane Cundioğlu “Türkçe Kur’an çevirilerinin siyasî bağlamında Bir Kur’an 
mütercimi : Süleyman Tevfik” Müteferrika (1998) 13: 27-28.
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،،Bu matbu eser, Süleymaniye Kütüphanesi’nde (Esad Efendi 2218) 
Mehmed b. Ali b. Zeynelabidin Zeynelabidinzade, Sudan Hakkında 
Risale (Coğrafya); Millet Kütüphanesi’nde (Ali Emiri Tarih 874) 
Muhammed b. Ali, Terceme-i Risale-i Sudan (Tarih); Köprülü 
Kütüphanesi’nde (Mehmed Asim Bey 373) Muhammed b. Ali 
Zeynelabidin et-Tunusî, Tercümetü’r-Rıhleti ile’s-Sudan (Islam tarihi) 
diye kayıtlı olup her üçü de Ceride-؛ Havadis Matbaasi’nda 1262 de 91 s. 
olarak basılmıştır. Aynca eserin Türk Tarih Kurumu’nda iki matbu 
nüshası olup birincisinde (TTK 20) yazar adi verilmeden Terceme-i 
Risale-i Sudan (Ceride-i Havadis Matbaasi’nda 1262 de 91 s.) İkincisi 
(TTK 4894) ise Mehmed Ali adıyla Tercüme-İ Risale-i Sudan şekliyle 
kaydedilmiş ve baskı tarihi olarak 1269 verilmiş bulunuyor...” ا

2. Kitap Adi
Pek çok araştırmacının da İşaret ettiği gibi, bu donem basılmış bir 

çok kitap adında “küçük, büyük, mufassal, muhtasar, resimli” gibi sıfatlar 
bulunmaktadır. Bunların kitap adına dahil edilmemesi, bu kitapların 
kimlik bilgilerinin karışması, alfabetikte farklı yer alması ve aynca 
Özeğe Katalogu ile karşılaştırıldığında sanki yeni bir kitapmış gibi İşlem 
görmesi gibi yanlışlıklara sebep olmaktadır.

3. Çeviren ve Diğer Emeği Geçenler
Bibliyografik künyenin verilişinde çeviren/-!er ve diğer emeği 

geçenlerin bulunmaması veya yanlış yazılması kitabin kataloglara 
girmemiş yeni bir kitap olarak değerlendirilmesine sebebiyet verebileceği 
gibi, farkh bakış açılarıyla kitap bilgisine ihtiyacı olan araştırmacıları da 
yanıltacaktır.

4. Basım Kaydı
Eski harfli Türkçe basma kitaplarda, basım kaydı bilgisi “basım”, 

“tab”’ veya “defa” olarak ifade edilmiştir. Basım kaydının verilmemesi 
ya da hatah verilmesi, nüshaların karışması, kitabin yanlış 
kimliklendirilmesi, kataloglanmasi gibi problemlere yol açacağından 
önemlidir. Basım kaydı, kitaba olan talebin ifadesi, donemin “çok 
satanlar” listesi İçin ölçütlerden biri, kısaca donemin yaym hayatına dair 
de İpuçları taşıyacağından, aynca önemlidir.

 ”Ahmet Kavas “Asil kayıp bir seyahatnamenin tercüme serüveni: Risale-i Sudan ا
Müteferrika (2000) 18; 142 dn. 1.
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Ornek
“İzmir’in Tarihi” adil kitabin ikinci basımda adi “İzmir Tarihi” 

olarak değiştirilmiştir. Dolayısıyla basım kaydı dikkate alınmadığında, 
karışıklık olması kaçınılmazdır.

Kataloglama sırasında, tıpkı yazmalarda olduğu gibi, önsözün veya 
önsöz yerine geçebilecek sunuş yazısının gözden geçirilmesinde fayda 
vardır. 19 kapakta basıma ilişkin bilgi bulunmadığı durumlarda, 
önsöz/sunuş yaklaşık da olsa bazı bilgiler sağlayabilir. Aşağıdaki örnekte 
19 kapak veya kapakta basım tarihi yoktur. Ancak, “Birkaç söz” başlığı 
altındaki yazıda, ilk baskının bundan 15 yıl önce yapıldığı ifade edilmiş 
ve yazının sonunda Haziran 1340 tarihi verilmiştir.

Örnek
A. Ferid. Amelî ve fennî arıcılık. [2. bs.] İstanbul: Yeni Matbaa, 

113401 [1924], 111 s. 20 sm. (Çiftçi Kütüphanesi: 1).

5. Yaym Yeri
Eski harfli Türkçe kitaplarda yer bildiriminde en sik karşılaşılan 

problemlerden birisi de (özeğe ile ilgili eleştirilerde de sıkça vurgulanan) 
Dersaadet, Konstantiniyye, Deraliye... şeklindeki yazılışların “İstanbul” 
olarak değiştirilmesidir. Bu da tıpkı diğer kataloglama unsurlarında 
olduğu gibi, kitapların karışmasına yol açabilir. Aynca, İç kapakta yer 
alan şekliyle yayın yerini bildirmek, adlandırmaların hangi donemde 
hangi tercihlerle yapıldığının da ortaya çıkarılmasına yardımcı olacaktır.

6. Yayınlayan
Kataloglama kurallarına göre, bibliyografik künyede esas olan 

yaymevidir. Yayınevi yoksa matbaa adi yazılır. Ancak, basım / yayıncılık 
tarihi açısından matbaaların da bir anlam taşıdığı düşünülecek olursa, 
notlar kısmında matbaa adının verilmesi uygun olacaktır.

7. Tarih
Eski harfli Türkçe basma kitaplarda basım tarihi, kullanılan 

takvimlere göre değişiklik gösterir. Osmanh döneminde, 1840 (1256 H.)- 
1926 yıllan arasında, hicrî-kamerî ve malî (rumî) takvim beraber 
kullanılmıştır. Dolayısıyla, bu donemde basılmış kitaplarda basım tarihi 
hicrî / rumî ve sonrasında miladî olarak verilmiş olabilir. Ancak, hicrî ve 
rumî tarih birarada verilmemişse verilen tarihin hicrî veya rumî olduğu 
İşaret edilmediyse (hicrî tarih İçin h. kısaltması kullanılır) kitabin basım 
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tarihini miladî takvime çevirirken dikkatli olmak gerekir. 1 Rumî ve hicrî 
ay adlarının farklı olması da bu takvimlerin ayırt edilmesinde -tarih, ay 
ismiyle verildiyse eğer- faydah olur.

Yazma geleneğinin izlerini taşıyan basma kitaplarda kitap 
sonundaki kolofonda yazı ile (genellikle Arapça) basım tarihinin verilmiş 
olması da muhtemeldir. İç kapakta (hatta dış kapakta basım tarihi yoksa) 
kitabin son sayfasının dikkatle okunması gerekir.2

Basma kitaplarda Osmanh’nm tarih düşürme geleneğinin bir 
yansımasını da görmek mümkündür. Kitapların son sayfalarında görülen 
ve kitabin basımına dair düşürülmüş tarihler bulunduğunda, kataloglama 
sırasında buna İşaret etmek, bu konuda çalışan edebiyat ve kitap 
tarihçileri İçin aynca önem taşıyacaktır.

8. Sayfa
Basma kitaplar, yazma kitaplardan farkh olarak sayfalan 

numaralandırılmış olarak basılmıştır. Günümüz kitaplarında, asil metne 
dahil olmayan sayfalan İşaret etmek İçin genellikle Roma rakamları 
kullanılırken, eski harfli basma kitaplarda ise, bunun İçin ebced 
harflerinin kullanıldığı örneklere rastlamak mümkündür. Kitap 
tarihimizin bir unsuru olarak bu örneklerin de İşaret edilmesi 
araştırmacılar İçin anlamh olacaktır. Jonathan M. Bloom, kitabında ebced 
kullanımına dair bilgiler verirken, bu hususa da dikkat çekmiştir:

“Ebced sistemi giderek genel kullanımda terk edildi ve yerini başka 
sistemlere bıraktı, ama usturlab gibi bilimsel aletlerin işaretlenmesinde, 
Kur'an yazmalarında âyetlerin numaralandınlmasında, fal 
uygulamalarında ve muska hazırlamada, bir sözcük ya da ifadedeki 
harflerin değerlerinin belirli bir olayın tarihini erdiği vezinle 
kronogramlarda (tarih düşürmede) kullanılmaya devam etti. Günümüzde 
bile, kitapların girış bölümlerinde Amerikalı ve AvrupalI dizgicilerin 
Roma rakamları kullanacağı sayfa numaralan yerine bazen ebced harfleri 
kullanılmaktadır.”3

“...Daha da garibi.ا kitapların basım tarihleri '13 0 1342' şeklinde Rumî ve Hicrî 
olarak zikredilmesine rağmen, her ikisi de Rumî kabul edilip kayıtlara 61924-1926" 
şeklinde geçmiştir...” Diicane Ctindioglu, a.g.m. ; 28.
2 Kolofondaki bilgiler üzerine ayrıntılı bilgi İçin bkz. Ekmeleddin ihsanoglu, Hatice 
Aynur, a.g.m.; 247-250.
 ,Jonathan M. Bloom, Kağıda işlenen uygarlık: Kağıdın tarihi ve islam dünyasına etkisi ا
çev. Zulal Kılıç. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2003.

132



Yazma kitaplarda varak ya da sayfalar numaralandırılmaz, bunu 
yerine reddade kullanılırdı. (Numaralandırma İşlemi genellikle yazmanın 
daha sonraları yapılan kaydında ve/veya kataloglama İşlemi sırasında 
kurşun kalemle yapılmıştır.) Yazma kitap geleneğinin bir başka izi de 
basma kitapta sayfa sayısı ile birlikte reddade kullanımında görülür. 
Bunlara da İşaret etmekte fayda vardır.

9. Boyut
Kataloglama sırasında kitabin boyutu santimetre cinsinden 

verilmelidir. Bazı kitapların ikinci baskılarının farklı boyutlarda yapıldığı 
bilindiğinden, boyut bildirimi, basım kaydı ile birlikte önem taşımaktadır.

10. Dizi Kaydı
Kataloglama sırasında dizi kaydı varsa mutlaka bildirilmelidir. Bu, 

özellikle kurumlam bastıkları kitaplarda daha da önem kazanmaktadır. 
Bazı kitapların dış kapaklarının baskı İŞİ bittikten belli bir süre sonra 
takıldığı/geçirildiği bilinmektedir. Belki bu İşlem sırasında dikkatsizlik 
neticesinde belki de başka sebeplerle İç kapak ile 115 kapak arasında dizi 
kayıtlan birbirini tutmayabilir.

Örnek
‘،ivanof, N. Sava. Karadeniz. İstanbul : Cumhuriyet Matbaası, 1928. 

c. 1 120 s. 23 sm. (İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret ve Sanayi-i 
Bahriye Şubesi Neşriyatı: 32)” adil kitapta dizi kaydı dış kapakta 35 
olarak gösterilmiştir.

11. Fiziksel özellikler
Başta da ifade edildiği gibi, yazma kitaptan basma kitaba geçiş 

sürecinde, kitabin biçim özellikleri; özellikle süslemesi yazma kitaba 
benzemekte veya benzetilmek istenmekteydi. Bu nedenle, kitaplarda 
bulunan süsleme unsurları; mihrabiye/serlevha, cedvel, kolofon ...vb. 
özellikleri katalogda yer almalıdır.

12. Notlar
Kitaba dair bibliyografik künyede yer almayan ancak kitabin 

tanıtımı, kimliklendirilmesi İçin anlamlı olan her bilgi, notlar bölümünde 
bulunmalıdır. Bunlar arasında matbuat nizamnamelerinde yer alan 
hükümlere göre, imtiyaz sahiplerine dair bilgiler, mühüısüz/imzasız 
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nüshaların sahte olduğunu gösteren ibareler... kitap tarihimiz, hatta 
korsan kitap tarihimiz bakımından değerlendirilebileceği İçin önemlidir.

Ornek
“Taklid edenler nizamen mes’ul olup hakkında takibât-1 kanuniye 

icra edilecektir”
“Her hakki mahfuz ve iki mühürlü olmayan nüshalar sahtedir”

SONU؟
Kataloglamanın bu denli ayrıntılı yapılması, işlemin hızını 

azaltacak bile olsa, tam ve yanlışsız bir eski harfli Türkçe basmalar 
katalogu, pek çok bakış açısıyla araştırmacılara yol gösterecektir. 
Katalogların tek kullanıcısı, sadece kitabin İçeriği ve/veya yazan ile 
ilgilenen okuyucular değildir. Katalog, konu uzmanlarından basm/yaym / 
kitap tarihi ile ilgilenenlere, grafik sanatlarla uğraşanlara, kısaca Türk 
matbuat tarihi İçinde kitabi her türlü bakış açısıyla ele almak isteyen 
herkesin yararlanabileceği, başvurabileceği önemli bir kaynak olacaktır. 
Kütüphaneciler, sadece okurların sorularına cevap vermekle kalmayıp, 
daha onlara yöneltilmemiş muhtemel sorular İçin de cevaplar 
üretebilmelidirler.

Ayrıntıların atlanmadığı kitap künyelerine, genellikle makalelerde 
rastlanmaktadir. Aşağıda bunlardan bir örnek bulunmaktadır. Bil kitap 
İçin söylenebilecek pek çok sözün olduğunu gösteren bu örnek, tüm 
kitaplar İçin kataloglara/bibliyografyalara uygulandığında, Türk kitap 
tarihinin konusal ve biçimsel tüm yönleri ortaya çıkacaktır.

“Elimizdeki örnek kitap başarılı öğrencilere mükafat olarak 
verilmek üzere seçilmiş ve bu amaçla özel olarak ciltlenmiştir. Filetoları 
arasında altın yaldızla rokoko süsler yapılmış olan sırtı kırmızı sahtiyan 
kaplıdır. Kapaklan altın yaldızla özel bastırılmış yazılar ve süslerle 
bezenmiş filizi yeşil kağıda kaplanmıştır, ön kapak ortasında Sultan 
Abdülhamid’in “el-Gazi”li tuğrası ve sülüs yazıyla “Mükâfat” ibâresi, 
onun altında nesih’le “Hanya’daki Mekâtib-İ islâmiyye Şakirdâmna 
muhsustur” yazısı ve arka kapak ortasında “Ayyildiz” motifi ve altında 
yine sülüs yazıyla “Tahsin” ibâresi bulunmaktadır. Kitabin boş bırakılmış 
epigraf sayfasına “Kitabci Arakel, Bâb-1 Ali Caddesinde Numro 46)" 
yazılı pembe kağıttan bir adres pulu yapıştırılmıştır.”'

Erol Ozbilgen “Bati bilimini Türkiye’ye aktarılan ilk ders kitaplaıı:2” Müteferrika
(1994) 4:133-134.
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BERGAMA KUTUPHANESI’NI yeniden kurmak
YA DA ANADOLU UYGARLIKLARININ 
EVRENSEL ROM’UNU OLUŞTURMAK

HasanKESEROGLU
i. ü. Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüntü

Öz: Dilnya felsefe, bilim, uygarlık ve düşünce tarihinin başladığı; 
büyü, din, akil aşamalarının son halkası “akıf’a geçiş yapılan ve ilk 
dünya aydınlanma hareketine öncülük eden Anadolu’nun; dünyadaki 
gerçek yerini belirlemeye katkı sağlamak, buna dikkat çekmek amacı 
taşıyan bu çalışma, amaçların gerçekleşebilmesi İçin bir de proje 
sunmaktadır.

Proje Mısır’ın İskenderiye Kütüphanesi’ni canlandırdığı gibi, 
Türkiye’de de Bergama Kütüphanesinin canlandırılması İçin neler 
yapılması gerektiğini; yalmz bir yapı olarak değil, içeriğinde Anadolu 
Uygarlıklarına ilişkin her türden bilgi ve belgenin yer alacağı; bu yönde 
araştırma yapanların aradığı kaynaklara erişebileceği bir Merkez kurmayı 
içermektedir.

insan ve Bilgi
“Tüm canlıların merkezinde yatan bir ateş, Sicak bir nefes ya da 

،yaşam kıvılcımı’ değil, tüm canlıların merkezinde yatan şey bilgi, 
sözcükler, talimat! ar.”dı٢ (Dawkins, 2002:142-43) diyen yazar, bu 
bilginin niceliksel durumunu aşağıdaki biçimde açıklamaktadır: "... Tek 
bir insan hücresinde 30 ciltlik Encyclopaedia Britannica’nm tümünü üç 
dört kez kaydedebilecek bilgi kapasitesi vardır... Tek bir zambak 
tohumunda ya da tek bir semender sperminde Encyclopaedia 
Britannica’yi baştan aşağı 60 kez kaydedecek depolama kapasitesi vardır. 
Haksiz yere “ilkel” olarak amlan amiplerin DNA’smdaysa 1.000 
Encyclopaedia Britannica’daki kadar bilgi bulunur.” (Dawkins, 2002 : 
147). DNA’nm bir başka açıklaması da “genetik bilgiyi İçeren ufacık 
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kapsül”, (Dawkins, 2002 : 141) biçiminde yapılıyor. DNA'yı 
bilgisayardaki ROM’un (birkez yaz, birçok kez oku) karşılığı olarak 
anlamak gerektiği (Dawkins, 2002 : 149) belirtiliyor, insan genleri bilgi 
üstüne kurulmuş, programlanmış özellikler yansıtmaktadır.

Gündelik bilgi ile bilimsel bilgi birbirinden ayırımlı olduğu gibi, 
uygulamada benzerlik gösterebilir. Değişik bir deyişle gündelik bilgi 
gibi, bilimsel bilgide de benzer durumu yaşama olasılığı her zaman 
bulunmaktadır, örneğin fizik alanında, ünlü bilim tarihçisi Bernal şunları 
söylemektedir: ،،Konuya ilişkin kaynakların incelenmesi ile varılan bir 
sonuca göre fizik alanında ortaya atılan yeni bir görüşü açıklayan olağan 
bir makalenin yarı-ömrü ikibuçuk yıldır. Bu sürenin sonunda söz konusu 
makalenin kaynak olarak kullanılması olasılığı çok azdır” (Bernal, 1995 : 
2).

Bilgi, pek çok alanda çok kısa sürelerde eskimektedir, özellikle de 
yeni bilgi ile üretim hızının artması eskiyi bütünüyle ortadan 
kaldırmakta; eski bilgi, yalnız tarihsel araştırma yapanlar İçin bir anlam 
taşımaktadır. Yeni bilgi ayni zamanda yeni disiplinlerin ortaya çıkışına 
da önemli bir ivme kazandırmaktadır.

Ancak, kuruluş amaçlarından birisi de varolan bilgiyi toplamak, 
düzenlemek, yararlanmaya hazır durumda tutmak olan kütüphaneler/bilgi 
ve belge merkezleri, yalnız varolan bilgiyi depolayan “düzenli bir ambar” 
olma ötesinde, insan bilgisinin sürekliliğini, yeni bilginin oluşumuna 
olanak ve ortam sağlayan özelliklerini gözönünde tutmak durumundadır. 
Bilgisayar teknolojisi kavramlarıyla bakarsak “kütüphane” yi “toplumsal 
ROM” olarak adlandırabiliriz: Bir kez yaz çok kez oku. Ancak bu yazma 
İşlemi, daha doğru söyleyişle bu bilgiyi İşleme İşlemi kendi İçinde 
incelikleri taşımaktadır, örneğin deprem konusunda bir araştırmacı, 
“Eğer biz birbirinden habersiz çalışmaya, aldığımız verileri birbirinden 
habersiz değerlendirmeye, yorumlamaya kalkarsak, başarılı olamayız.” 
(Eyidoğan, 2002 : 39) demektedir ki, bu sözler belirli alanlarda üretilmiş 
Bilginin bir yerde, bir merkezde toplanması gerekliliğini kaçınılmaz 
olarak ortaya çıkarmaktadır. Araştırma yapılan alanlarda, özellikle de 
araştırma geliştirme (ar-ge) bulunan merkezlerde kütüphane/bilgi belge 
merkezinin kaçınılmazlığını gündeme getirmektedir.

Bir disiplin alam İçinde bilgi belge merkezi kurmak ve bu merkezi 
yaşatabilmek, büyük bir işletme olarak bir fabrikanın çalışma düzen ve 
koşullarından ayırımlı düşünülemez: Hammadde girişi, İşleme, üretim. 
Özellikle de, bu Proje’de açıklanacağı gibi tasarlanan merkezin tözü 
(arche) ulusal Simrlar İçinde kahyor; dünya bilim, felsefe, düşünce 
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tarihine malzeme/belge sağlıyor, bunda da bir eşgüdüm yakalanamiyorsa; 
boylesi bir merkezi düşünmek 1911 çok nedenimiz var demektir. Bütün bu 
arananları Anadolu Uygarlıkları İçinde yaşanmış, üretilmiş her bilginin 
toplanacağı bir merkezi; bugünkü Mısır’ın İskenderiye Kütüphanesini 
sembolik olarak canlandırdığı gibi Bergama Kütüphanesi’ni yeniden 
kurarak, bu kütüphane İçinde yeniden toplamak.

Hemen her alanda Bilgi’nin kullanım gücünü destekleyen günümüz 
teknolojisi, bilgi ve belge yönetimi alanında da yeni olanaklar 
sunmaktadır. Sunulacak projenin temel dayanağım da teknoloji 
oluşturacaktır. Bir ayağı Eskiçağ Bergama Kütüphanesine uzanırken, 
varlık amacım da Anadolu Uygarlıkları üstüne kurması tasarlanan bu 
projede, gerçekleştirilmesi olanaksız olmayan meslek 11 ve dışı bilgiye 
bağlı tasarlamalar yer alacaktır.

Bugün üstünde yaşadığımız Anadolu’nun tarihi binlerce yıl 
öncesine gidiyor. Onlarca değişik uygarlıklar yaşamış üstünde. Bugün de 
bu uygarlıkların üstünde oturan, bu kalıtın dünyaya karşı taşıma 
sorumluluğunu yaşayan bir konumdayız. Her yıl yaz başında onlarca 
değişik alanda kazı çalışmaları yapılarak bu eski uygarlıkların ipuçlarına 
ilişkin objeleri; tarih, kültür vb. alanlardaki araştırmalarla yeni bilgileri 
gün ışığma çıkarma çalışmaları sürdürülüyor. Sonuçta da yeni bulgulara 
bağlı üretilen bilgiler bir yerlerde bir biçimde yayımlanıyor. Ancak 
yayımlanmış ve yayımlanmakta olan bilgilere ulaşmak her zaman 
olanaklı olmuyor!

Bu proje de, bugünkü T.c.’nin sınırları İçinde Anadolu Uygarlıkları 
üstüne bugüne kadar yayımlanmış bütün yazılı, görsel, işitsel bilgileri 
biraraya getirme koşullarım tartışmak; Anadolu’nun yüzbinlerce yıl 
geriye giden tarihinden bugüne kadar, üstünde yaşamış her uygarlıkla 
ilgili kaynaklan sahiplenmek ve bir merkezde toplamak İçin Bergama 
Kütüphanesi’ni yeniden kurmamız gerektiğine İnancı ve bu yöndeki 
çalışmalar ve düşünceleri paylaşmak amacıyla yazılmıştır.

Büyü, din, akil aşamaları insanin insan oluşunun da aşamalarıdır. 
Bilim tarihi, düşünce tarihi felsefe tarihi de “aklin kullanılması” ile 
başlar. Aklin ilk kez Anadolu’da bugünkü Milet’te (Miletos) Thales ile 
kullanılması ilk aydınlanma devinimi (Gokberk, 1986 : 293) olarak 
adlandırılır. Yalmz bu noktadan çıkıp yazılanları toplamaya kalkışmak 
bile, eminim yüzbinlerce ciltlik kitap, milyonlarca makaleye erişme 
zorunluluğunu ortaya koyacaktır. Çünkü Bati uygarlıkları açısından 
Thales ile başlamayan felsefe ve düşünce tarihinden sozetmek olanaklı 
değildir.
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Bu durumda Hatti’lerden lyonya’ya, Beyliklerden Türkiye 
Cumhuriyeti’ne kadar üretilmiş ve üstüne yazılmış bilgileri (bir makaleyi 
de bir yapıt olarak düşünerek) bir merkezde toplamaya kalkışmak, 
milyonlarca yapıtı İçeren Anadolu Uygarhklan Bilgi Merkezi kurmak; 
yalnız ulusal bir övünç kaynağı, dünya düşünce ve felsefe tarihinin 
başladığı topraklara sahiplenmek değil, pek çok akademik alanda da bilgi 
eşgüdümünü sağlayan bir merkez 0İacaktır.Böyle bir Bilgi merkezi İçin 
de çoktan zaman gelmiş görünmektedir.

Bu bilgi merkezinin yeri de eski Bergama Kütüphanesi’ni sembolik 
olarak da canlandıracak; boylece bu Kütüphanenin evrensel önemini bir 
kez daha vurgulayacak ve Anadolu’nun dünya üstünde hak ettiği yerini 
elde edebilmesi İçin Anadolu uygarhklannm evrensel ROM’unu 
oluşturmak biçimde tasarlanması gerekmektedir. Günümüz bilgisayar 
teknolojisinden yararlanarak; bu Bilgi Merkezi’nde bir kez işlenen 
bilginin bütün dünyada çok kez kullanılması düşünülerek ROM (Read 
only memory) adi verilmiştir.

Bergama Kütüphanesi, İskenderiye Kütüphanesi ardından 
döneminin en büyük ikinci kütüphanesidir. Ayni zamanda İskenderiye 
Kütüphanesi ile büyük bir çekişme durumundadır. Nitekim, Bergama 
Kütüphanesi’nin gelişmesini istemeyen İskenderiyeliler Bergama’ya, 
donemin yazı aracı papirüs satışını yasaklarlar. Bu yasak karşısında da; 
Halikamas Balıkçısı’nın deyimiyle Gutenberg’in basimevini 
bulgulamasından da önemli sayılacak ilk kitap biçimini kazandıracak 
parşömeni bulgularlar. (Halikamas Balıkçısı,1984 : 140) Buzağı ve keçi 
derisi işlenerek elde edilen parşömen ilk kitap biçiminin kazanılması 
ötesinde papirüse oranla çok dayamkh olmasıyla da önemli bir yazı aracı 
olur. İskenderiye Kütüphanesi’nin Romahlar tarafından yakılması 
ardından Antonius, Kleopatra’ya armağan olarak 133.000 kitabi 
Bergama’dan İskenderiye’ye taşıtır.

Proje Adi: BERGAMA KÜTÜPHANESİ YA DA ANADOLU 
UYGARLIKLARININ EVRENSEL ROM’UNU KURMAK

Proje Alanı: BERGAMA- İZMİR
Proje 020: İzmir Bergama ilçesinde Eskiçağda kurulan Pergamon 

Bibliotheque’i sembolik olarak yeniden yaratacak bir kütüphane kurmak. 
Kütüphane uluslararası amaçlara hizmet edecek nitelikte tasarlanacak; 
mimari özelliği özgün ve Bergama’nın Eskiçağdaki önemini 
vurgulayacak, ömeğin ilk kitap biçiminin burada kazanılmasını 
yansıtacak kitap biçiminde bir yapı oluşturulacak. Bu yapı İçinde 
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Anadolu uygarhklanna ilişkin üretilmiş yapitlan içerecek bir Bilgi 
Merkezi, Bergama Halk ve Çocuk Kütüphanesi, Eskiçağda kurulan 
özgün Bergama Kütüphanesi, Berlin’e kaçmlan Zeus/Bergama sunağı 
kopyası, sanal Bergama müzesi ve uluslararası toplantılara uygun Kongre 
salonlanm içerecektir.

Projenin Amaçlan ve Hedefleri
• Eskiçag’da Bergama’da kurulan ünlü Bergama Kütüphanesi’ni 

sembolik olarak canlandırmak;
٠ ilk kez kitap biçimini parşömen kullanarak kitabi elde eden 

Bergama’ya yaraşır ،Kitap’ biçiminde ya da bunu vurgulayan bir sembol 
İçeren bir yapı kazandırmak;

٠ Anadolu da yaşayan bir ülke olarak, bu topraklarda yaşanmış 
uygarlıklar arasında hiçbir aymm gözetmeden tümüne bu kalıta sahip 
çıkarak dünyaya yansıtmak.

, Belirli ve dar bir konuda uluslararası bir Bilgi Merkezi 
oluşturmak.

٠ Özellikle Türkiye’den yurtdışma kaçmlan ve Bati ülkelerinin 
müzelerinde sergilenen yapıtlar konusundaki duyarlılığımızı göstermek 
amacıyla; Almanya Berlin’de sergilenen Bergama Sunağı’nın birebir 
sembolik örneğini oluşturup, ziyaretçilere açmak.

Proje Gerekçesi
Mısır Hükümeti, Eskiçag’da kurulan ve döneminin en büyük 

araştırma merkezi ve bilim tarihinin dönüm noktası niteliğindeki 
İskenderiye Kütüphanesi’ni sembolik olarak, uluslararası katkılarla 
yeniden kurup, 16 Ekim 2002 tarihinde hizmete açtı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Bergama Kütüphanesi’ni sembolik olarak 
yeniden canlandmp, işlevsel kılmak İçin pek çok nedeni bulunmaktadır. 
Bunlan aşağıdaki başhklar altında toplayabiliriz:

1. Dönemin yazı yazdan belgesi papirüs Bergama’ya, o donemde 
Mısır’dan getirilmektedir. Ancak Mısır’ın Bergama’yı rakip olarak 
görmesi nedeniyle papirüs gelmez olur. BergamalIlar, keçi ve buzağı 
derisini işleyerek adına parşömen dediği, bugünkü kitap biçimini kazanan 
özgün yazı malzemesini elde ederler. Buna da “volume” adim verirler. 
Bergama’nın bu özgün özelliği yaşatılmalıdır.

2. Parşömenin bulgulanmasi yaprak, sayfa ve cildin bulgulanmasi 
demektir. Bu konuda Halikamas Balıkçısı’nın aşağıdaki yaklaşımı 
gerekçelerin temelini oluşturur niteliktedir: ول yüz sayfalı bir kitap cepte 
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taşınabilir. Oysa üçyüz sayfa tutan yazılı papirüs tornan olarak taşımak 
İçin hiç olmazsa dört kişinin taşıyabileceği, kovamsi güderi çantalar 
gerekti, ömeğin tomar olarak her hangi büyük sözlük ya da 
ansiklopedinin bir harfinden ötekine gitmek 1911, otomobille 
kilometrelerce yol almak gerekti. Parşömenin bulgulamşı Gütenberg’in 
basimevini bulgulayışı kadar önemli bir buluştur. (Halikamas 
Balıkçısı,1984 : 140)

3. Bergama, yaz kış turizmin gözdesi bir beldemiz olarak boylesi 
bir yapıyı bugün fazlasıyla hakediyor niteliktedir.

4. Turistlere açılacak sanal müzesi ve Bergama’dan kaçmlan 
belgelerin kopyalannm sergilenmesi Türk turizmi yanında, haksızlıklara 
karşı da tipik bir savaş özelliği taşıyacaktır.

5. Türkiye’de, Milli Kütüphane dışında, milyonlarca yapıttan 
sozedilebilecek bir Bilgi Belge merkezi yaratmak İçin iyi bir fırsat 
yakalanmış olacaktır.

Proje Konusunda Yapılanlar ve önçalışmalar
Adi geçen proje konusunda öncelikle Bergama Belediyesi ile 

görüşülmüş, bugün oldukça önemli sayılabilecek, turistlerin geçiş alam 
üzerinde 6.500 m2 bir alamn, projenin yaşama geçiş aşamasında hemen 
verilebileceği belirtilmiştir.

Projedeki Bergama’nın özgün yapısı ve tarihsel, kültürel dokusuna 
uygun olarak bir gurup mimann çalışabileceği, uluslararası kaynak 
sağlayabilecek bir İnşaat bürosu tarafından da statik hesaplann 
yapabileceği belirtilmiştir.

Bergama konusunda çalışan Eskiçağ bilimcileri ile görüşmeler 
yapılmış, olumlu tepkiler alınmıştır. Yeri gelince destekleneceği yönünde 
görüş bildirmişlerdir.

Bergama Kütüphanesi’ni Yeniden Kurma ve Yaşatma Demeği adi 
altında bir sivil örgütün oluşturulması İçin çalışmalar başlamıştır.

Projenin en önemli yanlanndan birisini oluşturan Bergama 
Kütüphanesi, Bergama Sunağı, Bergama Maketi gibi birebir modellerin 
oluşturulması konusunda Marmara üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
öğretim üyeleri ile iletişim kurulmuş, düşüncelerimiz aktarılmış, proje 
alınması yönünde söz alınmış bulunmaktadır.

Projenin bir başka yönü olarak teknolojik donamm konusunda 
üniversitelerimizin Bilgi Belge yönetimi Bölümü öğretim üyeleri ile bir 
toplantı yapılacak; Projede görev almak isteyenlere tasarlanan yapının 
özellikleri, ölçüleri sunularak destekleri beklenecektir.

140



Hazırlanan Projenin ayinmli guruplarla tartışılıp tamamlanması ve 
seçim ardından Tanıtım fonu. Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı’na 
büro, sürekli eleman, ön hazırlıklar konusunda destek istenmesi 
planlanmıştır. Bu yöndeki çalışmalar İçin, açıhşı yapılan Mısır 
İskenderiye Kütüphanesi Projesi örnek olacaktır.

Mevcut Durum,Gereksinim ve Sorunlar
Ayn ayn belirlenen ekiplerin çahşmalanyla öncelikli olarak 

araştırma ve incelemeler sonucunda Projenin gerekli, yaklaşık bütçesi 
belirlenecektir. Bu bütçe ve gerekçeleri ulusal ve uluslararası alanda ilgili 
yerlere yönlendirilecektir. Temel gereksinimler

٠ Bir büro
٠ Büro donanım malzemeleri
٠ Sekreter (Ulusal ve uluslararası yazışmalar; eşgüdüm sağlama 

görevi)
٠ Kadro oluşturmak (mimar, statik işlemleri, kopya maket 

oluşturacak ekip, kütüphane İçin donamm, yazdım ve kaynaklan 
belirlemek; içmimar vb.)

٠ Demek.
٠ Bergama'da belirlenen yerin jeolojik özellikleri.
٠ Çağdaş ve örnek bir halk kütüphanesi İçin çalışmalar.
٠ Projeden doğrudan ya da dolayh yoldan yararlanacak gruplar
٠ Anadolu uygarhklan bilgi ve belge merkezi olarak ulusal ve 

uluslararası alanda bütün araştırmacılara açık olmak;
٠ Bergama’yı gezen turistlere kapah alanda Eski Bergama’nın 

özelliklerini yansıtan eksiksiz maketini sunmak;
٠ Eskiçağ Bergama Kütüphanesi’ni birebir yeniden kurmak.
٠ Almanya’ya kaçırılan Zeus /Bergama sunağının birebir ölçülerde 

kopyasını sunmak;
٠ Bergama’nın geçmişten günümüze yerel belleği olmak;
٠ Bergama’ya halk ve çocuk kütüphanesi hizmeti sunmak,
٠ Yapı İçinde yer alacak toplantı, tiyatro ve sinema salonlarıyla 

Bergama halkına hem kültürel hem de ekonomik yönden (toplantılar 
düzenleyerek) katkı sağlamak;

• Türkiye’nin en büyük dermeli kütüphanelerinden birini 
oluşturmak.
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SONU؟
Tasarlanan Proje, Türkiye’nin prestijini uluslararası alanda onplana 

çıkaracak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Anadolu Uygarlıklarım 
sahiplendiğini gösterecek çok amaçlı ve işlevsel bir amt yapıtın 
oluşturulmasını sağlayacaktır. Ayni zamanda Anadolu’nun dünya 
düşünce tarihindeki yerini vurgulayan temel nitelikli evrensel bir bilgi 
merkezi oluşturmak amacı da güdülmektedir.

Anadolu uygarhklan konusunda bugüne kadar üretilmiş ve 
üretilmekte olan bütün belgeleri toplamayı amaçlayan bir Bilgi Merkezi 
kurma düşüncesini, bunun İçin görüşülen hemen her kesimden destek 
alması, yapılması tasarlananları yüreklendirmek adına da önemli bir adim 
olarak algıladığımı belirtmek istiyorum..

Burada özeti sunulan Projenin öntaslağı ve ayrıntılı dökümleri 
sırasıyla siz kütüphanecilere sunulup, düşüncelerinizden yararlanılacağım 
saygılarımla belirtmek istiyorum.
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TÜRKİYE KÜTÜPHANECİLİĞİNDE BÜYÜK BİR İSİM 
،،NAİL BAYRAKTAR”

Celaleddin KİŞMİR
Galatasaray Lisesi //ا/ه Kütüphanecisi

Kütüphanelerin ve Kütüphanecilerin her türlü olanaklan bitip 
tükenmeyen bir düzen İçinde, daha doğrusu bir düzensizlik İçinde 
azalarak süregeldi. Bu söylediğim gerçek, Milli Eğitim ve daha sonra 
Kültür Bakanlığı’na bağlı kütüphaneler İçin geçerlidir. Devlet 
hizmetindeki sürem altmış yila yakindir. Bunun 56 yılını kütüphanelerde 
geçirdim. Yaşantımda ve gözlemlerimde kazandığım her şeyi 
kütüphanelere borçlu kaldığımı hiç unutmadım.

Kütüphanelerde bunca sıkıntıya, üzüntüye rağmen ayakta kalışın, 
yüzü güleç kalışın, asil nedeni dostlukların ve arkadaşlıkların 
kaybolmayışıdır. Ben Nail Bayraktar’m kişiliğinde, İçten duygularla 
günden güne artan bir arkadaşlık bulduğumu söyleyebilirim.

Meslek yaşantımızda Nail Bayraktar’la halef-selef olduk. Daha 
önceden de mesleğe ilk giriş yıllarımda Nail Bayraktar, eşi Nimet 
Hamm’la birlikte Konya’ya geldiler, ilk tanışmamız ise, Reşat Ekrem 
Koçu’nun yayınladığı İstanbul Ansiklopedisi’nde yazı ve resimlerini 
görmüş olmakla da bir yakınlığım oldu.

İstanbul’a gelişimde bana hiç yabancılık çektirmedi. 
Çahşmalanmda destek oldu. Bakanlık yardimlannda, ödenek 
ayarlamalarında, başka bir aracıya gereksinme duymadan Nail Bey’le 
temasa geçtik.

İstanbul il Halk Kütüphanesi’nde Nail Bey’in çalışmaları arasında 
en dikkate eğer bölümü İstanbul’da yapılması istenen çeşidi yerlerdeki 
kütüphane arsalanm kamulaştırma dosyalan idi. Eğer bu dosyalarda 
bulunan arsalar, o günlerde hem bakanlıkça, hem de yerel kuruluşlarca 
anlayışla karşılanmış olsaydı şimdi her İlçesi en azından bir kütüphaneye 
kavuşmuş olacaktı. Bu gerçekleşmedi, ancak Edimekapi ve Bakırköy 
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dosyalarındaki arsalar kamulaştınldı ve üzerlerine kütüphane binalan 
yapılabildi.

Nail Bayraktar ve eşi Nimet Bayraktar’in, yazma ve basma eserler 
üzerinde çok titiz çalışmaları ile Türk Kütüphaneciliğinde saygın bir 
yerleri bulunduğu inancındayım.

Yurt ölçüsündeki Kütüphaneler Nail Bey’den sorulur. Hepsini ya 
görev alarak, yada eşi ile birlikte gezerek, görerek tamma fırsatı 
bulmuştur.

Ayni biçimde yurt dışına çıkışlarında da eli boş dönmez. 
Kütüphanelere en yeni bilgilere, en son buluşlara ait ne varsa toplar 
getirir.

Nail Bayraktar’m Türk Kütüphaneciği’nde temiz ahlaki ile, geniş 
bilgi ve görgüsüyle, mesleğine bağlılığı ve saygısı ile eşi Nimet Hamm’la 
birlikte daha uzun yıllar sağlık İçinde yaşamasını ve çalışmasını dilerim.
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KİTAP VE MEDENİYET

Şerafettin KOCAMAN
Beyant Devlet Kütüphanesi Müdürü.

Medeniyetler oluşumlarını kitap ve kütüphanelere borçludurlar. 
Tarihin hangi dönemine bakarsak bakahm; kitaba ve kütüphaneye değer 
veren milletler, her zaman güçlü ve medeni olmuşlardır. Eğer kitap 
olmasaydı; edinilen bilgiler ve kazanılan tecrübeler saklanamayacak, 
bilgiler yeniden kazanılmaya, keşifler yeniden yapılmaya çalışılacaktı. 
Hep yeniden öğrenmek ya da keşfetmek ise, ilk günkü gibi kalmak 
demektir. İnsanlığın en büyük keşfi öğrendiklerini saklamak İçin yazmak 
ve bunlan kitaplara geçirmek olmuştur. Bilgi üzerine bilgi eklemek, 
yapılan keşifleri gelecek kuşaklara aktarmak kitaplar sayesindedir.

Önce; taş, tuğla, kemik parçası, ahşap ve parşömen üzerine yazılan 
bilgiler, kağıdın keşfiyle çoğalmış, ciltler dolusu kitaplar kütüphaneleri 
doldurmuştur. Kitabin gelişimindeki evreler ayni zamanda İnsanlığın 
medeniyette geçirdiği dönemleri işaretler.

Kitapların toplandığı, bilgilerin tasniflendigi ve araştmcılann 
istifadesine sunulduğu kütüphaneler, bir ülkenin ordulan, fabrikaları 
kadar önemli, hatta onlardan daha da mühimdir. Mühim de olmalıdır 
çünkü; bilgi olmadan ordular yonetilemez, fabrikalar kurulamaz.

Dün bizim, bugün batinin, özellikle Amerika’nın süper gücü; 
bilgiye ve araştırmaya verdiği önemden kaynaklanmaktadır. Bunlann 
dayandığı merkezler de kütüphanelerdir. Bir fabrikanın laboratuarında 
çalışan uzmanların çıkan ürünleri yenilemeleri, gelişmeleri, hatta yeni 
keşifler yapmaları, o fabrikanın büyümesi ve güçlenmesi açısından ne 
kadar önemli ise, bir ülkenin kütüphaneleri de, büyük devletler arasında 
güçlü saygın bir yer alması bakımından o kadar önemlidir. Kütüphaneler 
milletlerin hafızalarıdır. Hafızalarındaki bilgi, kültür ve sanatın 
yoğunluğu o ülkenin diğer milletler nezdindeki üstün değerini ortaya 
koyar.
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Bugün Amerika’nın süper güç olarak ortaya çıkması; bilgi kültür ve 
sanat merkezlerini bütün dünyadaki parlak beyinlere açık tutmasindandir. 
Bilgi kaynaklan olmasaydı, ya da Amerika’yı kuranlar böyle şeylere 
önem vermeselerdi, bugünün süper güçleri arasında Amerika 
olmayacaktı.

Avrupa orta çağın karanlık günlerini yaşarken, islam Medeniyetinin 
bütün dünyâyı aydınlatan pınltı donemi, yine kitap ve kütüphaneler 
sayesinde olmuştur.

Medeniyet tarihi üzerinde araştırma yapan bilim adamlan; 
medeniyetin, yerleşeceği toplumlan ararken; ilimde, sanatta, kültürdeki 
seviyelerine dikkat ettiğini, yoksa öyle her topluma sırayla gitmediğini 
söylemektedir. Bir medeniyetin bir toplumda yerleşebilmesi İçin, o 
toplumun medeniyete layık olması gerekir.

Fatih, İstanbul’un fethinden sonra kurduğu Medreselerin İçine üç 
tane kütüphane koyması tesadüfen olmamıştır. Kütüphaneye tayin ettiği 
kişileri devrinin önde gelen ilim adamlan arasından seçmiş, vezirlerinden 
birini de her ay kütüphane hizmetlerinin düzenli olarak yürüyüp, 
yürümediğini kontrol İçin tayin etmişti. Fatih’in ilme verdiği bu önem 
sayesinde Osmanh Devleti zamanının süper gücü haline gelmişti.

Istanbul u dünyânın ilim, kültür ve sanat başkenti yapmaya kararh 
olan Fatih, tıpkı bugün Amerika’nın yaptığı gibi dünyânın bütün parlak 
beyinlerini İstanbul da toplamis. ilim, kültür ve sanat merkezleri 
durumundaki kütüphanelerin kapılarını onlara ardına kadar açmıştı.

Doğu ve bati medeniyetlerin dününü ve bugününü inceleyen sosyal 
bilimciler; Fatih devrinde tüm Avrupa’da bulunan 9 adet tip kitabına 
karşılık, sadece Fatih in özel kütüphanesindeki 5.0001 aşkın el yazması 
eseri ile yüzlerce tip kitabinin mevcudiyetini medeniyetler arasındaki 
uçurumu göstermek açısından ortaya koymaktadırlar, istatistiklere göre 
bugün İsviçre’de bir kişinin yılda 300 kitap okumasına karşılık, 
vatandaşımız tek kitapla yetinmektedir. Bu da yine medeniyetler 
arasındaki uçurumu göstermesi açısından oldukça çarpıcı bir misaldir. 
Bugün, Amerika’nın Kongre Kütüphanesi’nde 150 milyon, Paris’te bir 
araştırma kütüphanesinde 12 milyon eser mevcutken, ülkemizin Milli 
Kütüphanesinde 2 milyon esere bile ulaşılamamıştır.

Bugün Türkiye’de 1.400 civannda kütüphanede kütüphanecilik 
hizmetleri, Kültür Bakanlığı’na bağlı olarak yürütülmektedir. Ancak bu 
kütüphaneler çağımızın şartlanna göre hizmet verememektedir. Bir kere 
bakanlık bu kadar çok sayıda kütüphaneye gerekli personel ve ödenek 
yetiştirememekte, hizmetlerin düzenli ve sürekli olmasmı 
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sağlayamamaktadır. Bu kütüphanelerin büyük bir kısmım yerel 
yönetimlere devretmek mecburiyetindeyiz. Geri kalan 15-20 
kütüphanede ؟ağın şartlarına uygun hizmet vermek mümkün olabilir.

Yurdumuzun her tarafında yerel kütüphaneler kurulmalıdır. 
Kütüphane kurulmadan önce o yörenin sosyal yapısı halkın istek ve 
meraklan incelenmeli, kurulacak kütüphane bu istek ve merakların 
karşılanması tarzında olmah. Kütüphane binası; bulunduğu mahaldeki 
mimari tarzın tamamen dışında, dikkat ؟ekecek veya hemen göze 
çarpacak bir üslupta olmalıdır. Kütüphanelerde ؟ocuklann oynayacaklan 
oyun alanlan bulunmalı. Kadmlann, erkeklerin gençlerin kısaca herkesin 
oraya rahatça girebilmesi, kitaplardan istifade etmeleri, konferanslar, 
konserler dinlemeleri, filmler seyretmeleri sağlanmalıdır. Çeşidi sergiler 
düzenlenmeli, kütüphaneler bilgisayarlarla donatılmalı. Velhasıl böyle 
bir kütüphanede hiç kimsenin caninin sikilmamasi istediği her şeyi 
rahatlıkla bulabilmesi mümkün kılınmalıdır. Bu tarz bir kütüphane 
yurdumuzun her tarafına yerel yönetimler tarafından yaygınlaştırılırsa, 
ülkemizdeki okuyucu oranında patlama olur. Herkesin bilgi ve kültür 
düzeyi yükselir. Türkiye'nin. Türk Milletinin kalitesi artar.

Kültür Bakanlığı’na bağlı 15-20 kütüphane ise; Milli Kütüphane, 
Yazma Eser Kütüphaneleri, Araştırma Kütüphaneleri ve Beyazıt Devlet 
Kütüphanesi’nden ibaret olmalıdır. Daha sonra buraların kaliteli personel 
ve ödenek ihtiyacı karşılanmalıdır, özellikle Milli Kütüphane, Araştırma 
Kütüphaneleri ve Beyazıt Devlet Kütüphanesi derleme kanununa bağlı 
olarak çalışacağı İçin “Derleme Kanunu” yenilenmeli ve ülkemizde ne 
kadar eser basihyorsa buralarda toplanmalıdır.

“Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu” 1934 yılında çıkarılan 
bir kanundur. Buna göre Türkiye de yayınlana bütün basılı malzemeden 
6 adedi Basma Yazı ve Resimleri Müdürlüğü’nde toplanır. Bazı 
kütüphanelere okuyucu hizmetine sunulmak üzere gönderilir. Bu 
Kütüphaneler; Ankara 11 Halk Kütüphanesi, Milli Kütüphane, Meclis 
Kütüphanesi, İzmir Milli Kütüphanesi (Şu anda derlenen kitaplar Izmir il 
Halk Kütüphanesine gönderilmektedir.), İstanbul üniversitesi 
Kütüphanesi ve İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi okuyucularım tam 
olarak istifade ettirmekte, diğer kütüphaneler gönderilen kitap, dergi ve 
gazetelerden seçme yapmaktadırlar. Bu durumda Ankara’da Milli 
Kütüphane ile İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nden başka 
kütüphanelerin derleme nüshası alması gerekmez. Boylece kanun zoruyla 
toplanan bu kitaplarla, ticaret yapan yayıncılara büyük bir zarar 
verilmemiş olur. Onun İçin derleme kanunu değiştirilmeli. Çağdaş bir 
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kanunla Türkiye’de çıkan bütün yayınlar bu iki kütüphanede toplanmalı, 
hatta diğer ülkelerde çıkan yayınlardan seçmeler yapılarak kütüphane 
materyali zenginleştirilmeli. Kütüphane personeli de bu materyali 
değerlendirerek en kısa zamanda okuyucuya sunulacak hale getirmelidir. 
Dünyânın bir çok ülkesinde, hatta komşu ülkelerde, kütüphanelerin 
kalitesi bizden çok daha üstündür. Güçlü ülkeler arasında yerimizi almak 
istiyorsak kütüphane hizmetlerine gereken önemi vermeliyiz.

il, İlçe ve çocuk kütüphaneleri yerel yönetimlerin elinde istenen 
düzeyde hizmetlerini sürdürürken, Araştırma ve yazma kütüphaneleri de 
Kültür Bakanlığı’nın emrinde ülkemizdeki bütün araştırıcıların merak ve 
bilgi, kültür ve sanat kaynaklarım beslemelidir. Böylece yeteri kadar 
kültür, bilgi ve sanat adamı yetiştirmek mümkün olabilir. Ülkemizde her 
şeyden önce yapılması gereken budur. Bunlan yapmadan kalkınmak ve 
güçlenmek mümkün değildir. Dünyânın en zengin devleti bile olsak; 
bilgili, kültürlü ve sanat yönünden zengin insanlanmiz olmadan batinin 
ortağı olamayız. AB üyelerinden biri olmak istiyorsak, onlar gibi bilgiye 
ve kültüre önem vermeliyiz, o da kütüphanelere gereken önemi vermekle 
mümkün olabilir.
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İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ KÜTÜPHANESİ 
(Kuruluşundan Cumhuriyet Dönemine Kadar) 1

Havva KOÇ
Istanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü Uunan Kütüphanecisi

Ozel konu kütüphaneleri stntfinda yer alan Istanbul Arkeoloji 
Müzeleri Kütüphanesi’nin, dermesi itibariyle bu tanıma uymayan bazt 
yönleri de mevcuttur. Kütüphane’nin kuruluşu ile Cumhuriyet’in 
başlangıcı arasında, arkeoloji alanma uygun konularla birlikte, her türden 
yayımn da sağlandığı görülür. Hatta ‘zengin kütüphane’ özelliğini, 
dermesinin bu özelliğinden dolayı kazanmış olup; ihtisas konusu 
dışındaki dermesinin de aynca başvurusu bulunmaktadır2.

Kütüphane’nin kuruluşu, bazı kaynaklarda 1902 yılı olarak 
gösterilir. Müze’de bu birimin, ilk Türk Müzesi’nin ikinci Dairesinin 
ikinci katinda ve bu daireyle birlikte açıhşı 7 Kasim 1903/[. 
Kütüphane’de yapılan açılış töreni, Maârif Nâzın Hâşim Bey’in bir 
konuşmasıyla başlamış, Müze Müdürü Osman Hamdi Bey’in 
konuşmasıyla sürmüştür. Haberi veren gazete, özellikle Ahmet Cevat 
Paşa Kütüphanesi’nin bu bünyeye katılmasıyla, Kütüphane’nin hayli 
zenginleştiğini ve çok mükemmel olduğunu ifade eder.4

Daha önceki çekirdek kütüphane, Müze planlannda belirtilmemekle 
birlikte. Birinci Daire’de, yani Lâhitler Müzesi’nin üst katindaki altı 
salondan birisi idi. Hatta ilk memuru, Maarif Nezâreti’nce 1893 yihnda 
atanmıştı.5

19O3’te açılışından bu yana, şimdi İçinde bulunduğumuz yerde 
faaliyet gösteren kütüphanenin, yaklaşık 500 m2 taban alam olup, bu alan 
balkonlarla (asma kat) biraz daha genişletilmiştir. Dikkat çekici 
güzellikteki 19 mimarisinin, zemine sağlam ulaşan ahşap akşamı, çift 
camii pencereleri, cam kapaklı kitap dolaplan, özellikle Ahmet Cevat

Metnin resimleri cildin sonundadır.
2 Keçinin terbiyesiyle emrazı.— Istanbul : Mekteb-i Tibbiyye-i Şahane Matbaası, 1293. 
Bu eserin Ocak 2002 deki bir doktora başvurusu, kitabi yalmz burada bulabildiğini 
belirtmiştir.
3 Kıvırcık (Koç) Vatin 1984: 214.
4 Mâlûmat, 26 Teşrinievvel 1319.
5 Salname / Maârif, 1318:565,569-570: Koç 1990: 381.
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Paşa Kütüphanesi’nin simetrik ٧٥ her parçası bir sanat eseri durumundaki 
mobilyası, önemli bir dermeye sahip bu kütüphaneyi ülkede eşsiz 
kılmıştır. Mimari Alexandr Vallaury, İç miman ise Philippo Bello olan 
müzede, kütüphanenin de ayni teknik adamlann elinden çıktığını 
söylemek mümkündür1. Müze-i Hümâyûn’un Müdürü Osman Hamdi 
Bey (1842-1910)11, yeni Müze binası içindeki bu inşaata aralıklarla 
gelerek bizzat denetlediği bilinmektedir.2

1949-1950 tarihinde, kütüphaneye bitişik kısımlarda bir “Gayr-İ 
İslâmî Sikke Bölümü” oluşturulmak üzere, şimdi büro olarak da 
kullanılan ve Şark Kütüphanesi ismiyle anılan Elyazmalar ve Eski Harfli 
Basmalar Bölümü’nden bir kısım, duvarla ayrılarak, kütüphane al ani 
küçültülmüştür, o zaman, bu kışımda tasnifli bulunan, başta eski 
gazeteler olmak üzere pek çok değerli derme, yerden tavana kadar üst 
üste yığılmıştır. Bu nedenle, başvuruya sunmada büyük güçlük çekilen 
eski gazete dermesinin, 197011 yıllarda değerlendirilmesi aşamasında, 
Bakanlıkça başka bir kuruma devri yoluna gidilmiştir. Hamdi Bey’in 
vefatı (24.02.1910) ardından, kardeşi ve Müze Müdürü olan Halil Edhem 
Bey’in, Müze ve Kütüphane’nin genişletilmesinin gerekli ve zorunlu 
olduğu konusunda gösterdiği çaba göz önüne alınndığında, yukanda 
bahsedilen mekânı küçültme işleminin isabetsiz bir uygulama olduğu 
görülür.3

Müze Müdürü Hatil Edhem Bey (1861-1938), 26.12.1915’te, 
Maârif Nezâreti’ne, Müze ve Kütüphane’nin büyütülmesi hakkında, 
mimar Edhem ve Âsîm Beylerin hazırladıkları keşif raporu ve planlarım 
yollamıştır. Rapor, müze ve kütüphanesinin tarihçesi açısından pek çok 
bilgiyi de içermektedir. Çekirdek kütüphaneyi oluşturan satin ve bağış 
kitaplar ile bunlann adetleri konulan (arkeoloji, tarih, epigrafi, filoloji, 
nümismatik, seyahat vb.) gibi... Hatta söz konusu rapor, tââilât sırasında, 
başvurunun devam edeceğine dair bir açıklama dahi vermektedir.4 1918 
yılına ait bir kayıttan, açık eksiltme ile keşif ihalesi yapıldığı; 1/200 
ölçekli plana göre, 62.918 kuruşa bir İlâve mekânın emaneten yapılması 
müsaadesinin, Müze Müdürlüğü’nce Bakanhk’tan istendiği 
anlaşılmaktadır.5 Bu proje gerçekleşmemiş olduğuna göre; geç kalınmış, 
yerleştirme ve depolama normlanndan uzaklaşmış olsa da, söz konusu

.٧atin 1984: agy-Kıvırcık (Koç) ا
2 age. 215.
3age. 211.
4 iAMEYA, karton 90, dosya nr. 7 164,7177.
5 iAMEYA, karton 95, dosya nr. 8032.
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projenin tekrar gözden geçirilip, günümüze uyarlanarak ele alınmasının 
gerekli ve yararlı olacağı kanısını taşımaktayız. Zira, kütüphanecilikte, 
iyi ve sağlıklı bir yerleştirmenin araştırmalara zaman kazandırması 
bakımından ne kadar önemli bir 15 olduğu açıktır.

Kütüphanedeki bu yer darlığı nedeniyle kitap dışı dermenin 
yerleştirilmesinde aynca bir sıkıntı süregelmiştir. 1931 yılında, haritalan 
koyacak yer bulunamayışma dair bazı kayıtlar tutulduğu dahi görülür.1 
Başvuru da alan bu dermenin yerleştirme ile ilgili bu durumu hâlâ 
aynidir.

Maârif Nezâreti’ne 1885-1886 yilmda, Müze’den sunulan bir lâyiha 
(tasan), “Müze-i Hümâyûn’un Terakkisi” başlığını taşımakta olup, 
bununla Müze’ye tahsisat sağlanmasının amaçlandığı görülmektedir. 
Lâyihanın dördüncü maddesi, Kütüphane’nin amacım açıklar. Eski 
eserler ilmine ait kitaplann Avrupa’dan satin alınması, konuyla ilgili bazı 
gazetelere abone olunması, müzece yayın yapılması (200 Lira gerekir), 
Avrupahlann, ülkemizde yaptiklan araştırmalarla ilgili yaymlann 
sistemli bir şekilde temini, kataloglar Çikanlması, fotoğraf! ama 
işlemlerinin gerekliliği vb... Müze İçin senelik 1.450 Lira verilmediği 
takdirde, kuruluşta belirlenen amaca uygun gelişmelerin olamayacağı; 
aksi takdirde Müze-i Hümâyûn’un açılıp, hemen ardından kapanması gibi 
istenilmeyen bir sonucun görüleceği, layihada açıkça vurgulanmıştır.2

Kütüphaneye kitap sağlanması ve dolayısıyla mevcudun arttırılması 
amacı doğrultusunda birkaç yol izlenmiştir. Yukarıdaki lâyihadan 
anlaşıldığına göre, 1893 yilmda Pesinari Efendi’den satin alman 1.086 
adet kitap, bu yolun ilk adımı olmuştur. Osman Hamdi Bey, müze 
bütçesinden aynlan bir fonla kitap almayı, gelişme İçin gerekli 
gördüğünden, başlangıçta bu durum, dermenin hızla artmasına neden 
olmuştur. Basımları 1900 yılına kadar olan yaklaşık 150 başlık yurt dışı, 
çoğu mesleki derginin sağlanması ve bunlann bugün de başvuruya 
sunuluyor olması, o devirde Müze-i Hümâyûn’da gerçekleştirilen özel 
araştırma kütüphaneciliğinin olağanüstülüğünü İşaret eder.3

Satin almalarda sağlam bir bürokratik İşleyişin yerleşmiş olduğu 
görülmektedir. 1893 yıh Nisan ayında, Paris’ten gelen bir san dik,4 ayni 
yılın Mayıs ayında Almanya’dan gönderilen yine bir sandık5 kitabin 

lAMEYA, karton 98, dosya nr. 8449/13899 ا
2 lAMEYA, karton 1, dosya. Haziran 1300
3 Kütüphaneler ve Müzeler, 1993: 66.
4 lAMEYA, karton 44/1, dosya-Nisan 1309/171.
5 lAMEYA, agk.,agd./185.
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kütüphaneye girişine kadar izleyebildiğimiz bir dizi kaydı, bu sağlam 
İşleyişi belgelemektedir. 1912 yılmda Şehbal adh derginin satin almmaya 
şayan bulunması;1 1923 yılmda bir grup elyazmanm pazarhk usulüyle 
satin alınması,2 bu İşleyişin devamında gösterilebilecek belgeye dayah 
örneklerdir. 1916 yılı itibariyle Müze Kütüphanesi’nin genel derme adedi 
18.600 adettir. Bunun 850 adedi ise elyazmadir.3

Derlemeyi İlginç bir biçimde büyütüp, nâdir eserlerle zenginleştiren 
diğer bir sağlama yolu ise bağışlardır. 1893 yılmda. Müze Müdürü 
Osman Hamdi Bey’in hediye ettiği birkaç yüz kitap, bu yolun ilk adımını 
oluşturur.4 Bundan sonra yapılan en büyük bağış Sadrazam Ahmet Cevat 
Paşa (1851-1900) Kütüphanesi’dir. Istanbul Vilâyeti, Hazine-i Evrak 
depolan bahçesinde, Cevat Paşa’nın yaptırdığı binada iken, 1900 yılında, 
Paşa’nın ölümü ardmdan, dolaplan ile birlikte, vârislerince Müze’ye 
bağışlanan yaklaşık 5.000 civannda bir dermedir. Ailesinden ulaşan ve 
kütüphanedeki kitaplan doğrudan İşaret etmeyen bir de basılı katalogu 
mevcuttur.5

Geçtiğimiz yıllarda, Sayın Taha Toros Bey’in, dermeye katılmasını 
sağladığı, çoğu Paşa’nın yazdığı kitaplann müsveddelerinden oluşan bir 
grup doküman, Cevat Paşa Kütüphanesi’nin ilgili bölümüne 
yerleştirilmiştir.

Müze Kütüphanesi’nin genel dermesine 1910 yihnda katılan 
DiyarbakIrlI Sait Paşa (1832-1891) Kütüphanesi, n. Ordu Menzil 
Müfettişüği’nce Diyarbakır’dan getirilmiştir. İslâm bilimleri konulu 
kitaplar ve mecmuatü’r- resâillerce zengin, 602 ciltlik bir gruptur6.

Recaizâde Ekrem Bey (1847-1911) Kütüphanesi, 1914 yihnda, oğlu 
Ercüment Ekrem (Talu) tarafından bağışlanmıştır. Halil Edhem Bey, 
50’si elyazma olan 395 adet kitabi Müze’ye kazandırmasından dolayı 
Ercüment Ekrem Bey’e teşekkürlerini bildiren bir mektup yollamıştır7.

Bir diger önemli bağış, Mehmet Şâkir Paşa (1855-1914) 
Kütüphanesi’dir. Ahmet Cevat Paşa’nın kardeşi, bir aralık yâveri, 
Halikamas Balıkçısı olarak bilinen Cevat Şâkir Kabaağaçlı’nın babası 
olan Mehmet Şâkir Paşa’nın asil görevi sefarettir. Tarihle ilgili, yaymh 

ÎAMEYA, karton 47/2, dosya nr. 4934 ا
2 lAMEYA, karton 100, dosya nr. 9229,9252.
3 lAMEYA,karton 90, dosya nr. 7 164,7177
4 İAİVİEYA, agd.
5 Catalogue de la Bibliotheque de Son Altesse Djevad Pacha.-Eerbin Montlugon: 
Grande Imprimerie du Centre,1898.
٥ Tura, 1949: 232; Koç 1990, dosya nr. 7164, 7177.
7 Tura, 1949: 230; Kıvırcık (Koç)-Vatin age.: 217: Koç age.: agy.
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ve yayınsız eserleri olduğu gibi, arıcılık, sütçülük vb. konularda da kalem 
sahibidir. Ağabeyinin yazdığı “Yeniçeriler Tarihini' tamamlamaya 
çalışırken, Osman Hamdi Bey’in izniyle 09.01.19O9'da Müze 
Kütüphanesi’nden bazı kitaplan ödünç almış,2 fakat zamanında teslim 
edemediğinden, sonradan Müze Müdürü olan Halil Edhem Bey ile 
aralannda bir dizi yazışma olmuştur. Paşa, 29.12.1910 daki bir 
ifâdesinde, bu kitaplan iade edemeyişinin sebebini “...şaşınrsınız kitabin 
beş on sahife bir de mukaddimesini yazayım dedim, fakat bir cilt...sonra 
iki cilt oldu; böylelikle 1908 yılından beri aslını bırakıp mukaddimesiyle 
meşgul oldum...” diyerek, durumu açıklayıp, kitapların bir ay daha 
kendisinde kalmasını arzu etmektedir. Bu arada, kendisinin de Müze’ye 
bir kütüphane hediye edeceğini; hiçbir kütüphaneden bir sayfanm bile 
eksilmesini arzu etmediğini dile getirmektedir .

Mehmet Şâkir Paşa’nın eşi tarafından I914’te Müze 
Kütüphanesi’ne bağışlanan derme, askerlik ve siyaset ilmi başta olmak 
üzere, ülke tarihleri ve istatistik gibi konulan İçeren 510 ciltten ibaret 
baskı kitaplar grubudur.4

Müze Kütüphanesi’nin, eski baskılarca zenginleşmesi, daha ziyade 
Sultan V.Mehmet Reşat (1844-1918) Kütüphanesi sayesinde olmuştur. 
Bu kütüphanenin asil adi “Gazi Sultan Mehmed Hân-1 Hamis 
Hazretlerinin Şark Müessesesi”dir. Derme, Alman Dostluk Yurdu 
(Deutsch - Türkische Vereinigung) üyelerinden oluşan bîr komisyonca 
Padişah’a armağan edilen 686 cilt olup, eski Avrupa baskilannca 
zengindir. Gruptan tespit edilen en eski baskı 1473 tarihlidir.5 Aynca 50 
civannda, 1500 tarihine kadar olan ve matbaacılığın beşik devrini 
oluşturan baskı eserler (incunable) dermesi de tarafımızdan 
yayınlanmıştır. Bu yayında aynntih olarak anlatıldığı gibi, bağışın Müze 
bünyesinde halka açıhşı 07.02.1917 dir. Kaynaklar, o donem Türkiye- 
Almanya arasındaki dostluk ilişkisi dairesinde, Sultanahmet / Türbe’de 
İnşa edilmek istenen, fakat gerçekleşemeyen Dostluk Evi’nin 
kütüphanesini İşaret ederek, bu dermenin, adi geçen kurum İçin 
planlanmış olabileceğinden söz etmektedirler.6

1 Ahmed Cevad, Târih-İ askeri-؛ Osmant, kitâb-1 evvel: “Yenicerler”.—Paris : Ernest 
Leroux, 1882.
2 Örneğin: De Marsigli/Luigi Ferdinando), L’Etat militaire de !’Empire Ottoman,(!-!!).-
La Haye 1732
3 İAMEYA karton 47/2, dosya nr. 5012.
4 Kıvırcık (Koç) - Vatin age.: 216 ; Koç age.: agy
5 Mahomet II. Epistolae Magni Turci. Roma. 1473 (No.R.412).
6 Kıvırcık (Koç) - Vatin age.: 216-217: Balivet - Kıvırcık (Koç) - Vatin 1987 :437-447.
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Kirmasti (Mustafa Kemal Paşa) Naibi Kâzım Tevfiki Efendi’nin 
annesi Hocazade Hatice Hamm’in 54 adet, çoğunlukla hukuk ve eğitim 
konulu dermesi daha ziyade ders kitapları ve kütüphane
defterlerinin yer aldığı 135 ciltlik Hattat Mektebi dermesi 
Pierre Loti’mn, kendisine hediyesi olan Avrupa baskı 25 adet Zeki 
Mugamiz (1871-1932) dermesi;3 250 cilt Kâmran Büyükkayra4 ile 784 
çift Hikmet Turhan Dağlıoğlu5 dermesi, kütüphanenin diğer bağış 
zincirini oluşturur. Kütüphane’ye son olarak katılan, eski Müze 
müdürlerinden rahmetli Necati Dolunay ve emekli Müze uzmanı Fatma 
Yıldız’m bağış kitaplan ise tasnif aşamasındadır.

Kütüphane’ye British Museum, Berlin, Viyana, Kensington, 
Smithsonian müzeleri; Societe de Palestine, Chemin de Fer Salonique 
Dedeağaç, Institut deş Langues Orientales de St. Petersbourg, University 
of Pennsyrvania vb. kurumlardan; Baltacızâde Todoraki Dimosten, 
Theodor Makridi, Vasilaki Mistakidis İbrahim Edhem Paşa, Osman 
Hamdi, Halil Edhem, Mylonas, Kuala, Th. Homolfe, Mordtmann, 
Schliemann, Huart ve daha pek çok kişi tarafından yapılan bağışların, 
genel derme İçine tasnif edildiği görülür. Aynca, elyazma tasnifinde 
kütüphaneye epeyce yardımı dokunan Bursa Mebusu Mehmet Tâhir Bey 
de birçok elyazma hediye etmiş olup, Halil Edhem Bey kendisine 
0.12.193 tarihli bir mektupla teşekkür etmiştir : Fransa, Avusturya, 

Ispanya, Almanya hükümetleri de yaptiklan bağışlarla anılmağa değer.
Müze idaresi kütüphaneye, değişim yoluyla da kitap sağlamıştır. 

Ingiltere, Fransa, İsviçre (müze ve üniversiteler); Roma Alman Arkeoloji, 
Kahire Fransız Şark ve Atina Fransız Arkeoloji Enstitüleri ile sürdürülen 
değişim, ikinci Dünya Savaşı sonrasında durmuş, fakat sonra tekrar 
başlamıştır.8 Kayıtlar arasında rastlanan 1893 yılına ait bir belge ise, 
sıradışı denilebilecek bir değişim yolunu İşaret etmektedir. Padişah’m, 
Papa’ya hediye ettiği taş eserler karşılığında, kitap istenmiş; Roma’dan 
bir sandıkla 10 cilt kitap gönderilmiş; ancak bunlann kütüphanenin

 Kıvırcık (Koç) - Vatin age.: 218; Koç age.: agy ا
2 age.: 217-218: Koç age.: agy
3 age.: 218; Koç age.: agy

age.
5 age.
6 lAMEYA, karton 47/2, dosya nr. 4918/263.
7 lAMEYA, agk., dosya nr. 5024/368.
8 Kıvırcık (Koç) - Vatin age.:215, Koç age.: agy.; lAMY (4) 1950: 36
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amacına uygun olmadiklan görülerek, durum Ermeni Patrikligi’ne 
bildirilmiştir.!

Müze Kütüphanesi’ne kitap sağlama yollarından biri de diğer 
kütüphanelerden kopyalama şeklinde olmuştur.2

isminden söz edilebilecek farkh bir sağlama şekli ise “terekeler” 
olmuştur. Halil Edhem Bey’in anlattığına göre; 26 Şubat 1895te kurulan 
Rus Arkeoloji Enstitüsü Birinci Cihan Savaşı’nın ilanıyla İstanbul’u terk 
ettiğinde, dağılmak üzere olan kütüphaneleri, Müze idaresince 
kütüphane kapsamına alınmıştır 26.703 cilt bu büyük derme, 1929,4 
Hükümet emriyle iade edilmiştir3.

Müze-i Hümâyûn’un kütüphane personeline gelince; onlann, 
bölümleri sınıflandırabilen; tarih, arkeoloji, müzecilik ve o devrin 
modem kütüphanecilik biliminde yeterli, özveri ve İş disiplinine sahip 
uzmanlar oldukları, kütüphanede izlenen mirastan anlaşılmaktadır.

1893 yilmda, görev unvam “muhafız” olarak, Maarif Nezareti 
tarafından Çekirdek Küîüphane’ye atanan ilk kişi Baltacızâde Todoraki 
(Dimosten) Bey (1836-19OO)’dir. Atamanın gerekçesi ise, başlangıçta 
küçük bir derme de olsa, bu dermenin gün geçtikçe artacağının göz 
önünde tutulması; kitapların kaydedilmesi, düzenli olarak korunup 
başvuruya sunulmalarıdır4

Baltacızâde'nin ölümü üzerine, Almanya Dariilfünunu’nda tarih ve 
eski eserler ilmi tahsil ederek, eserler yaymİamış, kazı komiserliklerinde 
bulunmuş3 Selanik Rum Ortodoks Mektebi Müdürü Mistakidis Efendi bu 
göreve atanır.6

Vasilaki Mistakidis Efendi, 01.06.1922 tarihi itibariyle emekliye 
sevkedilmişti. Müze Müdürü Halil Edhem Bey, ilim ve irfan sahiplerinin 
yüksek takdirini kazanmış, Müze-i Hümâyûn Kütüphanesi’nin bu 
seviyeye ulaşmasında büyük emeği bulunan Mistakidis’in, göreve devam 
etmesinin arzu edildiğine dair bir dizi yazıyla Maarif Nezâreti’ni 
bilgilendirmişti.7

Mistakidis Efendi’nin yardımcısı (hâfiz-1 kütüb muavini) Âli 
Beydir. Kendileri keza âlim ve fâzıl kişiliğiyle tanınmıştır, o devirde 

1 IAMEYA, karton 44/1, dosya nr. Mayıs 1309/361.
2 lAMEYA, karton 47/2, dosya nr. 5028/5093.
3Halil Edhem 1937: 8.
4 Kıvırcık (Koç) - Vatin age.: 213-214,221 (fiğ. 1).
5 age.: 214, 223 (fıg.2), 224.
٥ Saadet, 28 Teşrinievvel sene (1)310: Sabak.2 Şubat 1310.
7 lAMEYA, karton 100, dosya nr. 8944, 8948,8964, 2 Ağustos sene 1338/97.
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yapılan bazı yayınların karşılaştırma ٧٥ düzeltmelerini yapıp, bazılarının 
giriş kısmalarım dahi kaleme aldığı görülür? Bunun yanında, yakın 
çevresinde yapılan yayınlara da yardımı dokunur. Halil Edhem Bey, 
yazdığı bir makalede, bu yardımları İçin kendisine minnettarlığım dile 
getirir.2 24.10.1910da göreve başlayan Âli Bey de !..!"عل 
zorunlu emekliliğe sevkedilmiştir. Müze, Ali Bey’in emeklilik meselesini 
de ele alarak, bu değerli bilim adamının, çalışmasına devam etmesinin 
yararlı olacağını; maaşının düzeltilerek, normal memurlar seviyesine 
getirilmesini ister.3

Memuriyetindeki bu olumsuzluklar, Mehmet Ali Bey'i oldukça 
üzmüştür. Bir ara, haber vermeksizin Müze’yi terketmesi, moralinin 
oldukça bozuk olduğunun delili olarak görünmekteydi4. Halil Edhem 
Bey, bu emeklilik konusunu Maârif Nezâreti’ne yazmayı sürdürerek, Âli 
Bey’in durumunu yineler.5

Mayıs I922'de Kütüphanede mecburi bir vekâlet etme ve devir- 
teslim meselesi yaşanmıştır. Galata Sultanisi’nden mezun olarak 
Almanya’da da tahsil gören ihsan Sıdkı Bey, hâfiz-1 kütüb vekilliğine; 
Müze-i Hümâyûn tâmirat memura heykeltraş ihsan ve tasnifât memuru 
ressam Abdülfariz Beyler Kütüphane Sayım Komisyonu üyeliği 
adaylığına hazırlanmıştır.6 Ayni yıl, Müze’nin diğer birimlerinden de pek 
çok kişi zorunlu emekli olduğundan, büyük bir sıkıntı baş gösterince, 
Halil Bey yine durumu Maarif Nezâreti’ne rapor ederek, bu seviyeye 
ulaştırılmış Müze-i Hümâyûnda yapılacak pek çok 15 varken ve 
Kütüphane kapanmak üzereyken, muvakkaten çare olacak, hiç olmazsa 
vekâleten maaşla atamalar olabileceği; Sulh’un ardından gerçek 
atamaların yapılabileceği tarzında ciddi hatırlatmalarda bulunmuştur7.

Ağustos 1922de, ihsan Sıdkı Bey hâfiz-1 kütüb vekilliğine atanır. 
Hattâ, Erenkoyü inas Sultanisi (Kız Lisesi) Müdürü olan dayısı Mahir 
Bey’in maaşını vekâlet teminatı olarak gösterir, fâkat kabul edilmez.8

Âli Bey 1923 yılı sonlannda 2.000 kuruş maaşla “memuriyet-i 
faale” smifindan tekrar hâfiz-1 kütüblüğe atanmış; böylelikle Müze 
Müdürü Halil Edhem Bey’in büyük çabasının sonucu da alınmıştı'.

.Âşık Paşa-zaâe, 1332: îç kapak, kef (harfi) sayfesi vd ا
?Eldem, 1334: 321.
3 lAMEYA, agk., dosya nr. 9043,23 Kasim sene (13)39
4 lAMEYA, agk., dosya nr. 8931,13 Haziran sene 1338
5 lAMEYA, agk., dosya nr. 9007/9055,12 Şubat 1339.
٥ lAMEYA, agk., dosya nr. 8944,31 Temmuz sene 1338.
7 lAMEYA, agk., dosya nr. 8944/8947,1 Ağustos 1338
8 age-, 25 Teşrinievvel sene (13)38.
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1925 yilmda Müze, kütüphanecilik tahsil etmek üzere, bir efendiyi 
Almanya’ya göndermek istiyor. Gazetelere verilecek başvuru İlânında 
yer alacak şartlar maddeler 1. Almanca ve Fransızca bilmek, 2. Türk 
tâbiyetinden olmak, 3. üniversite bitirmiş olmak (Edebiyat Fakültesi 
mezunlan tercih edilecektir), 4. 18-25 yaşlan arasında olmak, 5. 
Cinayetle mahkûm olmamak, 6. Bulaşıcı hastalık ve mesleğe mâni 
fiziksel özürü olmamak2 şeklinde belirleniyor...

Müze-i Hümâyûn Kütüphanesi’nde kitaplann korunmasına yönelik 
olarak, sıkı bir sorumluluk ve buna bağlı “kefalet” söz konusudur. Diğer 
yandan, kitapların sağlığı bakımından “ciltleme” İşlemi ayn bir önem 
arzetmektedir. Başlangıçta bu 15, bir ciltevi/basimevi ile anlaşılarak 
gerçekleştirilmektedir. Buraya teslim edilen kitaplann, kararlaştmlan 
sürede teslim alınması konusunda gösterilen ciddiyet, başvurunun bir 
hayli önemsendiğini de İşaret etmektedir. Matbaa, şartlara uymadığında 
müdüriyetçe yazı ile uyanlmaktadir.3

Gerek Müze ve gerekse kütüphane kehle, pire, sivrisinek vb. 
haşereden korunmak İçin, Maârif Nezâreti’nin gönderdiği talimatlara 
riayet etmektedir4.

1344 eski ve nâdir eserler olmak üzere, kitaplann! nemden zarar 
görmemeleri maksadıyla, kütüphanenin ısıtılmasına önem verildiği; 
1929'larda bu ısıtma İşlemi İçin mangal kömürü kullanıldığı 
anlaşılmaktadır.5

Kütüphanede olabilecek hırsızlıklara karşı Müze, oldukça tedbirli 
davranmaktaydı. Louvre Museum’daki bir sirkat (hırsızlık) nedeniyle, 
günlük gazetelerde çıkan yazıda şöyle deniyordu; "... 
kütüphanelerimizdeki bakiyyeyi kaptırmama kütüphanelerin bu konuda 
korunmasını tesadüflere bırakmamalı..”.6 1914 yılına ait bir kayıt, 
kütüphanelerden birinde hırsızlık durumunda, önlemler ve 
değerlendirmeler hususunda Maarif Nezâreti, gümrükler, müzeler ve 
Vakıflar idaresi’nin eşgüdüm İçinde çalıştıklarını İşaret etmektedir7.

Müze’de kataloglama konusuna gelince; kütüphanenin başlangıçta 
elyazi olarak hazırladığı fiş kataloglannm, günümüze koşut bir düzeyde 

.iAMEYA, agk. dosya nr. 9070, 9071, 24 Şubat 1339 ا
2 ÎAMEYA, karton 108, dosya nr. 10466,3 Eylül sene (1)341
3 iAMEYA, karton 47/2, dosya nr. 5110 Temmuz (1)328
4 iAMEYA, karton 90, dosya nr. 7152.
5 iAMEYA, karton 114, dosya nr. 12943: karton 98, nr.84öl.
6 ikdam, 2 Eylül 1911.
7 iAMEYA, karton 10/2, dosya nr. 6225,29 Mart (1)330.
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oldukları görülmektedir. 1897 yılına ait bir kayıtta, “Müze Katalog 
Memurluğu” ile, Milonas Bey isimli bir katalog memurundan söz 
edilmesi, Müze’deki görev yaklaşımı bakımından hayli ilginçtir.1 
Kaynaklardan birinde de İlmî usulle yapılan en iyi fihristin Müze 
Kütüphanesi’nde olduğundan bahsedilerek, bu konularda önderlik 
edeceklerin de Müze’de olduğu; esasen muntazam ve İlmî fiş usûlünü bu 
Memleket’e sokan ve Kütüphane’yi bu suretle tertip ettirenlerin Osman 
Hamdi ve Halil Edhem Beyler olduğu; Türkiye’nin bu beyefendilere 
ilelebet minnettar kalacağı belirtilir2.

Kütüphane’de korunan elyazi bu eski fişlerden daktilo edilerek 
hazırlanan fiş katalogu çalışmasının 1950 senesinde Nümismatik (Antik 
Paralar Bölümü’nden başlatılarak, ayni yıl İçinde yirmi bin fiş yazıldığı 
bildirilir3. 1993 yılından itibaren de Anglo-Ameri kan Kataloglama 
Kuralları 2 (AAKK 2) formatmda bilgisayar uygulaması başlatılmıştır.4

Kütüphanenin, ifade edilmeğe değer nitelikte seçkin dermeleri 
mevcuttur. Bunların büyük bir kısmı seyahatname türü, taşbaskı ve eski 
baskılardır. Yaptığımız bir taramaya göre, derme İçinde 15. yüzyıldan 52 
(inkunabel), 16. yüzyıldan 30, 17. yüzyıldan 150 ve IS. yüzyıldan da 300 
civannda baskı eser bulunmaktadır. Bu tür dermeyi tasnif edebilecek eski 
hafiz-i kütüblerin (kütüphaneci), özenle seçilmiş ilim adamlarından 
olması tabii görünmektedir. Müze İçin Avrupa’dan istenen bu tür 
kitapların gümrük kontrollerini yapan memurlar, bunlarin ne olduklarım 
anlamakta güçlük çekerken, asnn hemen başmda, Müze-i Hümâyûn 
uzmanlarının, tüm faaliyetlerini bu bilimsel kitapların yardımıyla 
gerçekleştirdikleri ortadadır.5

Kütüphanenin 2.000 civarındaki el yazma dermesine gelince; bu 
grupta oldukça nâdir nüshalar ile, tüm derme İçinde 23 adet de görsel 
içerikli nüsha yer almaktadır.6

Kütüphanenin ülkedeki yer ve ününün belirtilmesi bakımından, 
devrin gazetelerinin rolünün büyük olduğu görülür. Konuya ilişkin, tespit 
edilebilen en eski gazete haberi tarihi 1902’dir. Kütüphane’nin İnşa 
edilişiyle ilgili bu haber “Müze-i Hümâyûn’a bir Hediye” başlığını 
taşımaktadır. Bu habere göre, İstanbul bankerlerinden biri, Müze’yi 

.lAMEYA, karton 12/1, dosya nr. 1 193,Nisan (1)313 ا
2Ergin, 1934: 443.
3 lAMEYA, 5 (1952): 7.
4 Keseroglu, 1994:
5 lAMEYA, karton 31/2, dosya nr. Eylül 1322.
٥ Kıvırcık (Koç)- Vatin age.: 219-220.
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ziyaretinde, olağanüstü intizama ve eski eserlerle ilgili bir kısım kitaba 
hayran kalmış; bunlar İçin bir kütüphane yapılmak istendiğini öğrenince 
para yardımını esirgememiştir. Banker, bu 15 İçin gerekli olan 200 Lirayı, 
bir çekle Osman Hamdi Bey’e takdim etmiştir.1 Diğer bir gazete, 1909 
yıh Haziran’ inda “Müzemiz ve Osman Hamdi Bey” başlıklı yazışında, 
yirmi bin mevcutlu bu mükemmel kütüphanenin, özellikle Cevat Paşa 
kısmından övgüyle söz eder. Ayni yazı, Şehzâde Abdülmecid Efendi ile 
Şeyhülislâm Sahip Molla’mn da kütüphaneye yardımlarından bahseder, 
fakat yaidimin türünü belirtmez.^ I912’de yayınlanan bir makalede.
müze, müze çevresi ve kütüphane uzun ve İlginç bir biçimde 
anlatılmıştır. “Bir Fransız Seyyahı: İstanbul’da 11 Gün” başlıklı bu 
yazıya göre; Müze binalan gayet metin yapılardır. Bu binalar bir adamın 
(Osman Hamdi Bey) sessiz sedasız girişimiyle meydana gelmiştir. 
Mutlaka ziyaret edilmelidir. Avrupa bu adamı yakmdan tanır, o, bir 
buçuk yıl önce vefat etmiş ve hemşehrilerinin içlerini kan aglatmıştır. 
Yabancıların yaptıkları kazılardan çıkardıkları eserlerin, yalmz 
kopyalarım alabileceklerini nizama bağlamış; bu sayede de ülke’de, 
misli Avrupa’da görülmeyen müzeler meydana gelmiştir. Ayni bere göre, 
Müze’yi ziyaretleri sırasında, Müdür Halil Edhem Bey ile Kütüphane’de 
karşılaşmışlar. Birlikte zemin kata inip, burada, Halil Bey’in her türlü 
ihtişamdan arınmış odasına girmişler. Bu odanın, ile sahibine has eşyası 
bulunuyormuş. Bunun yanındaki, biraderinin (o. Hamdi Bey) odasını 
ziyaret etmişler. Sağlığında kullandığı eşya, nasıl bırakılmışsa, o halde 
duruyor, yazıhanesi üstündeki araç-gereç,rahmetlinin alışkanlık ve 
ahlâkını İlân ediyormuş, üst kattaki Cevat Paşa Kütüphanesi çok ilgi 
çekmiştir. Burada alti bin küsur kitap bulunduğu,buna bitişik asil 
kütüphanenin de hayli kabank nefis ve nâdir eserlere sahip olduğu; 
1887’lerde bir tek kitap yokken, bugün oldukça kabank bir mevcuda 
ulaşıldığı; bunun o. Hamdi Bey’in gayretleriyle mümkün olduğu; 
Avrupa ilim ve irfan sahiplerinin de bir hayli kitap hediye ettikleri ifade 
edilir.3

Müze, başta kataloglar olmak üzere kendi yayınladığı kitaplan, 
ülkedeki müze şubelerine de göndermekteydi. 1912 yihnda Halep 
Vilâyeti Süleymaniye Maârif Müdürlüğü’ne dokuz adet katalog 
gönderilir. Müze-i Hümâyûn Müdürü Halil Bey, bunlann demirbaşa 
kaydedilmesini; her kitabin üzerine “İşbu katalog demirbaş olarak Suriye 

.ikdam, 19 Mart 1902 ا
2 Siper-i Saika-i Hürriyet, 2 Haziran 1325.
3 Mecmua-i Ebuzziya cüz 137, 25 Rebiülevvel 1330: 276-277.
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Maarif idaresi’nde bulunmak üzere Müze-i Hümâyûnlar Müdiriyyet-i 
Umûmiyyesinden gönderilmiştir” ibaresinin yazılmasını istemiştir.1

Müze Kütüphanesi’nin sistem ve düzeni, ülkede kurulacak diğer 
kütüphanelere örnek olmuştur. I922’de Kastamonu’da kurulmak istenen 
kütüphane İçin, Müze’ye, staj İçin eleman gönderilmek istendiği; büyük 
bir ihtimalle Mistakidis Efendi’nin, bir ön haztrhk olmak üzere, bu 
eğitim İçin, kâğıt üzerine katalog bilgileri, yerleştirme düzeni ve fişler 
hakkında notlar yazdığı görülmektedir.2 Bu arada îzmit Müzesi’nin kitap 
İsteği karşısında Halil Bey, kütüphaneden kitap çıkmayacağını bildirip, 
ihtiyaçları olan kitaplan Almanya’dan sağlayabileceklerini 
bildirmektedir.3

1925 yihnda, Vasüaki Mistakidis Efendi’nin,Milli Kütüphane’yi 
tasnif İçin Ankara’ya davet edildiğini öğrenmekteyiz. Sağhğı nedeniyle 
gidememiş olsa da, bu bilgi, Müze kütüphaneciliğinin ulaştığı nokta 
bakımından önem taşımaktadır4. 1925 yuma ait bir diğer kayıt ise, satışa 
sunulan Ali Rıza Efendi Kütüphanesi kitaplannm, konu itibariyle Milli 
Kütüphane’ye uygun olduğuna dair Müze bilirkişiliğidir5.

Görüldüğü gibi,Cumhuriyet Donemi’ne kadar Müze’de oluşan 
kütüphane ve dolayısıyla kütüphanecilik, Türkiye kütüphanecilik tarihi 
İçinde önemli bir yer tutmaktadır.

Şubat 2OO2’de kütüphanece alman, fakat katılamadığımız bir 
internet konferansı davetinin, yukanda sunduğumuz konferansın tarihi 
olan 18 Mart rastlaması İlginç bir tesadüftür, internet Librarien
International 2002’nin Londra’dan yönettiği konferansın konusu ortak 
Avrupa kültür mirasının kitaplıklar aracılığıyla birbirine sıkı sıkıya bağlı 
olduğu; arşiv, müze ve kitaplıklar arasındaki uyumun önemi şeklinde 
özetlenebilir. Bu örneği sunmamızdaki maksat, dünyada kütüphaneciliğin 
teknik bakımdan ulaştığı en son noktalardan birini İşaret etmektir. 
Istanbul Arkeoloji Müzeleri’nin de,geçmişinden devraldığı deneyim ve 
güzel örneklerin ışığında, Kütüphane’yi, günümüz kütüphaneciliğinin 
gerekli gelişim ve düzenlemelerine ulaştıracağı ümit edilmelidir.

.lAMEYA, karton 47/2, dosya nr. 5044,24 Haziran sene (1)328 ا
2 lAMEYA, karton 100, dosya nr. 8942’den sonra nr. 130,26 Temmuz sene (13)38
3 lAMEYA, agk., dosya nr. 9073,27 Şubat sene (13)39
4 lAMEYA, karton 108, dosya nr. 10105,23 Mart 1341.
5 lAMEYA, agk., dosya nr. 10402, 2 Ağustos sene (1)341.
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MESLEKTE 50. YILINDA
ÜSTAD NAİL BAYRAKTAR İÇİN AŞK-U ŞEVK-U ZEVK İLE (*)

Şefık KORKUSUZ
Kütüphaneci, Atatürk Kitaplığı

ÂMİD ŞEHRİNDE
VAKTİYLE BİR MİLYON KIRK BİN CİLT KİTÂBI HÂVİ 

CESİM BİR KÜTÜPHANE 1

Başlığından anlaşılacağı gibi bir donemde (ki bu donem - Artuklu - 
donemidir) bir milyon kirk bin (1.040.000) cilt kitâb’a sahip bir 
Kütüphaneden bahs ediyor.

Pek su yüzüne çıkmamış bu makaleyi Ali Emiri-i Âmidi Efendi 
yazıp gündeme getirmiştir. Bununla ayni zamanda (bilhassa) Osmanh 
donemi öncesi, Artuklu ve Akkoyunlu donemi gibi çok eski sayılacak 
tarihlerde bile “Amid”in (şimdiki adıyla Diyarbakır şehrinin) son derece 
yüksek ve yoğun bir entellektüel seviyesine parmak basıyor.

Bu makaleyi okuyan bazı kişilerce olay belki mübalağa gibi 
gelebilir. Ancak, o donem biraz evvel ve biraz sonrası devirdeki islam 
şehirlerinin kültürel hayatına baktığımızda durumun hiç te mübalağa 
olmayıp hakikat-i hâl olduğu gibi arzettigi görülür.

(*) Ustad Nail bey İçin bir şeyler yazma teklif edildiğinde hiç tereddütsüz kabul 
etmiştim, ne garibtir ki bu kabul ediş, genelde prensiblerime aykırı olduğu halde yinede 
bir anda olmuştu. Duurumu düşündüğümde ilk aklima gelen şu oldu; çalıştığım 
meslekte (tek bir kelimecik bile olsa) öğrendiğimi bu zattan öğrenmişim, yine bu alanda 
gördüğüm insanlar arasında meslekte bu seviyeye gelmiş başka bir zat görmedim, ve 
yine bu mesleğe bu denli önem veren bir başkasını göremedim.
Tüm bunların ardından nezâfet ve nezâket te kendisi İçin eskilerin deyimi ile “Hâzâ 
insani Kâmil” dedirtecek bir güzel insan olması beni tereddütsüz bıraktı.
Bu özellikler ayrıca bana Ali Emîri-İ Âmidi’yi çağrıştırdığından bu zatin da şimdiye 

kadar su yüzüne çıkmamış ancak son derece önemli olan bu makalesini konunun mâna 
ve ehemmiyetine binaen yazdım, umanm yerini bulmuştur.
Son olarak şunu söylemek isterim: üstad! keşki bu ülkede her meslekte senin gibi ehil, 
samimi ve hasbî insanlar olsaydı. Nice hizmet yıllarına sağlık, Sihhat,afiyet ve imanla. 
.Ali Emiri, Âmid-i sevda, sa. 3, sy. 33-39 ا
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Omeğin; Fâtımi halifeliği (910-1171) döneminde halife; Hakim bi 
Emrillah (halifeliği: 996-1021) zamanında Kahire’de kütüphane ve 
eğitim merkezi olarak kullanılan “Darülhikme”de bir milyon alt! yüz bin 
(1.600.000) cilt eser vardı.

Yine Endülüs Emevileri zamanında Halife Hakem (913-976) 
döneminde “Kurtuba” daki kütüphanede alt! yüz bin cilt (600.000) eser 
vardı.

“Gırnata” şehrinde de yetmiş adet halk kütüphanesi vardı.
Yukarıdaki birkaç örnek, durum hakkında açıklama olarak 

yeterlidir zan ederim.
Dolayısıyla bu makale iki bin yıllarında teknolojinin en yüksek 

seviyesinde Türkiye’nin değil bir şehrinde, hiçbir şehrinde bile bir 
kütüphanenin sahip olamadığı (hem de yazma eser olarak) kitap sayısına 
sahip olan Diyarbekir’in (Âmid) ne denli zengin bir külture sahip 
olduğuna güzel bir örnek olduğu İçin sunmak istedim.

Bu girizgahtan sonra asil makaleye geçebiliriz.

Âmid Şehrinde Vaktiyle Bir Milyon Kirk Bin cilt kitâbı hâvi cesim 
bir kütüphane zuhur-i İslamiyet ki nesim-i seher kadar latif, Şemim-İ 
cennet kadar ruhnevâz, berk-i hatif kadar seri’ bir surette kâinatı 
mustagrak-i envar etmiştir. Bunun idraki meâü-i hakikiyesine acaba bir 
kere olsun irca -i nazar-i basiret eylemiyor muyuz? Edersek ne görürüz 
ki: Meb’us-İ ekber-i kâinat olan ruh el-murselin efendimiz hazretleri 
mu cizât-ı Muhammediyeleriyle dağlan altun ve gümüş yapmağa ve 
bütün a zasını vâsıta-i Cibril-i şedid el-kuvva ile mahv etmeye muktedir 
iken bu gibi havârik-i ma’neviyata rağbet-i humâyun buyurmayip ashab-i 
kirammı tehzib-i ahlak-i insaniye ve tebrid-i muamelat-i şehevaniyeye 
sevk-u tahrid ile fermani fermâyi cihâni kemâlât eylemişti.

Görülüyor ki kemâlât-i fazıla ile muttasif olan bir halifesi kendi 
cigerpâresi olan evladı üzerinde hadd-i şer’iyi icra eyliyor ve o halifenin 
yine o ahlak-i hamiyet pîrâ ile meftûr bir kumandam Sehâb-İ rahmet gibi 
Afrika çöllerini geçerek Sâhil-İ Bahr-İ Muhite vasıl olduğu halde hâlen 
kendini zabt edemeyip at ile deryaya hücum ederek kargisini deniz İçine 
diktikten sonra “Ya Rab eğer bundan ilerüsünde dâhi cihan veya insan 
olduguni bilse idim, şu denizi geçer, o cihani na-ma’!ûmi keşf ile i’lâyi 
Kelimetullah ederdim.” diye bir lisani hamasetle enin ediyor.

Yine görüyoruz ki bir fi’ei kalile ile büyük bir düşman karşısında 
bir günde yed-i hamasetinde yedi adet şimşir-i cihanküşâ kırılmış ve 
mehib-i arslan şeklini almış olan bir kumandan Medine-i Münevvere 
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tarafından bir süvari gelmekte olduğunu görerek her bir ihtimali derpîş 
ile derhal yerine bir münasibini bi’t-tevkil harp meydanından çıkıp gelen 
süvariyi karşılayarak kendisinin kumandanlıktan azl edildiği haberini 
alması ve halbuki henüz muharebe kazanılmamış ve askeri Islam pek 
tehlikeli bir halde bulunmuş olduğundan bu havadis şuyu’ bulursa bu 
havadis islam İçin müstelzim-i mesâib olacağını anlaması üzerine gelen 
kâsida meselenin nezaketini anlatarak bir iki saat kadar ketm-i havadis 
etmesini rica ve hemen saff-i harbe dönerek şirâne hamleler gazanferâne 
teşçi’ ve teşvikler icra ve muharebeyi kazandıktan sonra halefini 
kumandanlık makamına ik’ât ve tebrik eylemiştir. 0 alücenab kumandan: 
“Benim maksadım vatana hizmettir. Bu hizmet-i mukaddese uğrunda 
nazarımda kumandanlıkla neferlik farkı yoktur. Şimdiye kadar 
kumandanlıkla hizmet etmiş isem de bundan böyle bir nefer gibi hizmet 
edeceğim” diye yemin ederek fi’l-hakika andan sonra fütuhat 
meydanlarının en tehlikeli mevki’inde iki zat görülüyorsa biri ve belki 
birincisi bu zat bulunmuş idi.

Kezalik görürüz ki bir muharebede yarah düşen bir gazi nefer 
inleyerek biraz su istemiş ve arkadaşı suyu bulup getirdiği sırada ötede 
yatan diğer bir mücahit-i mecruhta suya arzu gösterdiğinden İçmeye 
tenezzül etmeyip İkinciye göndermiş ciğerleri parelenip yerlerde yanan 
ikinci mecruh kahramanda suyu ağzına ahp İçeceği sırada daha uzakta 
bulunan ücüncü bir mecruh suya ikbal gösterdiğinden ikinci mecruhta 
içmeyip yerde inlemekte olan üçüncüye götürülmesini İşaret etmiştir, 
suyu üçüncüsüne götüren zat vasıl oluncaya kadar vefat ettiğini görerek 
İkincisine dönünce anında vefat eylediğini görmüş ve ondan birincisine 
koşarak ani da vefat etmiş bulmuştur.

Böyle üç mücahidin son nefeslerinde bile arkadaşlarım kendi 
hayatlarına tercih gibi mertliklerine hayran kalarak suyun nâkili de bir 
teşne-i bîtâb olduğu halde arkadaşlarına nasip olmayan bir suyu içmeyip 
yerlere dökmüştür.

Yine görüyoruz ki bir zat’a gâyet müsayike vaki’ olmuş idi. 
Bayramda hulul eylediğinden kendileri aç dursalar bile mahalle 
çocuklannm giyecekleri libaslara karşı kendi cigerkûşelerinin eski 
palaslar içersinde kalacağı cihetle yüreği çak çak olduğunu zevcesi beyan 
etmesi üzerine bildiği bir zata bir miktar harçhk irsali hakkında tezkire 
yazar. Gönderdiği adam memhûr bir kî٩e derûnıında hin dirhem getirir.

Kîsenin mührünü açmamış iken diğer bir ahbabından akçe talebini 
hâvi bir tezkire ahr. Ânm çoluk çocuklarının mahzun kalmaması 
hamiyeti kendi evlatları hakkında olan şefkate galebe eylediğinden gelen 
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akçeyi ayni ile o zata gönderir. Gönderir ama zevcesine ne cevap 
verecek, düşünür, şaşırır, kemal-i hicaptan hanesine gelmeğe de iktidan 
kalmaz. Bir cami-i şerife gider. Gece olur, cemaat dağılır, ne hal ise 
hânesine gelir çâr u nâçar mâcerayı refikasına hikaye eder.

0 âlîcenab kadında asla bî-huzur olmaz. Pek âlâ yapmışsın diye 
takdir eder.

Aradan biraz zaman geçtikten sonra kapı çalınır. Bir de ne görse 
beğenirsiniz. Ibtidâ para istemiş olduğu zat mezkur kîsenin henüz nhrü 
bozulmamış olduğu halde elinde tutarak: “Ben bu kîseyi size 
göndermiştim. Ne eylediniz doğru söyle.” der. Bu da mâcerayı nakl eder. 
Kîse elinde olan zat der ki: “Sizden tezkire geldikde yanımda bundan 
başka para yok idi. Size gönderdikten sonra filan dostumdan bir -”٠٠ 
harçhk talep ettim. Ani gördüm ki size göndermiş olduğum bu 15• 
ayniyle benim mührümle mehmur olduğu halde tekrar bana vasıl oldu. 
Hemen diğer dostlarımı da celb ederek şu bin akçenin yüz akçesini 
zevcinin parayı açmaksızın diğerine gönderdiğini takdir eden o alîcenap 
kadına i’tâ ve kusûr dokuz yüz dirhemini de üç yüz dirhem olmak üzere 
şu üç hamiyetli zat aralarında taksim ederler.

Bu haber halife-i vakte vâsıl oldukda o fâdıl halife de şu hamiyete 
hayran kalarak bu üç zâtı nezdine celb ile her birine İkişer bin ve o 
alîcenab kadına da bin altun ihsan ile insanlıklarına mükafaten cümlesini 
kâmiyâb eyler.

İşte bu îslamın nûr-i seher gibi az vakitte afâka intişar etmesi bu 
misüllü ah!âk-i âliye ve ciddiye ile hâsıl oldu.

Oyle allâmeler zuhura geldi ki her birisinin tasnif eylediği âsâr-1 
güzide bir kütüphâne teşkil edecek mertebeye vardı.

Irak, Mısır, Yemen, Iran, Endülüs kıt’ alarmda öyle kütüphaneler 
zuhura geldi ki her birinde mevcut olan kütüb-i ilmiye yüz binleri geçti.

Eğer şarkta Tatar beliyye-i kübrâsmın zuhuru, garpta Endülüs 
âüvel-i Islamiyesinin mâil-i inhitat ve kânn-i İnkîrâd olması gibi ahvâl 
zuhura gelmese idi hâlen âlem-i İslamiyet bir kütüphâne-i cihân şekl-i 
âli’l-âleni iktisâb edecekti.

0 zamanlar da cihan medeniyetinin ileri giden bir krt’a-i 
mübeccelesi de el-Cezire ve Diyarbekir ve Kürdistan idi. Âlem-i 
Islamiyetin en krymetdar kütüphanelerinden biri de “Âmid” şehrinde idi.

Bu kütüphane “Âmid” şehrinin halen mevcut olan Cami-i Kebiri 
civarında vaki’ olup hicret-i seniyenin akıncı asnnda miktâr-i mevcut-i 
bir milyon kirk bin cilt kütüb-i nefise ve nâdireye baliğ olmuş idi.
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Efâdil-İ miiİLikten meşhur Yusuf Selahaddin Eyyûbî hazretleri edib 
ve mağruf Kadi Abdurrahim el-Fadil ve imaduddin Kâtib el- Isfahani ile 
bu Kütübhane-İ Cesîm-İ ziyaret ederek derûnunda mevcud olan kütüb-i 
nâdireyi a’câb ve takdîr eylemişler idi.

Bu mertebe-i kesret-i kütüb’ün ne sûretle cem’ ve İdhâr eylediğine 
gelince; Sadr-1 islamda Amid Cami-İ Kebîrinde ba’zı kütüb-i diniyye 
içün bir Hizanet- el Kütüb tehiyye olunmuş ve andan beşinci asr’ı 
hicri’ye kadar Mülûk-i Salife tarafından peyderpey tevsî’ ve kütüb-i 
nefisesi teksîr eylediği gibi, sair müellifin ve ashab-i hayr tarafından dahi 
bir hayli kütüb-i mütenevvia vakf edimişti.

Beşinci asir ibtidasidan bil-i’übâr yarim asırdan mütecaviz 
Diyarbekir Melik-i bulunan Ebu’n-Nasr Ahmed’in Vezîr-İ şehîr-i olub 
437 senesinde vefat eden A’yan-İ Hekîman ve efâdıl-i 04101 Ebu’n- 
Nasr Ahmed b. Ebu Yusuf el Menâzi, fadl ve kemal ve serveti saikasıyla 
her taraftan kütüb-i kesîre celb ve cem’ine gayret ve hatta bizzat kendisi 
ihtiyari sefaret ve defaatle Bağdâd ve Konstantmiyye ve Mısır 
câniblerine azîmetle fudala ve hukema ve meşâhir-i müellifin ile sohbet 
ve oralardan dahi hikmet ve hey’et ve nücûm ve edebiyât ve sair ulûm ve 
fünûna dair kitablar taharri ve iştiraye bezl-i nakdine-i mukadderet 
ederek mükerreratmi ikiye tefrik ve mükerrer olmayanlardan dahi Hatti 
nefis ile istinsah ettirip gayet mahir mücellit ve müzehhiblere teclîb ve 
tezhîb ettirdikten sonra şu kütübi nefisenin cümlesini “Amid” ve “Meyya 
Farikiyn “Cami-İ Kebirlerinin Hazain’ül kütübüne vakf eylemekle 
Hazain-ül Kütübümüz zengileştikçe zenginleşmiş idi.

Allâme Kâdı Ahmed ibni Hallikan “Vefâyât-ül â’yân “ünvanh 
kitabında Ahmed b. Yusuf e!-Münazînin “Amid “ve “Meyya Fârikiyn 
“kütübhanelerine vakfettiği şu kitablardan şoylece bahsediyor.

Ahmed b. Yusuf el Münazi- faziletli ve iyi bir şair idi. 
Konstantin’e giderek birçok ki tab toplayarak getirip- Meyya Farikin 
(Silvan)- ve -Amid- Cami-İ Kebir kütübhanelerine vakfetmiş idi, bu 
kitablar-Münazi kitablan- ismi ile biliniyordu.”

437 senesinde vefat eden müşârun ileyh Ahmed b. Yusuf el 
Münâzî’den sonra da mülûk ve ümerâ tevsi’ ve tezbîn’e ve üdebâ ve 
fudalâ ve hukemâ dahi âsâri nefiselefini bu kutübhaneye vad’ ve İhdâ ye 
himmet eylediklerinden, mikdâr-1 mevcûd’i aklilara hayret verecek 
derece de tekessür eylemekte bulunmuş idi.

Yusuf Salahaddîn’i Eyyûbi hazretlerinin 579 senesinde vaki’ olan 
“Amid” seferi esnasında bu kütübhanenin mevcûdesi, yukarda beyan 
olunduğu üzere tamamı; Birmilyon kirkbin cild’e baliğ olarak, gerek 

166



kesret-i kütüb ve gerek nevâdir eserler ve enâfis (enfes) kıymettâr 
cihetleri ile dünyânın en meşhur ve en muntazam kütübhanelerin 
birincilerinden ma’dûd idi.

Bu günkü gün de böyle milyonluk kütübhane şöyle dursun, yüzbin 
cild kitâb-i Islâmiyeyi hâvi bir kütübhane kürre-i arz üzerinde ğayn 
mevcud olduğundan, bundan altı, yedi asır evvel yalmz “Amid 
“kütübhanesinde bu kadar enfes âsâr’ın mevcud olması, mûceb-i İsti’câb 
olabilir ise de bunun sıhhatini ve hatta kitablann miktân mevcûdini 
allâme; Abdurrahman Şihabuddin Ebi Şâmme hazretleri -Kitab-U 
Ravdetevn fi Ahbâri Devleteyn- ünvanh târih-i mu’teberâmnda, bizat 
Yusuf اطمملها Eyyûbi ile ziyareti kütübhanede hazır bulunan edîb-i 
şehîr, kâtib-i bî nazîr; imâduddin isfahâniden ve sahib-i -Târih-i Kebîr- 
Ebî Tayy’dan naklen ve aynen şoylece tahrîr buyuruyor:

“Orda bir ki tab hâzinesi vardı ki, İçinde Bir Milyon Kirkbin cild 
kitab vardı.”

Allâme-İ müşârun ileyh Ebî Şâmme hazretleri kütübi mevcûdeyi bu 
suretle beyan eyledikten sonra :

“Sultan (S. Eyyubi.) ve Kadi Fâdıl 70 deve yükü kitab aidi.”
ibaresini tahrir ediyor ki, ol vakt Mısır ve Şam ve Haleb gibi 

merakiz-i ulûm ve medeniyet olan bilâd-1 meşhurenin Şeyh-u! İslâm-1 
bulunan Kâdı Fâdıl gibi bir zât’ın bu kütübhaneden kütüb ahzma mecbûr- 
ul İhtiyâç olması,bunda mevcûd olan âsârı nâdirenin derece-i kıymet ve 
ehemmiyetini ta’yin eder.

Mamafih masaadeyi Sultan ve müşârun ileyh ile Kâdi Fâdıl 
hazretlerinin bu kütübhaneden 70 Hicâze (Deve yükü) kitabi intihab ve 
İhrâc eylemesine ve bir Hicâze; Hadd-İ a’zam olmak üzere 500 cild den 
ziyade olamayacağından, 70 Hicâze nihayet; 35.000. cild kitab olmasına 
ve geride daha birmilyondan ziyade kitab kalmasına ve sultan Yusuf 
Selahaddin Eyyûbi’nin “Amid” den tarih-i azimeti olan; 579 senesinden 
629 senesine kadar “Amid “şehri Mulûk-İ Artukiyye ve andan 658 
senesine kadar şu’beyi Mulûk-İ Eyyubi’ye ye makarr’i hükümet olup 
bunlardan her iki kısmı da muhibb-i ilim ve ulema olduklarından, şu 
müddet zarfında dahi kütübhane-i mezkûr’un tenâkıs eylemeyup îezâyüd 
eylediği şüpheden varestedir.

Şu cesim kütübhanesin kimler tarafından ve ne suretle mahv ve 
tahrib eylediği bahsine gelince; 654 senesinde - Vefayât ul A’yân - 1 
ikmal eden cenâb-1 Ibni Hallikan, bu kitablar hakkında:

“Bu kitablar halen (Silvan ve Amid) camilerinde mevcudtur.”
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Sarahatini kaydetmesine ve halbuki 672 senesinde tevelliid ve 732 
senesinde vefat eden Melik el-Miieyyed EbUl-Fida el Eyyubi; -Kitab el 
Muhtasar fi Ahbâr-İl Beşer- namındaki tarih-i meşhurun da:

“(Kitablar) yakın zamana kadar bu iki cami kütubhanelerinde 
mevcud idiler.”

ibaresini tahrir eylemesine göre ol esnada zuhur eden Tatar beliyye- 
i Irasında böyle 6-7 asirlak kadim ve nâdir-ül emsâl bir küttibhanenin 
de mahv ve İfnâ edildiği anlaşılıyor.

Mezkur kütübhanenin mevki-i; Cami-İ Kebir’in cenâhi yemin’inde 
ve o mukaddes ma’bed-i tûlânî'nin müntehasmda idi.

Bu ktitübhane bazı fevkâni kemerlerle Cami-İ Kebir’in o tarafındaki 
sokağı üzerinden karşı tarafa geçirilib, cenûben sipahiler çarşusi hizasına 
ve yemin’en Zinciriye medresesine kadar bir daire-i azime ve bedî’e 
meydana getirmiş idi.

Tekalib-i ezman, bu daire-i cesimenin inkadmi bile mahv ve nâbûd 
etmiş ise di Cami-İ şerîf’in canib-i yemin’inde şimdi mevcûd olan -San 
Abdurrahman Paşa Kutübhanesi- civannda sokak üstünde bir sengin 
kemer ile kemerin altındaki caddenin Sipahiler Çarşusuna doğru bazı 
sütunlar ve bazı kemerlerin alâyim ve asân mevcud olduğu gibi, 
Zinciriye Medresesi ile Cami-İ Kebir arasında halen kiraste (kereste) ve 
sair eşya konulur bazı sengin ve metin binalar bür ki, erbab-i dikkat 
ve basirat’in nazar-i İntihâb’ına o Dâr 1ع Kütüb-i Azim’in hatiratini 
getirebilir.

Bu kütübhane-i cesimden başka “Amid “şehrinde ve mülhakatında 
daha başka kiymetdar kütübhaneler de mevcud idi. Cümleden “Amid 
“şehrinde “Al-İ inal (inal oğullan) “kütübhanesi, Mardin, Hisnkeyfa, 
Meyya Farikiyn, şehirlerindeki kütübhaneler dahi nevâdir-i dünyadan idi.

Hususiyle tabib, fâdıl; îbn-i Ebi Asbi’ye; -Uyun el Enbâ’fî Tabakât- 
il Etıbbâ- kitabında; Diyarbekir meliki: Eb-un Nasr Ahmed tarafından 
“Amid “civannda vaki’ Meyya Farikiyn (Silvan) şehrinde gayet cesim 
bir hastahane ile kütüb-i tibbiyyeye mahsus kütubhane-i kıymetdâr İnşa 
ve ihya eylediğini yazıyor.

İşte sadr’ı islam da gerek i’lâyı medeniyet, gerek İ’layi ulûm ve 
maarif, böyle İttihad-İ ümmet ve İctimâ’i hüsn-i niyetle hasıl olmuştur.

Eğer ecdadımız da bizim sû-i ahlakımızla meftûr, mücerred 
nefsimizi erfah ve İ’zaz yolundaki ağradımızla ma’lûl olsalardı, sair 
meali-i umur şöyle dursun,acaba oturabilmekte olduğumuz haneler, 
kâşâne!ere nail olabilirmiydik?
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Şimdi değil bir milyonluk, hatta yirmi bin kitabi havi bir 
kiitiibhanemiz ve hele tabâbete mahsus bir iki dolap dolusu 
kiitübhanemiz bile yok.

Lisan-I Arab ki: Din-İ şer’iyi edebi bir lisani muhteremimizdir, 
bununla beraber otuz milyonluk bir Osmanh devleti olduğumuz halde 
bunun nısf’ına karib mikdan da kavmi necibi Arabtir.

Kavm-İ Necîb-İ Arab istisna edilmek şartı ile mektebden 
yetişenlerimizden acaba kaç adedimiz bu lisan-] âliye vâkıftır?

Bakiniz Ingilizlerde olan himmet’e ve üsan-1 Arab hakkmdaki 
hizmete ki -Mu’cemü’l-Buldan- müellifi meşhur Yakut-i Hamevi’nin - 
Mu’cemü’l-üdeba- nam te’lîf-i kebirini bu kerre tab’ ve ne^r'e 
başladılar.

Bu te’lif hakkında Şemseddin Sami Bey merhum -Kâmusü’l- 
A’lâm- mukaddimesinde şöyle yazıyor: “Yakut-i Hamevi’nin yalmz 
üdebanin teracimini câmi’ olmak üzere 8-10 cesim cildden mürekkeb - 
Tabakatü’l-üdeba- ünvaniyle bir eser-i azime vardır. Bunun -
Nûperli- kütübhanesinde mevcud olan ve yerinden zor oynayan bir 
cildinin -Ayn- harfinden başlayıp yine -Ayn- de bitmesi, eserin 
büyüklüğüne şahid olup insani hayrete gerilir.”

İşte Ingilizlerin tab’ma mübaşeret eylediği bu kitab-i maarif 
nisâbdır.

Ah! İş bu kadarla kalsa, bir emr-i vaki’ deriz, bu ki tab kütüb-i 
mensiyemizden idi. ingilizler bu kitabin bir nüshasını Londra 
kütübhanesinde bularak diğer cildlerini aramağa çıktılar. Şemseddin 
Sami Bey’in beyan eylediği cild-i kebiride Dersaadet’te -Köprülü 
Kütüphanesinde- diğer iki cildini de Amerikan kütübhanelerinde 
buldular. Her tarafa mahsûsen adamlar gönderdiler, İ’lan eylediler, bâki 
cildler halen bulunamadı. Kimbilir hangi memleketde, hangi zatlann 
dolab-i ihtiramında.

Bu cildleri olsun ziya’dan ve kayite-i mahsus adamlar gönderip 
Dersaadeften, Amerika’dan istinbah ettirdiler.

Birinci cild-i mukaddimen, ikinci cildi de geçen hafta tab’ olunarak 
iki nüshası Dersaadet’e vürud eyledi.

insan, ibaratmdaki sıhhat ve cildindeki zerafet ve letafete hayran 
oluyor, cildin arkasında şu ibare yazıyor:

“Bana tashihli bir nüshası verildi. D. s. Mezcilyos.”
İşte alicenab ecanib, üsan-1 arab-a hizmet ediyor. Biz ise, üsan-1 

dinimiz olduğu halde hâlen bîgâne duruyoruz. Ya Rab! Bu ne garib hal!
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Bu tafsilat dan maksadım; Ecnebi Hsan-1 türk edilsin de yalnız 
arapça öğrenülsün demek gibi bir sû-i tefhîm’e uğramasın. Hekim Farabi 
gibi bir Türk, yirmi, otuz, hatta İbn-i Hallikan kavlince 70 lisan biliyordu.

İbn-i Bibi rivayetince Hicret’in 600 hududundu Konya ahalisinden - 
Seyfüddin - isminde Türk bir katib; Arabi, Farisi, Türki gibi müteaddid 
şark lisanlarından maada, Avrupa elsinesinden dahi beş lisane âşinâ olup 
öyle tekellüm ederdi ki, herhangi lisanla tekellüm etse, kendisini o 
milletten zannederler idi.

Fıtrat-İ Beşer beş on lisanı öğrenmeğe her zaman müsaidtir. 
Kütübhanelerimize gittikçe pek çok ecnebiler görürüm ve bilmediğim 
bazı feslilere de tesadüf ederek tahkik eyledikte, ekserisinin fes giymiş 
ecnebi olduğunu anlanm, mutalaa ettikleri kitablann en nâfi’ ve en 
kıymetdâr âsârı islâmiye olduğunu görerek hayran olurum.

Şundan anlıyorum ki okumak başka, okuyubta memleket'e,vatan’a 
hadim’i hakiki olmak içün çalışmak başkadır. Filhakika şimdiye kadar 
gençlerimiz, hatta mekteblerimizdeki muallimlerimiz ma’zûr idi.

Başta lisan-i belîğ-i Arabi olmak üzere bâdema beş on lisanla 
tekellüm eden ve inşaallah-u te’alâ Diyarbekir, El Cezire, Kürdistan 
kıt’alannm da medeniyet ve azamet-i kadimesini iade edecek âşık-i 
teraki-i vatan hamiyetli fâdıllanmızi görmekle iftihar edeceğiz.

Hünerverler yitişsin, san’at İcâd eylesin,millet hamiyetle çalışsın, 
mülki âbâd eylesin, milleti çıkar seyret ne îbni Rüşdİer le ibni Sînâ lar 
hele bir kerre azm’i râh-i ecdâd eylesin.

Millet Süleymân’a teşebbüs, Fâtihân’a i’tinâlarla bekâ da Hâlid ve 
Fârûkî Dilşâd eylesin, millet olur elbet ne Hayreddinler, Turgutçalar 
peyda, yine yine bahr-i hünerde sa’yi mezdâd eylesin millet.

Kerim ol hizmet-i millet de candan öyle sa’yet kim, hamiyet saf 
bâlâsında ta’dâd eylesin millet.
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SAYIN NAİL BAYRAKTAR

Abdiilkadir KÖYLÜ
Emekli Ankara از Halk Kütüphanesi Müdürü

Nail Bayraktar, hakkında yazı yazmak İçin bence, Halk 
Kütüphanelerinin Babası Merhum Aziz BERKER’i, ismet 
PARMAKSIZOGLU’nu, Abdülkadir SALGİR’ı, Prof. Dr. Osman 
ERSOY’u ve o çağın kütüphaneciler camiasını hatırlamak ve anmak 
gerekmektedir.

O çağın kütüphanecileri hangi menşeden olurlarsa olsunlar, 
kitaplann tozunu yutanlar, makam mevki düşünmeden çok büyük bir 
aileydiler.

1954 yılı Arahk ayında Kütüphaneler Genel Müdürü Aziz 
BERKER, Niğde’ye gelirler, kütüphaneyi görürler. Kütüphanede bir 
müdür ve bir memur çalışmaktadır. Okuyucu çok, bina ve personel 
yetersiz.

Niğde Milli Eğitim Müdürü Naşit SARICA’dan Başöğretmenlerin 
sicil dosyalanm isterler. Benim sicil dosyamı beğenir ve beni görmek 
isterler. Ben geldim ve kendimi takdim ettim.

-Evladım seni kütüphanede görevlendirmek istiyorum ne dersin 
dediler. Benden cevap beklediler. Ben hiç beklemediğim bu soru 
karşısında hemen kendimi toparladım.

-Sayın Genel Müdürüm. Siz benim babam yaşında varsınız, ben 
sizin oğlunuz olsam, kütüphanede görevlendirilmemi ister misiniz, 
dedim, o da;

-Senden büyük evlatlarım var tabii, isterim, dediler. Ben bu değerli 
aileye böyle girdim. Benden sonra eşim îfakat KÖYLÜ’de bu aileye 
Kütüphaneci öğretmen olarak katildi, öğretmenlikte kardeş meslek olan 
Kütüphaneciliğe çok çabuk intibak ettik ve severek yaptık. Şimdi iyi ki 
katılmışız diyoruz.

Nail BAYRAKTAR, bu büyük ailenin başta gelen 
çimentolanndandır.
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Nail Beyle hatırladığıma göre 1967 yilmda tanıştım. Ben 1956 
yilmda Beyazıt Devlet Kütüphanesinde bir ay Nezahat IMRE Hanimin 
öğrencisi olarak, kurs gördüm. Yıllarca mesleki meşküllerimi oradan 
sordum. o yıllarda İstanbul Kütüphaneleri örnek alınacak 
kütüphanelerdi.

Demokrasi, bilgili ve bilinçli toplumlan uygulayabileceği bir 
yönetimdir.Yönetilenlerin, yönetenleri denetleme yeteneğine sahip 
olmadığı müddetçe bu yönetim şekli tam uygulanmış olmaz.

Büyük Önder Atatürk, Cumhuriyetin ilanından hemen önce ve 
sonra bilgili toplum yetiştirmek amacıyla her ilde bir basımevi ve bir 
kütüphane açtırmıştır.

Harf Devrimi, Halk Mektepleri, Halk Okuma Odalan ve Halkevleri 
Büyük Önderin direktifleri ile kurulan ve amacına ulaşmak İçin bütün 
gücü ile çalışan çok değerli kuruluşlardı. Halk Kütüphaneleri bu büyük 
özlemden ve ideden doğmuştur. Halka okuma hizmetini en iyi şekilde 
verme, kültürel gelişimi sağlamak İçin gerekli organizasyonun hizmete 
sunulması amaçlanarak Merhum Kütüphaneler Genel Müdürü Aziz 
BERKER’in büyük çabalan ile 1962 yılı yapılan VII. Milli Eğitim Şurası 
gündemine bilhassa Halk, Çocuk ve Okul Kütüphaneleri ile ilgili 
hazırlıklar sunulmuştur.

1962 yılı yapılan VII. Milli Eğitim Şurası, kararlarından 
anlaşıldığına göre çok ilgi gören bu konu, sunulduğu şekilde karara 
bağlanarak uygulanmaya başlanmıştır.

Merhum Kütüphaneler Genel Müdürü Aziz BERKER’in eseri olan 
bu konu yine onun çabalan ile hızla uygulanmaya konulmuştur. Bu 
uygulamada îç Anadolu’da, NÎĞDE, KONYA, NEVŞEHİR-ÜRGÜP, 
KAYSERÎ, ÇORUM, AMASYA örnek iller olmuştur.

Bu gelişmelerde halkın katkısı beklentilerimizinde üzerinde 
olmuştur, illerde eskiden bulunan okuma odalannm, Halkevi 
Kütüphanelerinin kitaplan, kütüphanelere kadrolar ise Bakanlıkça, 
Belediyelerce ve özel idarelerce verilmiştir. Kitap kampanyaları çok 
verimli oldu.

Nail BAYRAKTAR, biz Kütüphane Müdürlerinin birer Bakanlık 
temsilcisi gibi işlerimizi takip eder ve gerektiği zaman savunmamızı 
yaparlardı.

Bu coşkulu ve başarılı çalışmaya bir örnek olarak 1955 yilmda üç 
kütüphanesi bulunan Niğde ilinin 1975 yılı Bakanlığa sunulan Niğde 
Sungurbey il Halk Kütüphanesi’nin örgüt şemasının tetkikinde Halk, 
Çocuk, Gezici bölümleri ile Bölge Cilt Atölyesi ile 35 adet il düzeyinde 
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okuyucuya hizmet veren kütüphane olduğu görülecektir. Bu çalışmalar o 
yıllarda bütün illerimizde aynen devam etmiştir. Bugün bunlan söylemek 
maalesef çok zordur.

Bilhassa bu donemde Genel Müdürlükçe, HÎZMET İÇİ EĞİTİM 
Kurslan açılarak Halk, Çocuk ve Okul Kütüphaneleri personelleri 
yetiştirilmiştir.

Nail Beyle yakın çalışmalarım: Ben Niğde, Ankara il Halk 
Kütüphaneleri Müdürü olarak 25 yıl, on yıla yakın bir zaman İstanbul, 
Ankara, Bolu ve Samsun illerinde açılan Hizmet içi Eğitim ve öğretim 
Kurulu Başkam olarak çalıştım. Bakanlıkça Nail Bey’in başkanlığında 
kurulan Muhakkikler Komisyonunda üye olarak, Nail Bey Türk 
Kütüphaneciler Demeği Genel Başkam iken Genel Başkan Yardımcısı 
olarak çok yakın çalışmalarımız olmuştur.

vn. Milli Eğitim Şurası kararlan, Kütüphaneler Arası işbirliğinin 
sağlanması, Hizmet içi Eğitim Kurslan, Atatürk Kitaplan Toplu 
Katalogu, Büyük önder Atatürk’ün direktifleri ile hazırlanan ve 1939 
yihnda yapılan I. TÜRK NEŞRİYET KONGRESi’nin n.sini 24-27 Ocak 
1975 de İKİNCİ YAYIN KONGRESİ olarak yapılması Kütüphaneler 
Genel Müdürü Merhum Abdülkadir SALGIR ve Kütüphaneler Genel 
Müdür Muavini Nail Bayraktar’m insan gücü üstü çahşmalan ile 
olmuştur.

Nail BAYRAKTAR, çok çalışkan, dürüst, hoşgörü sahibi, daima 
yapıcı fikirler üreten örnek bir kütüphaneci bürokrattır. Kendilerinden 
çok şeyler öğrendik. Eşi Nimet Hamm’da kendisi gibi saygı duyduğum 
meslektaşımızdır.

Kendilerine ve saym eşlerine mutlu ve sağlıklı nice yıllan, eşim ve 
ben saygılarımızla dileriz.

Eşim ifakat KÖYLÜ ve ben bu anlamh günde ahirete intikal eden 
meslektaşlarımıza Tanrıdan rahmet diler, yaşayan meslektaşlanmıza 
sağlıklı uzun ömür ve başarılı mutlu yıllar dileriz.
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ATATÜRK KİTAPLIĞI BELEDİYE BÖLÜMÜ’NE 
BAĞIŞLANAN YENİ YAZMALAR

Prof. Dr. GünayKUT
Boğaüçi Üniversitesi

Atatürk Kitaplığı’na yeni bağışlar yapıldığını bu bağışların iki 
ciltlik Alfabetik Kataloğu’nu hazırlayan Nail Bayraktar’dan 
öğreniyoruz.1 Bu yazıda bağışlardan özellikle edebiyat, tarih ve dil 
açısından önemli gördüğümüz yazmaları tanıtmaya çalışacağım, iki 
ciltlik bu katalogdaki yazma sayısı birinci ciltte dört yüz altmış bir, ikinci 
ciltte ise yüz kirk birdir. Toplam yazma sayısı ise alt! yüz ikidir. 
Risalelerle birlikte bu sayilann çoğalacağı tabiidir. Onu da katalogda 
görmek mümkündür. Birinci cildin “Açıklama” kısmında Kütüphane ve 
Müzeler Müdürü Aysel Polatoğlu bu bağış yazmalar katalogu ile ilgili şu 
bilgileri verir2:

“Atatürk Kitaphgı’nda Yazma eserler üç ana bolümde toplanmıştır. 
Bu koleksiyonlar:

!-Muallim Cevdet Yazmaları,
2-0sman Ergin Yazmaları,
3-Belediye Yazmaları olarak bilinir.
Görüldüğü gibi ilk iki koleksiyona bağış sahiplerinin adi 

verilmiştir. “Belediye Yazmaları” bölümü ise, değişik zamanlarda 
değişik kişilerin kütüphaneye bağışladığı yazma kitaplardan oluşmuştur. 
Bunların hepsinin kaydı yapılmış, katalog fişleri de araştırıcıların 
istifadesine sunulmuştur. Ancak kütüphaneye yeni bağışlanan bir miktar 
yazma kitabin katalog fişleri yazılamamıştı. Bunlann da bir an önce 

Atatürk Kitaplığına Yeni Bağışlanan Yazma Kitapların indeks Katalogu I (İstanbul: 
Istanbul Büyük Şehir Belediyesi, 1991). I998'de bu katalogun ikinci baskısı yapılmıştır. 
Atatürk Kitaplığına Yeni Bağışlanan Yazma Kitapların Alfabetik Katalogu II (İstanbul: 
Istanbul Büyük Şehir Belediyesi, 1994).
2 Nail Bayraktar (Hazırlayan) Atatürk Kitaplığına Yeni Bağışlanan Yazma Kitaplar 
Alfabetik Katalog (Istanbul: İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, 1994): Açıklama
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tamamlanarak koleksiyona yeni katılan eserlerden okuyucuların 
faydalanmasını sağlamak gerekiyordu, indeks katalog, İşte bu ihtiyacı 
karşılamak amacı ile hazırlanmış bulunmaktadır.”

Polatoglu’nun, bu sözlerinden de anlaşıldığı üzre bu eserlerden 
henüz ilim âleminin haberi yoktur. Bayraktar’m gayreti ve ciddi 
çalışması neticesinde böyle bir katalogun hazırlanması beni olduğu kadar 
bu konular üzerinde çalışanları, yüksek lisans, doktora öğrencilerini ve 
yazma bilimcileri de memnun etmiştir. Bu kataloglan yayma hazırlayan 
ve ayni zamanda sınıf arkadaşım, meslektaşım ve aziz arkadaşım Nail 
Bayraktar’! Atatürk Kitapligl’ndaki yazmalann kataloglarım hazırladığı 
İçin kutlar aynca ilim âlemi adma ona teşekkür ederim.

Bu yazıda Nail Bayraktar tarafından hazırlanan ve Istanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nce bastmlan iki ciltlik Atatürk Kitaplığı’nın 
Belediye Bölümü’ne Yeni Bağışlanan Yazma Kitaplann Alfabetik 
Katalogu ele alınacaktır.

Nail Bayraktar, hazırlamış olduğu bu kataloglarda her bir eser İçin 
bir katalog numarası vermiş varsa yazar adi, eser adi, istinsah tarihi, 
yazmanın boyutlan, yaprak ve satir sayısı ile yazı cinslerini vererek 
eserin hangi dilde yazıldığını belirtmiş ve sonunda da yazmanın yer 
numarasını vermiştir. Katalogun sonunda ise araştırıcıyı aydınlatacak 
çeşidi dizinler görülmektedir. Bunlar kitap adlan dizini, her bir eser 
tanıtımında geçen faydalı bilgiler ve kişilerin dizini, konu, müellif hattı 
eserler, müstensihler, istinsah yerleri ve istinsah tarihleri dizini gibi sekiz 
ayn dizinden oluşur. Birinci ciltte müstensih, istinsah yerleri ve tarihleri 
ve müellif hattı eserler dizini yoktur. Fakat bu eksiklik ikinci ciltte 
giderilmiş, ikinci cilde ait dizinlerden sonra “Ek” adi altında bir bölüm 
açılarak birinci ciltle ilgili müellif hattı eserler, müstensihler, istinsah 
yerleri ve istinsah tarihleri dizinleri verilmiştir (s. 42-54). Her iki ciltte de 
kimi yazmalardan alman örnekler mevcuttur.

Yazmalar

îlginç yazmalara İşaret ederken başta katalog numarası verilmiş 
eser isminden sonra parantez İçinde numarası göstermiştir. Yazar adlan 
ile eser adlan verilirken gerekli uzunluklar şapka imi ile belirtilmiştir.

14. Hayâtî. Şerh-i Tuhfe-i Vehbi (No: K. 568/2) Sünbülzâde 
Vehbî’nin (1131/1718- 1224/ 1809) 1197/1782 tarihinde kaleme aldığı 
57 kıtadan oluşan ve her kıtada değişik vezinler uygulanan bu Farsça’dan 
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Türkçe’ye lügate1 Hayâtî olarak tanınan Ahmed Hayâtî Elbistanî (ö. 
1229/1813-14) tarafından yapılan şerhtir. Bu şerh çok beğenildiği İçin 
sekiz kez basılmıştır.2 Vehbî’nin Tuhfesi de gerçekten donemi itibariyle 
şaşırtıcı derecede en çok satan kitap olmuş ve I213/I798’den 
1325/1909’a kadar 58 baskı yapmıştır.3 Kimilerinin basım tarihi yoktur.

“Tuhfe” geleneği Türk edebiyatında Ferişteoglu Abdü’l-Latîf b. 
Melek (ö. 797/1394-95) tarafından yazılan manzum lügatle başlamış ve 
yüzyıllar boyunca devam etmiştir. Şâhidî tarafından 956/1549’da yazdan 
Tuhfe çok meşhur olmuştur. Ona çeşitli şerhler4 ve tanzirler yapılmış 19. 
Yüzyılda Türkçe-Fransızca, Türkçe-Ermenice5, Türkçe-Rumca tuhfeler 
yazılmasıyla moda haline gelmiştir. Dolayısıyla lügatlere şerh 
yapılmasının da bir gelenek olduğunu belirtelim. Aynca Hayâtî’nin 
şerhinin başındaki "... Kılındıktan sonra nâzım-i nihrîr-atâalal!âhû 
ömrehû ve kadrehû- hazretleri bu şerhine hâme-keş olduğumuz 
Tuhfesi’inin akîb-i İtmâmında bu fakîr-i pür-taksîr es-Seyyid Ahmed 
Hayâtî’den bi’!-mükâtebe şerhini iltimâs etmeleriyle...”6 sözlerinden bu 
şerhin bizzat Tuhfe sahibi Vehbî tarafından istendiği anlaşılmaktadır.

Hayâtî’nin eseri “fâtiha-i nazm-1 le’âli-i lügat ve Sâniha-İ rakam-! 
amâlî-i nikât ve Ser-İevha-İ tuhfe-i dânişverân ve ferr-i Sübha-İ sıbyân-1 
hünerverân” sözleriyle başlar.

Katalogda 1206/1791-92 da bitirilen bu şerhin yazmanın 7-24 
yapraklan arasında olduğu kayıtlıdır. Buradan da bu yazmanın eksik 
olduğu anlaşılmaktadır. 1271 Bulak baskısı 499 sayfadır7.

 ,(Manzum Sözlük •)رLatin harfli yayını İçin bk. SUnbUlzâde Vehbi, Tuhfe (1254-11 ا
Hazırlayanlar: Numan Külekçi-Turgut Karabey (Erzurum: Atatürk üniversitesi, Fen- 
Edebiyat Fakültesi yayını, 1980).
2 Istanbul 1206, 1215, 1219, 1237, 1251, 1254, 1266 ve Bulak 1271; Aynca bk. M. 
Seyfettin özeğe, Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Katalogu 4 (İstanbul: 1977) 
1874 - 75 numara 21228 sadece alt! baskı vardır.
3 Her ne kadar Tuhfe’nin Latin harfli baskısında s. II (bk. not. 3) ve s. Beyzadeoglu’nun 
Sünbulzade Vehbi yaymmda (Istanbul: iklim Yayınlan, 1993): 54-55 “yaklaşık otuz 
kadar baskısı yenilenmiştir” deniliyorsa da Ozege’ye bakıldığında eserin 58 kere 
basıldığı anlaşılmaktadır (özeğe, a.g.e., 1877-78 ve numara 21252).
4 Yusuf Öz, Tuhfe-i Şâhidi ve Şerhleri (Konya: Selçuk üniversitesi, Fen-Edebiyat 
Fakültesi Yayınlan, 1999).
5 Robert Dankoff, A. Turgut Kut ve j. I. s. Weitenberg, The Versified Armenian- 
Turkish Glossary by Kalayi, Ca. 1800 (Cleveland Ohio: Cleveland State University 
Armenian Publications, 1996).
٥ Bk. Özeğe, Şerh-i Hayâtî (Mısır: Bulak, 1271/ 1854-55):2.
.Bu makalede Şerh’in 1271/1854-55 Bulak baskısı kullanılmıştır ا
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Hayâtî’nm bu şerhinin bir önemi de kimi mısralann şerhinden sonra 
“fâide” adi altmda bilgiler vermesinden ve Farsça kelimelerin Türkçe 
anlamlanm verirken arada bir Çağatay Türkçesindeki anlamlarını da 
kaydetmesinden kaynaklanmaktadır. Bir örnek: ..... mûş be-manâ fâre.... 
Türkîde sıçan Çağatayda çıçkan dirler (Şerh, 236)

Hayâtî, Tuhfe’nin her mısraını açıklar. Açıklama tarzı şoyledir: 
Önce Farsça kelimelerin okunuşu verilmiş, Farsça’da kullanılışları ile 
ilgili ünlü şairlerden (Hafızı, Şirâzı, Şeyh Sa’dî gibi) örnek beyitlerle 
kimi zaman Türkçedeki kimi zaman da Çağatay Türkçesindeki 
anlamlarıyla ele alınmıştır. Eğer kelime daha önce geçmişse o kelimenin 
hangi kıtanın hangi beytinde geçtiğide kaydedilmiştir.

Tuhfe Şerhi’nden bir beytin nasıl ele alındığına ve şerhine bakalım: 
(s. 111)

“Gönül eğlencesi mahbûba dil-âram denir” satir başı (dilârâm) vasf- 
1 terkibidir. Lûgatde mutlaka gönül eğlencesi ma’nasmadır. Çünki dil 
gönül diyü on yedinci kıtanm beyt-i sâlisinde gelir. Ârâm ârâmîden 
lafzından emr-i hâzır yâhud İsm-i fâ’il-i muhaffefdir. Nâzım-1 nihrîr 
ma’nâ-yı aslîsinde işâret birle ma’nâ-yı gâübîsi olan gönül eğlencesi 
mahbûb diyü tercüme eyledi. (... Farsça örnek verilmiştir.) Ârâmîden 
dinlenmek ma’nâsınadır. Nitekim kirk dördünci kıt’anın beyt-i sâmininde 
ârâm dinleniş diyü gelür.

“Ya’n٩ektâ çalınız, bir eşi'yokbî-hemtâ”
(Yektâ) sükûn-ı kâf ile yalmz ve bir kat ma’nâsınadır. Çünkü yek 

bir diyü on tokuzinci kıt’anın beyt-i evvelinde gelir. (Tâ) tâ-i müsennât-1 
fevkiyye-ı memdûdenin fethiyle kat ve yük dengi (s. 112) ma’nâsınadır. 
Bundan başka tâ sekiz ma’nâya dahi gelir. Evvel zıdd-1 çift ya’nî tek, 
sânî be-ma’nâ keyfiyyet-i câme, sâlis be-ma’nâ tîz, 141" târ lafzından 
terhîm olmmıştır. Hâmis be-ma’nâ ،aded, sâdis be-ma’nâ zinhâr, 581 
hurûfı hecâdan birinin ismidir. Sâmin edattır. Bu dahi on vech üzre 
müsta’meldir. Kemâ sebaka (bî-hemtâ) misli ve mânendi yok
ma’nâsmdadır, zîrâ 1] edât-1 nefydir. Kemâ sebaka fi’l-edevâti’1- 
mürekkebe, (hemtâ) be-ma’nâ misi ve mânend çünki hem be-ma’nâ ma’ 
kemâ sebaka fi’l-edevâtı câmî (Farsça örnek)

19. Ahmed Yesevî -Dîvân-1 Hikmet: (K. 598) Yesevî’nin bu önemli 
eseri başta Yunus Emre (ö. 840/1320) olmak üzere pek çok sufi şairi 
etkilemiştir. Belediye Kütüphanesine bağışlanan bu yazma 168 yapraktır. 
Bu yazmanın incelemeye değer olduğu kanısındayım. 1305/ 1887-88 
tarihinde yani çok yeni bir tarihte istinsah edilmiş olması düşündürücü 
olmakla berabel Eraslan’m tesbitine göre en eski nüshanın istinsah tarihi 

177



tahmini 1215/18OO’dir. Bu yazma Manchester, The John Rylands 
Üniversitesi Kütüphanesinde 67 numarada kayith olup 97 yapraktır. 
Eraslan Divan-I Hıkmefin dokuz nüshasından faydalandığım belirtir.1 
Fakat aslında mevcut nüshalar bu sayıdan daha fazladır. En hacimli 
nüsha ise Istanbul üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Yazmalan arasında no. 
2497’de kayıtlıdır.2 Emel Esin nüshası (Müze No. 55) çeviri yazısı, 
bugünkü Türkçesi, İngilizce çevirisi ve sonda tıpkıbasımı ile basılmıştır? 
Bu önemli eserin bir nüshasının daha ortaya çıkması sevindiricidir. 
Henüz A. Yesevî’nin hikmetleri üzerinde bir edisyonkritik yapılmamış 
olmasını da dikkate alarak konuyla ilgili araştırıcıların dikkatini 
çekmenin uygun olacağı kanısındayım.

55 Aşık Garib ve Şâh Sanem Hikâyesi: (K. 447) 34 yapraktır. 17 
satir olup nesih yazıyla yazılmıştır. 1148/1735-36 tarihinde istinsah 
edilen bu ünlü halk hikayesinin en eski yazması 1721 tarihlidir. 
Azerbeycan Nizami Enstitüsünde’dir. Fikret Türkmen Âşık Garib 
Hikayesi üzerine mukayeseli bir araştırma yayımlamıştır. (Ankara: 
Atatürk Üniversitesi Yayınlan, 1974; yeni baskısı Akçağ Yaymlanndan 
çıkmıştır 1995). Hikâyenin XVI. Yüzyılın ikinci yansı ile XVH. 
Yüzyılın ortaya çıktığı sanılmaktadır.  üzerinde pek çok yayın yapılan 
Tebrizli Rüstemle Tiflisli Şah SanenTin aşk hikâyesinin en eski baskısı 
1880 dir.5 ilk Âşık Garib metinleri Radloff tarafından neşredilmiştir.

4

250 Tercümei Sıhhat u Maraz. (K. 583) Fuzulinin (. 963/1555-56) 
Sıhhat u Maraz adil Farsça eserinin Lebîb Efendi tarafından yapılan 
çevirisidir. 8 yk. 23 satırdan oluşan bu çeviri 449 katalog numarasında 

Kemal Eraslan (Hazırlayan) Dîvân-1 Hikmet’ten Seçmeler (Ankara: Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Yayınlarından 1983): 48-49.
2 Kemal Eraslan, a.g.e., 48.
 Hoca Ahmed Yesevi, Divan-I Hikmet (Dr. Emel Esin Kütüphanesi Nüshası), Yayma؛
hazırlayan Yusuf Azmun (İstanbul: Tek-Esin Türk Kültürünü Araştırma ve Geliştirme 
Vakfı Yayını, 1994): nüsha tavsifi İçin aynca bk. Mine Esiner özen (hazırlayan) Dr. 
emel Esin Kütüphanesi Katalogu (Yazma Eser) (Istanbul: Tek-Esin, 1995): Katalog no. 
866. No 4/1 (Müze: 55/1).
" Ak Garib” Türk Dili ve Edebyiat! Ansiklopedisi I (İstanbul: Dergâh Yayınlan 
1977): 194. ’

Özeğe, a.g.e cilt 1, 83 numara 1170-1172. Aynca özege’de Tevâtür ile meşhûr ve 
müteâref olan Âşık Garib Hikâyesi ve kenarında Ferhâd ile Şirin Hikayesi ve derfinUnda 
Mehrû ile Hurşîd Hikâyesi Cem’ olunarak tab’ olunmuşdur, adi altında dört baskısı ile 
bir de kenarında Tahir ile Zühre hikâyesi olan Arap harfli baskısı vardır, (özeğe, a.g.e., 
e 4, 18^ numara 20908. Bu baskıların hemen hepsi resimlidir. Aynca bk. Doğan 
Kaya- M. Sabri Koz (hazırlayanlar) Halk Hikayeleri T (İstanbul: Kitabevi, 2000): 65آل 
ve tıpkıbasım; 229-252.
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Lebib Efendi adina tekrar kaydedilmiştir. Bu eser Abdülbaki Golpmarlı 
tarafından da çevrilmiş ve bu çeviri basılmıştır1. Abdülbaki Golpmarlı, 
Lebîb Efendi çevirisinin anlaşılmadığını ve iyi bir çeviri olmadığını şöyle 
anlatır: “Sıhhat ü Maraz, Lebib Efendi tarafından dilimize çevrilmiş ve 
ilk önce îstanbulda 1282 de Ceridehane Matbaasında basılmıştır. 
Bilâhere Kitapçı Ahmet Hamdi isminde bir zat Lebib Efendinin 
tercemesini biraz daha zamanın diline uydurma suretiyle Trabzon’da 
1327 hicride Mihailidi Matbaasında tab’ ettirmiştir. Fakat tercememizde 
pek ehemmiyetli gördüğümüz yanlışlan İşaret ettiğimiz vechile Lebib 
Efendi’nin tercemesi garib tasarruflarla dolu olduğu gibi bu zat bir çok 
ibarelerin pek mühim bir kısmını mealen terceme etmiş, pek çok yerlerini 
tamamile uydurmuş ve birçok yerde de aşın terceme yanlışlan yapmıştır. 
Bundan maada lisan tamamile eskidir, hattâ daha doğrusunu söylemek 
icab ederse Fuzuli merhumun eserindeki fiillerle rabıt edatlanm ve diğer 
lâhikalan terceme etmiş, diğer kisimlan ve bilhassa terkipleri aynen 
kullanmıştır. Bir derece ki Farsçaya biraz vakıf olan bir şahıs bu eseri 
Lebib Efendi’nin tercemesinden anlayamaz da aslından daha iyi anlar. 
Hem doğruluk, hem de lisan bakımından bugün İçin bu tercemeden 
istifade etmeğe İmkân yoktur.”

267 Hafızî, Muhammed b. Mustafa. Sîretü’n-nebî: (K. 489/1) 1265/ 
1848-49 yihnda kaleme alman, iki sütun üzerine manzum mesnevi 
tarzındaki yazma eserin lb yüzünde her ne kadar Hâzâ kitâbu sîreti’n- 
Nebî yazısı varsa da bizce bu eser belki Hazret-i Peygamberle ilgili 
hikâye, mucize ve 825 anlatan yazma eserlerden derlenerek meydana 
getirilmiştir. Zira eser, İb’de Süleyman Çelebi’nin Mevlid’i ile 
başlamaktadır:

477471 adm kr İdelüm evvela 
Vacib oldur cümle her kula

Mevlid, Peygamber’in ölümüyle sona eriyor. Daha sonra başka 
hikâye ve gazâlar anlatılmaktadır. Kimi örnekler: Resûl a.s. Ebû Cehl-İ 
La’în ile güleş tutup şeımsâr İtdügi, ücâret-i resûl, Hatice-i Kübrâyı akd-i 
nikâh İdüp düğün itdüğü, Hz. Ali Kerremallahu vechehu, vahy hikâyeti, 
Hz. Ebû Bekr hikâyeti, Hz. Osmân bin Affân ve Hz. Hamza-i sâhib- 
kırân, hikâye-i Ebû Ceh-İ la’în Mekke ululan katinda mu’cizât-1 Resûl ile 
şermsândur. Hz. Ömer’in İslâm’a geldiği hikâyeti, inşikâk-i kamer, fasl-1 
rüsvâ-yı Yahûdât, Hz. Resûl’ün Mekke’den Medîne’ye hicreti gibi.

 Fuzuli, Sıhhat ve Maraz, Terceme eden Abdülbaki Golpmarlı (Istanbul: İ.ü. Tip Tarihi ا
Enstitüsü, 1940).
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Genellikle her yeni hikâyenin başında şablon bir beyit 
bulunmaktadır:

Söyle ey bülbül ahirdür [ür] zaman
Virmedi kimseye vlrmez çarh aman

Soylegil ey bülbül olmagil melûl 
İşbu dünyâ kimseye baki degül

Kendi admdan derlemesinin sonunda bahseder:

Bu /74/ Muhammed / ٤-٤٤١٥رر
Affına muhtâc durur ey pâdişâh

Hem tamâm oidi siret ey kardaşıın
Hakvire cennetlerinde bahşişim

Eser, Hz. Peygamberle ilgili pek çok hikâye, gaza ve mevlidi bir 
araya toplaması bakımından ilginçtir, üzerinde yapılacak çalışmalarla 
belki de bir manzum siyer külliyâtı ortaya çıkacaktır.

Hikâyelerin sonlarında da ufak tefek farklarla şablon bir beyit 
kullanılmıştır, iki örnek:

Hem bu meclis burada oldi tamâm
Hazret-i Muhammed’ e 2ر bin selâm

Hem güleş İŞİ dahi oldr tamâm
Hazret-i peygambere yüz bin selâm

284 Hâtırât. (K. 532.) 139 yapraktan oluşan bu eserin, Katalog’da 
31 Mart Vak’asi ile ilgili olduğu kayıtlıdır. Kim tarafından kaleme 
alındığı belirtilmemekle birlikte konunun önemi ortadadır.

Başı: Selâtin-İ âl-i Osmânda otuz dördüncüsü el-gâzî Sultân 
Abdü'1-hamıd Hân-, sânî hazretlerinin otuz dördüncü sâl-i saltanatına 
müsâdif üç yüz yirmi beş sene-i mâliyesi martinin otuz birinci Sah 
gecesi.......

384 Karagöz Oyunları. (Belediye K. 417.) Altı defter olan bu nüsha 
84 yapraktır. Karagöz oyunları ile ilgilenenlerin dikkatine sunmanın

Birinci hece zihafh. Vezin bozuktur.
2 “Sîret” kelimesinin ilk hecesi zihaflidir, ya da kelime siyer olmah idi. 
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yararlı olacağı düşüncesindeyim. Yeni bağışlandığı İçin görülmemiş 
olabilir.

566 Niyâzi. Mansûr-ı Bağdat. (K. 502/8.) 14. Yüzyıl şairlerinden 
Niyâzî’mn Hallâcı Mansûr’un hikâyesini konu edinen ve Mansûr-nâme 
adıyla da anılan tasavvufT eseridir. Mesnevi nazım biçimi ile yazılan bu 
eserin Arap harfli iki baskısı bulunmaktadır. (1284/1868 ve 1285/1268).!

CÖNKLER2: Bu bağış katalogunda 28 adet cönk bulunmaktadır. 
Cönkler genellikle halk edebiyat! verileri İçine alınmakla beraber 
içlerinde nadiren hikâye, destan veya küçük mesnevi, risale vb. eserlere 
de rastlanması mümkündür. Dolayısıyla bu 28 adet cönkün muhtevasına 
göre de bir değerlendirme yapılması uygun görülmüştür. Cönkler 138- 
164 katalog numaralan arasında yer almaktadır (138 katalog 
numarasından sonra 138٥ katalog numarası olması hasebiyle sayı 28'e 
çıkar). Kimi cönkler hakkında hiçbir bilgi verilmezken kimilerinde 
katalog hazırlayıcısı, araştıncının dikkatini çekme amacıyla “şiirler” 
dışında yer alan İlginç eserlerin adlarım vermiştir. Burada bu adlan 
verilen eserler tanıtılmaya çalışılacaktır.

144 Cönk (K. 363) 150 yaprakhk olan bu cönkte mektup örnekleri, 
Gevherî, Âşık Ömer, Âşık Semâî, Karacaoglan ve başka bir takım halk 
şairlerinin şiirleri yam Sira Âsumân ile Zîcân hikâyesi de yer almaktadır. 
Bu hikâye özege’de yedi kez basılmış görülmektedir.3 Bunlardan 
1339/1923٤٥ Mahmut Bey Matbaasında basılan 48 sayfalık baskısında 
resim de bulunmaktadır. Diğerleri Kerem Divani olarak da bilinen Kerem 
ve Asli hikâyesinin kenanndadir.

154 Cönk. Belediye (K. 373) 97 yapraktan oluşan bu cönkte Vîrânî, 
Niyâzî, Seyrânî, Nesîmî, Fuzûlî ve Şehîdî’den gazellerin yani Sira Medh-İ 
Tarîk-İ Bektâşiyân ile Hikâyeti Kâdî-i Bağdat ve Hırsız bulunmaktadır.

 :Muhammed” kelimesinin ilk hecesi imalelidir. özeğe, a.g.e., 4. Cilt (İstanbul 1973)“ ا
567, kat no 7538. Mustafa Tatçı (hazırlayan) Niyazi- Mansûr-nâme (İstanbul: Milli 
Eğitim Bakanlığı, 1994): Giinay Kut, “Osmanh (Bati Oğuz) Sahası Türk Edebiyat 
Tarihi” Türk Dünyâsı Ortak Edebiyat! (Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 
Yayınlan, 2004): 532-535.
2 Orhan Şaik Gokyay, “Cönk” Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 8 (Istanbul, 
1993): 73-75: ayni yazar “Cönkler üzerine” Folklor ve Etnografya Araştırmaları 
(İstanbul, 1984): 107-149: M. Sabri Koz, “Conk” Türk Dili ve Edebiyat! Ansiklopedisi 
II (Istanbul, 1977): 83-85: Günay Kut, “Bir Cönk üzerine”, Halk Kültürü, Halk Kültürü 
1/3 (Istanbul, 1984): 75-85.
3 Ozege, a.g.e, (Istanbul, 1971): kat no 1145; aynca bk. Doğan Kaya ve M. Sabri Koz, 
a.g.e., 17-62, tıpkı basımı 189-226.
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Hikâyet-İ Kâdî-i Bağdat’ın pek çok nüshası olduğu gibi basılı nushalan 
da bulunmaktadır, özeğe bu hikâyeyi Hikâye-İ Uğru ile Kâdî adi altında 
almış ve sekiz baskısını tesbit etmiştir. Hikâyenin uzunluğu 15 ile 45 
sayfa arasmda değişmektedir ve hepsi de 145 baskıdır. 1266/1850 yılında 
yapılan baskmm kenarlarında Kitâb-1 Nasîhat-1 Resûl ve Letâif-İ Hoca 
Nasreddin adil eserler bulunmaktadır.!

158 Cönk Belediye (K. 402) 192 yapraktır. Bu cönkte çeşitli 
destanlar bulunmaktadır. Bir tanesinin tanımı yapılmıştır, o da Kibns 
Destam’dir. Bu destan özege’de mevcut değildir.

Son olarak bu ciltte mevcut müellif hattı eserlerin katalog 
numaralan ile Belediye Bölümü numaralan verilecektir. Bu eserlerin 
çoğu Tanzimat sonrası eserler olması açısından bu donemle ilgilenen 
uzmanlarca ve akademisyenlerce değerlendirilebileceği kanısındayım.

II. Cilt
Nail Bayraktar (Hazırlayan), Atatürk Kitaplığına Yeni Bağışlanan 

Yazma Kitaplann Katalogu n (İstanbul: İstanbul Büyük Şehir belediye 
Başkanlığı Kütüphanesi ve Müzeler Müdürlüğü, 1994), Önsöz + 
Açıklama + 54 sayfa.

Birinci cildin basımından sonra geçen üç yıl İçinde Atatürk 
Kitaplığına yüzkırk bir adet yazma bağışlandığı katalogun “Açıklama” 
kısmından kaydedilmiştir.

3. Ahmed izzet Paşa (1864,1937) Hâtırât (O. 134) 180 yapraktan 
oluşan yazmanın, hatırat olmasının yani sira müellif hattı olması da 
önemini arttırmaktadır. 1992 yihnda I. cildinin “Feryadım” adi ile 
yayımlandığı katalogda kaydedilmiştir. Ahmet izzet [282111 hayati 
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde yayımlanmıştır, (cilt 23, 
İstanbul 2001: 563-64). Burada Hâtıratla ilgili verilen bilgilere göre 
Hâtırât’ın ismi Harb-İ Umûmî’nin Vukû’ ve Ziyâmda Mes’ûller ve 
Mes’ûliyetler adim taşımaktaydı, ilk kez Alman gazetesi tarafından 
Almanca’ya çevrilmiş ve 1927 yihnda basılmıştır^! Klighard, Die 
DenkwUrdigkeiten des Marchalls Ahmet izzet Pascha (Leipzig 1927). 
Daha sonra Akşam gazetesinde bir kısmı tefrika edilen Hâtırât, Feryadım 
adıyla iki cilt halinde basılmıştır. Bu çok önemli ve kültürlü Osmanh 
sadrazamı Almanca, Fransızca, Arapça ve Farsça bilmekteydi ve Diyanet 
Ansiklopedisi’ne hayati ile ilgili makaleyi yazan Metin Ayışığı’nın 
Mareşal Ahmet izzet Paşa (Asken ve Siyasi Hayati) adil bir çalışması da

.Özeğe, a.g.e., cilt 2 (İstanbul, 1973): 570, katalog no 7563 ا
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1997 ل٥  İstanbul’da basılmıştır. Paşa 1934 yılında Furgaç soyadını 
almıştır1.

50. Dukakinzâde Yahyâ Bey  (ö. 990/1582) Şâh u Gedâ (K. 647) 54 
yaprakhk bu mesnevi Yahyâ Bey’in Hamsesi’nden bir mesnevidir. Eser 
I284'te İstanbul’da basılmıştır. Yahya Bey’in bu mesnevisinin bir önemi 
de Sultan Ahmet Meydam’m (At Meydanı), surlan ve Ayasofya’yi 
anlatmasıdır. Hamseler Kataloğu’na göre bu mesnevi Yahyâ Bey’in 
üçüncü mesnevisidir. 1961 yılında basılan bu Katalog’da 921 u Gedâ’nın 
yirmi altı nüshası bulunmaktadır.  Bu nüshaların bugün çok daha fazla 
olduğu malumdur. Bir tanesi de Atatürk Kitaplığı’na bağışlanmıştır  
Matbu nüshada eksik beyitler bulunmaktadır. Bu durum ya basılı 
nüshanın dayandığı yazmadan kaynaklanmış olmah ya da kimi beyitler 
basım Sirasmda atlanmış olmalıdır. Bu bağış nüsha iki bin beyit kadardır. 
Hamseler Kataloğu’nda Süleymaniye Kütüphanesi, Hamidiye 1136 
numarada kayıtlı nüsha 72 yaprak olup her bir yaprakta 15 beyit 
bulunmaktadır. Bu durumda mesnevinin en tam nüshası gibi görünüyorsa 
da üzerinde bir edisyonkritik yapmadan bu karara varmak çok sağlıklı 
değildir. Hamidiye nüshasının beyit sayısı da 2000 kadardır. Matbu 
nüsha ise 1933 beyittir. Hamseler Kataloğu’nda iddia edildiği gibi çok 
eksik değildir. Matbu nüshada 22. Sayfadan sonra İstanbul surlanm 
anlatan kısım (Sevâd-İ Kal’e-İ Kostantiniyye) eksiktir. Aynca 
Ayasofya’yi anlatan kısmın (Tev’emen-i Mescid-i Aksâ) da altı beyti 
eksiktir. Bunlann dışında da kimi beyitler yoktur.

2

3
4

Yahyâ Bey bu eserinin sonunda kendini ve şiirini överek dikkatli 
kâtiplere hayırdua eder, özellikle kâtiplerin dalgınlık veya özensizlik 
yüzünden yaptiklan yanlışlara değinerek âdetâ bu şekilde yapılan 
istinsahlann sorumlusuna (müstensihlere) ve eserlerinden mana çalanlara 
beddua eder:

 ;Metin Ayışıgı, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi cilt 23 (İstanbul 2001): 64 ا
Süheyl izzet Furgaç- Yüksel Kanar (Hazırlayanlar) Feryadım 2 cilt (Istanbul 1992-93): 
aynca bk. İbnül Emin Mahmut Kemal, Son Sadrazamlar 13 Cüz (İstanbul: 1952: Maarif 
Matbaa): 1973-2028.
2 Mehmet Çavuşoğlu, “Yahya Bey” İslâm Ansiklopedisi. 13. Cilt (İstanbul, 1980): 343- 
347.
3 İstanbul Kütüphaneleri, Türkçe Hamseler Katalogu (Istanbul: MEB, 1961): 62-71.
4 Bağış kitaplardan söz açılmışken önemli bir bağış bölümünden daha bahsedelim. 
Süleymaniye Kütüphanesi’nin Yazma Bağışlar Bölümü bu açıdan çok önemlidir. 
Süleymaniye Kutüphanesi’ne yapılan kitap bağışlarının sayısı bugün 5258'e 
yükselmiştir. Aynca bir defteri de bulunan bu bağışlanan yazmalar İçinde çok önemli 
eserler mevcuttur. Bağışlar halen devam etmektedir.
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Rahmet ol katibe cihanda müdâm / ide ani mukabelemle tamam 
Mümkün oldukça ide sa'y-i cemîl/Kila bil bir hatâsını tebdil 
Onmasun alem İçre ol nadan / Boza bu gttlseni nite ki hazan 
Elifi oldi sanki kamet-i )ر / Egri a up 241 nite ki mâl 
Cehl ile ide fi 1-İ nâ-ma kul /Seng-İ noktayla rahmi recm ide ol 
Sebile gayreti ibret / Yaza lafz-ı mahabbeti mihnet
Kalemin mil veş çeküp mesela/Eyleye ayn-ı şi’ri nâ-bînâ 
 ki lutf u mürüvvet ıssı ola / Kila Yahya garibe hayr du’ â ا0
Bahr u ber şahı oldi ol gûyâ /Şi’ri anun yeniceridür ana 
Oldurur şark u Garb sultani /Ki durur haşr ohnca Dîvânı

§u arâdan eger ki bir ednâ/Andan olursa sârık-1 ma’nâ 
Omrinün gülleri kamu solsun /iller İçre civân-merg olsun 
Uzadursa gül-i manâya dest / Desti olsun çenâr gibi şikest 
Nokta gibi olup vücûdı ،adem / Kurisun parmağı mîsâl-i kalem 
Her elif katline ola bir tir / Çekse her mısra’ ana bir şemşîr 
Ekremü’l-ekreminsin yâ Rab/Erhamü’l-râhiminsinyâ Rab 
/3 gark eyle bahr-i rahmetüne / Lâyık olan budur ام hazretüne 
Fikrüni mahrem eyle ‘âlemde /Zikrüni hemdem eyle son demde 
‘Ayn-ı afvunla ol bize nâzır /Sözümüz budur evvel ü âhir (Son beyit)

79 yalaktan oluşan Şah u Gedâ’nın 1284 basktsi Hikâye-İ 
manzume-i Şâh u Gedâ başlığı altında 1. Satr-İ Bismillah iy ulü’l-elbâb/ 
 .rniftâhı kıfl-1 bâb-1 1180 beytiyle başlar. 1. Bismillâh’ın şerhi, 2 داه
Tevhit, 3 Münâcâct, 4. Na’t-1 Resûl, 5. Mi’râc, 6. Dört halifeye övgü, 7. 
Kanuni Sultan Süleymana övgü, 8. Sebeb-i te’lîf, 9. Aşk ٧• aşıkla ilgili 
bir hölüm 10. At Meydanı, 11. Altunbaş, Ca’fer-İ Tayyâr, Şeker Memi 
ve Şâh lakaplı Ahmed adil mahbuplann anlatılması, 12. Aşk belasına 
tutulan Gedâ nin matla-i destanı, 13. Gedâ’nın mecnûn olması, 14. 
Gedâ nin nasihat edenlere cevabi, 15. Gedâ’yı, derman bulması İçin bir 
azize götürmeleri, 16. Gedâ ile Şâh’ın karşılaşmaları ve Şâh’ın Gedâ’nın 
aşkını İfşa etmesi ve pişman olması, ve Şâh’ın ona sevdiğini söylerse 
gidip ona yalvaracağım söylemesi. 17. Gedâ’nın Şâh’a cevabi, 18.

ize, 19. Düşman Karayüz!ü’nün Gedâ’nın ağzından aşkını öğrenip 
Şâh’a gidip Gedâ’nın aşkının uluorta İfşa ettiğini ve iyi adim kötüye 
çıkardığını söylemesi, 20. Şah in bu sözler üzerine Gedâ’ya bir mektup 
(nâme) yazarak ona şehirden uzaklaşmasını emretmesi, 21-22. Hasbihal 
(2 tane), 23. Gedâ’nın âhının cefa edici Şâh’a eser etmesi, 24. Gedâ’nın 
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9518 mektubu, 25. Şâh’ın, Gedâ’nın mektubunu eline alması, 26. 
Geââ’ya Şâh’ı zemmetmeleri, 27. Gedâ’nın aşkının haddini aşması 
üzerine bazen aya bazen güneşe hitap etmesi ve bir cevap gelmemesi 
üzerine Kâdi’l-hâcât’a (Tann, gereksinimler kadısı) yalvarması, 28. Bir 
dellâlin Gedâ’yı kul şekline sokup pazarda Yûsuf gibi satışa çıkarması, 
29. Gedâ’nın namusu ve ârı terk edip zayıf bir ata binip sevgilisini (nigâr- 
i gonca-dehân) güldürmek İçin halka seyirlik hale gelmesi, 30. Bahann 
anlatılması, 31. Şâh’ın arkadaşlarıyla gülistana gezintiye gelmeleri ve her 
birinin başlanndan geçen bir hikâye anlatması, 32. Birinci güzelin 
hikâyesi, 33. Şâh’ın itirazı, 34. ikinci güzelin hikâyesi, 35. Şâh’ın itirazı, 
36. Üçüncü mahbubun hikâyesi, 37. Şâh’ın itirazı, 38. Şâh’ın hikâyesi, 
39. Şâh’ın arkadaşlan ile deniz seyrine gitmesi ve soyunup yaranlariyle 
denize girmesi, 40. Gedâ’nın gam köşesinde hasta olması ve bu halin 
hazâna (Sonbahar) benzemesi ve Şâh’ın vefâ şifasına ulaşması, 41. 
Düşmanların Şâh’ın Gedâya muhabbeti olup olmadığını anlamalan İçin 
imtihan etmeleri, 42. Gedâ’nın visâle ulaşması ama sevgisinin had 
derecede olması yüzünden Şâh’ın yüzüne bakamadığı İçin mustarip 
olması, 43. Gedâ’ya Şâh’ın hiç kendisine vefa edip etmediğini sormaları 
ve anlatması İçin ısrarları, 44. Hâtimetü’l-kitâb.

Mesnevi’nin sebeb-i te’lif kısmında Yahyâ şunlan anlatır: Yahya ve 
arkadaşlan bir araya toplanıp âlemi seyrederlerken konuştuklan konu da 
aşkmış. Birisi Ferhâd’ın gerçekten “aşk” İçin iyi bir ad bıraktığını, biri de 
Mecnûn’un aşk tekkesinin piri olduğunu, bir diğeri âlemde “sadık âşık”m 
Vamik olduğunu söylemesi üzerine Yahyâ da bu sözlerin kendisine hiç 
hoş gelmediğini bütün bu kişilerin bir alay zevksiz zampara (zen-pâre) 
olduğunu söyler. “Aşık, aşk ile kendisine uykuyu haram edendir. Bir 
servi boylu mahbubu sevip aşk derdinin Eyyûb’u olmah” diyerek âşık 
olanda “sabr” bir alışkanlık ve zanaattir. Sevgilinin visali ise ancak bir 
“merhabadır”; ondan başka bir şeye “destur yoktur” der ve orada 
bulunanlar da bunu kabul ederler, içlerinden biri “öyle bir nazm denizine 
dalgıç ol ki ortaya özel mücevherler çıkart. Aşk üzerine bir kitap yaz da 
onu bütün zeki ve kültürlü insanlar beğensin, ama diline “kadın 
hikâyesini” alma. Her bir harfi “sevda” dolu olsun. Elifi incelikte hayal 
gibi olsun. “Cim”i Ferhâd’ın kazmasına benzesin. “Dâl”i aşk derdine 
delil olsun. “Râ”lan hilâle benzesin ve aşk derdini arıtırsın. “Sâd”ın gözü 
ağlamaktan Ferhâd’n gözü gibi ağarsın (kör olsun). “Ayn”ı Mecnûn.’a 
benzesin, “yâ”sı bülbüllerin yuvası olsun, hir bir “kaf’ı dert dağı, “Kâf’ı 
ise aşkla ikiye bölünsün. Lâm’ı dilberin aşk kemendi, ا/] ise anber 
kokulu kâkül olsun. “Nun”lar, gam vadisindeki Mecnun gibi hüzün 
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eteğini elden komasmlar” der. Yahyâ du bunun üzerine besmele ile 
kalemi eline ahr.

Kitabin “Hâtime” kısmından bu kitabin bir hafta İçinde 
tamamlandığım öğreniriz. Eserin ismini de burada belirtir:

Doğdı çünkim bu şâhid-i mana
Oldi nam-1 şerifi Şah. u Geda

Ve yine bu konunun orijinal olduğunu ve kimseden almadığını 
belirterek eserin kendi telifi olduğunu söyler:

'Arîdür 'ariyet hasından
Pâkdür tercüme betasından
Kimseden nesne almadumkat’a
Ya’lemellah meger tevarud ota

Mesnevinin İçinde “Aşk”, “aynldum”, “deprenur” redifti üç ve 
“mesün-” ve “-masa” redifti iki gazel daha bulunmaktadır.'

Yahyâ fâilâtün mefâilün fa’lün vezniyle yazdığı mesnevisinin telif 
tarihini vermezse de Şâh u Gedâ, Hamse’nin üçüncü mesnevisi olarak 
kabul edilir.

Konu “aşk”tır. Bu aşk platoniktir. Yahyâ’nın daha evvel de 
söylediği gibi “merhaba”dan öteye gitmez. “Âşık”m Gedâ “maşukun da 
Şâh olması, Şâh’ın “mahbûb” oluşunu gölgede bırakmıştır. Çünkü Divan 
edebiyatında “âşık”, “maşuk’’un kuludur. “Maşuk” da “âşık”m sultanidir. 
Söz konusu sadece aşktır. Cinsiyet söz konusu değildir. Divan 
edebiyatının özelliklerinden biri de daima ideal bir güzele âşık 
olunmasıdır. Yahyâ’nın telif nedenini anlatırken de kadm-erkek aşkından 
değil ve “âşık”tan söz edeceğini söylemesi bunu teyit eder
niteliktedir. Zaten kitabinin sonunda yani Hâtime bölümünde de bunu 
şöyle tekrar eder:

Bu kitabum otmca ru -ı ki am
Ota eğlence ehl-i ışka müdâm
Bu ayandur ki 982 göre nıçe har
Ana ayn-ı ta’assub ile bakar

 Bu gazeller Yahyâ’nın Dîvam’nâa da mevcuttur. Bk. Yahyâ Bey, Dîvan Hazırlayan ا
Mehmed Çavuşoğlu (Istanbul: İÜ. Edebiyat Fakültesi Yayınlan, 1977). Aşk 209. gazel, 
Aynldum 259. gazel, deprenür 131. gazel, -mesün 331. gazel ve -masa 406. gazeldir.
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Kör edip fal ani bakar gibi lal
Koma söz söylemeğe anda mecal

îran edebiyatında da Şâh u Gedâ adil mesneviler olmakla birlikte 
Yahya’nın mesnevisi teliftir. BursalI Rahmî’nin (ö. 975/1567) de ayni 
adda bir mesnevisi bulunmaktadır. Bu mesnevi Iran kökenlidir. 1

199. Şemsi Paşa “Isfendiyaroğlu” ö. 988/ 1580-81. Cevâhirü’1- 
Kelimât (K. 618)

36 yaprak olan bu eser Tuhfe türünden bir lügattir. Lügat Arapça ve 
Türkçedir. Çok okunan bir lügat olduğu nüshalarının bir hayli 
olmasından anlaşılmaktadır.

Başı: Hamd-İ bî-had ana ki ;ati ehad
Sıfatı lem-yelid velem yûd

Sonu: Di vifak uymaga duşmenlik nifak u güce gak 
Di firak İş sonudur liatm u hitam

134. Mecmûa-İ hikâyât (K. 633)
182 yaprak olan bu hikâye mecmuasında ilgi çekici 17 hikâye 

mevcuttur. Bunlardan 120-31 yapraklan arasında manzum bir nasihat- 
nâme, Hikâyet-İ Cem’iyyet-I Mükeyyifât-1 Âlem ve Mübâhese ve 
Mücâdele (35b-49a)3 Hikâyet-İ Pâdişâh ve Dülger (117a-13Ob), Kitâb-İ

Türk edebiyatında Şâh u Gedâ veya Şâh u Dervîş yazanlar İçin bkz. Agâh Sim 
Levend, Turk Edebiyat! Tarihi 1 (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1973): 133-34: 
Rahmî’nin mesnevisinin konusu İçin bk. Vasfı Mahir KocatUrk, Türk Edeibyat! Tarihi 
(Ankara: Edebiyat Yayınevi, 1964): 371-373.
2 Tespit edilen nüshaları İçin bk. Şemsi Ahmed Paşa, Şeh-nâme-i Sultan Murâd. 
Hazırlayanlar: Günay Kut- Nimet Bayraktar (Cambridge USA: Department of Near 
Eastern Langugaes and Civilizations. Harvard University, 2003): 18.
3 Bu hikâye kitabi şu an okuyucuya çıkarılaınıyor. Ama kimi hikâyelerin 
değerlendirilmesi veya diğer nüshalarının tespiti İçin hikâyenin başının ve sonunun 
bilinmesi gerek. Zira bu tür hikâyeler değişik isimlerle karşımıza çıkabilir. Ana Bacı 
hikâyesinin kataloglarda Hikâye-İ dendâniyye ve Hikâye-İ Hoca Abdurrauf olarak da 
geçmesi gibi.[Bunun İçin bk. Günay Kut, “Yazmalar Arasında II” Osmanh 
Araştırmaları (-ا Journal of Ottoman Studies) VIEVIII (Istanbul: 1988): 187-192; 
Hasan Kavruk, Mensûr Hikâyeler (İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı, 1988): 84-88]. 
Dolayisi ile bu hikâyenin de kimi nüshalarının Süleymaniye Kütüphanesi Tercüman 
Yazmaları Y-361'de Latife: Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmut 6304/4 Risâle-İ 
münâzara-î erbâb-1 keyfiyyât ve ashâb-1 me’âcin ve vakıf kerdeni mükeyyifât yk. 659- 
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Ebû Ali Sinâ (1550-1800) üzerinde durulması gereken eserler olarak 
görünmektedir.

Bu iki bağış yazma katalogunda Türkçe divanlar oldukça çoktur. 
Bunlardan söz etmememin nedeni Nail Bayraktar’m Atatürk 
Kitaphgı’nda mevcut Türkçe yazma divanlar İçin bir katalog hazırlamış 
olmasıdır.ı Bayraktar bu katalogda i ki yüz kirk bir divan tanıtmıştır. 
Katalogun bir özelliği de her divanin tanıtılmasından sonra verilen 
kaynakçadır. Bu kaynakçalardan biri Boğaziçi üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nce 2000 yihnda yayımlanan 
Üniversitelerde Eski Türk Edebiyatı Çalışmalan’dır. On yıllık bir 
taramayı İçeren bu çalışma ÜETEÇ kısaltması ile gösterilmiştir. Bu ve 
diğer kaynaklar bir divan üzerine çalışma yapacaklara özellikle yüksek 
lisans ve doktora öğrencilerine önemli ölçüde ışık tutmaktadır.2 Bu 
makalede bu yüzden divan nüshalarından- Ahmed Yesevi’nin Divan-I 
Hikmet’i' hariç söz edilmemiştir. Sadece divan nüshalarından değil daha 
pek çok ilgi çeken eserden söz edecek olursak bu makalenin sayfa 
sınırlarını aşar.

Şunu hemen belirtmek yerinde olacaktır. Türkiye’de katalog 
taramanın ve belki de aslında bu tür katalogların önemi henüz 
anlaşılmamıştır. Eski Türk edebiyatı (manzum-mensur), sanat tarihi, 
coğrafya tarihi, tarih vb. konulardaki her türlü yazma eserin 
değerlendirilmesi ve bunun İçin de kataloglarının ve CD. lerinin 
hazırlanması gerekir.

İşte bu bakımdan sayın Nail Bayraktar’m Atatürk Kitaphğı’ndaki 
mevcut yazmaların kataloglarım hazırlayıp ilim âlemine sunması çok 
büyük bir hizmettir. Tebrike şayandır. Burada bütün bu yayınlarda dikkat 

826 ve Siileymaniye, Esat Efendi 3622/7’de Muhâkeme-i Mtikeyyifât adi altında 
kayıtlıdır. Hacı Mahmut nüshasının 65a ve 82b yüzünde yazar adi olarak Bakâyî 
geçmektedir. Mensur bir münazaradır. (BK. Günay Kut, Tercüman Gazetesi 
Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Katalogu I (İstanbul: Tercüman Gazetesi Yayınlan, 
1989): 276-77 kat no. 309.
 Nail Bayraktar, Atatürk Kitaplığı Türkçe Yazma Divanlar Alfabetik Katalogu ا
(Istanbul: Istanbul Büyükşehir Belediyesi, 2001.
2 Yine de bilgi olması açısından bir iki örnek: Belediye 0.109 da kayıtlı Ahmed 
Bosnah (1110-1175) divanıyla ilgili sadece bir kaynak verilmiştir, üzerinde çalışma 
yapılmadığı anlaşılıyor. (A.g.k.: 13. kat no. 66) M. Cevdet o. 103 3'te kayıtlı Ahmed 
ümîdî Divani İçin sadece bir kaynak vardır. Bu eserinde üzerinde de çalışılmamıştır 
(a.g.k. 240, kat no. 242). o Ergin 226/1 İçin de ayni şeyler söylenebilir (a.g.k. 241, kat 
no. 243). Bu ve katalogda üzerinde çalışılmamış eserlerin daha sonraki yıllardaki 
durumları İçin yine ayni Bölümce hazırlanan üniversitelerde Türk Dili ve Edebiyat! 
Alanında Yapılan Tezler, Yayınlar Bibliyografyasına bakılmalıdır.
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çeken yazmalan tanıtmamıza ve onlarla ilgili bilgiler vermemize İmkân 
yoktur. Aslmda bu makalenin yazarına İlginç gelen bir yazma kendi 
sahasına göredir ve büyük ölçüde sübjektiftir. Kataloglara her bakan 
kendi sahasıyla ilgili önemli bulgularla karşılaşır ve her bakışta da 
insanin aradığına göre yazmaların önem sırası değişir.

Makaleyi bitirmeden önce Nail Bayraktar’m hazırlamış olduğu ve 
Büyükşehir Belediyesince bastırılan katalogların bir listesini 
okuyuculara sunmak yerinde olacaktır.’

1. Atatürk Kitaplığı’na Yeni Bağışlanan Yazma Kitaplann 
Alfabetik Katalogu 1 -2. bs. - İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, 1998. - VI, 90 s.

2. Atatürk Kitaplığı’na Yeni Bağışlanan Yazma Kitaplann 
Alfabetik Katalogu 1.- İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, 1994.- [8], 54, [2] s.

3. Atatürk Kitaplığı Belediye Yazmalan, Cevdet Paşa Yazmalan ve 
Kur’an-ı Kerimler Alfabetik Katalogu.- İstanbul: İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, 1997. - X, 118 
8.

4. Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Yazmalan Alfabetik Katalogu I. 
- İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kütüphane ve 
Müzeler Müdürlüğü, 1993.- [81, 195, [1] s.

5. Atatürk Kitaplığı Osman Ergin YazmalanAlfabetik Katalogu 11.- 
İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kütüphane ve 
Müzeler Müdürlüğü, 1995.- [8], 167, [1] s.

6. Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Yazmalan Alfabetik Katalogu 
m.- İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kütüphane ve 
Müzeler Müdürlüğü, 2001.- [8], 168 s.

7. Atatürk Kitaplığı Muallim Cevdet Yazmalan Alfabetik 
Katalogu.- Istanbul: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kütüphane 
ve Müzeler Müdürlüğü, 1998.- VI, 162 s.

Bu bilgiler, Atatürk Kitaplığı Türkçe Yazma Divanlar Alfabetik Katalogu’nun 
sonundaki listeden alınmıştır. Bütün bu yayınların her birinin çıkışında lütfedip bana 
veren Nail Bayraktar’a burada teşekkür etmek isterim.
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kitap AŞIĞI NAIL bayraktar bey

İbrahim MANAV
Sahhaf

Aslında başlığı “Muhibbi Kütüb Nail Bayraktar Bey” yazmam icap 
ediyordu. Bundan 3 ay evvel islam Kültür Merkezi’nde yaptığım sahhaf 
sohbetinde, eski sahhaf ustaları ve sahhaf müdavimlerini anlatmıştım. 
Sahhaf müdavimi insanlar genellikle kitap dostluğunun yamnda, 
sahhaflann da dostudur. Eski Osmanh teşkilatında, Şeyhülsahhafm başta 
olmak üzere Hafız-ı Kütübler vardı. Ve bunların evveli, sanisi ve salisi 
vardı. Mesela, Süheyl ünver Bey’in büyük dayısı Mehmet Hulusi Efendi, 
Koca Ragip Paşa Kütüphanesi’nin birinci hafız-ı kütübü ve hat hocasıydı. 
Yeğeni Mehmet Şevki Efendi’ye hattı o öğretmiştir. Mehmet Şevki 
Efendi anne tarafından Süheyl Unver Bey’in dedesidir. Hafız-ı Kütüplük 
mesleği Osmanh Saray teşkilatında önemli bir yer teşkil etmektedir. 
Esnaf olarak bildiğimiz sahhaflar devlet görevine girdiklerinde Hafız-ı 
kütüb olarak görev yaparlardı. Hafız-ı kütüb olarak alınacak kişiler 
zamanın Şeyhüüslam’ı tarafından imtihan edilir ve bu göreve öyle kabul 
edilirlerdi. Hafız-ı Kütüb’lerin iyi ahlaklı, temiz giyimli ve mütedeyyin 
olmalan şartı vardı.

Nail Bayraktar Bey’inde hem kütüphanecilik tarafı, hem de kitap 
meraklısı olması hasebiyle Hafız-ı Kütüb’lerin hasletlerine sahiptir. 
Kendilerini 1955lerde Yurttaş Kitabevi’nde çalıştığım yıllarda tanıma 
şerefine nail oldum ve kendisinden çok istifade ettim, o zaman 
kendisinin kitaplara olan derin vukufu ve kitaplara olan sevgisini 
hayranlıkla izledim. Bilhassa divan edebiyatına vukufu ve bu konudaki 
kitaplara ve eserlere hakimiyeti taktire şayandır. Yurttaş Kitabevi’nde 
Mehmet Ertezcanh ustamm yanında çalıştığım zamanlarda, dükkana 
gelen yazar ve kitap müdavimlerine sahhaflik hakkında intibalanm almak 
1911 defter tutardım. Kitap meraklılarından sayın Hasan Ali Yücel bir gün 
dükkânımıza teşrif etti. Ustam Mehmet Ertezcanh konuşurken defteri 
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kendilerine uzattım. Deftere o zaman çok uzun ve güzel şeyler yazdı. 
Hatırımda kalan şu iki cümleyi hiç unutmuyorum; “insan bir şey 
satacaksa kitap satmalı, bir şey alacaksa kitap almalı. Dünyânın en 
mukaddes mesleğidir.” İşte Nail Bayraktar ağabeyimiz de bu özelliklere 
sahip birisidir. Nail Bayraktar Bey’e bu deftere yazı yazdırmaya çok 
niyet ettiğim halde yazdırmak nasip olmadı, inşallah Nail Ağabeyimize 
şimdiki dükkanımda yeni defterime yazı yazdıracağım.

Nail Bayraktar Bey, telif olarak hazırladığı Keşfu’z-Zünun’un zeyli 
olan “Hediyetü’l-Arifin, Esmaü’l-Müellifin ve Asarü’l-Musannifm 
(Şöhretler indeksi) adil eserini kitap dünyasına kazandırarak büyük 
hizmet sağlamıştır. Bu kitap benim bir sahhaf olarak başucumda duran 
eserlerden biridir. Nail Bayraktar Bey’in son zamanlarda kızım Ayşegül 
ile alışverişlerini uzaktan takip ediyorum. Mümkün mertebe Nail Bey’in 
tarafım tutuyorum. Çünkü kendisi bütçesini zorlayarak bazı kitaplan 
satin ahyor. Ve aldığı eserleri Kütüphanelerimize kazandmyor.

Nail Bey’in kütüphanecilikteki 50. Sanat yılını kutluyor, daha nice 
seneler kendisini bu güzel kitap hizmetlerinde görmek istiyoruz. Uzun 
ömürler diler, saygilanmi sunanm.
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TURK cilt SANATINDA KULLANILAN 
KAPAK SÜSLEME teknikleri

Gürcan MAVİLİ
M. S. ü. Geleneksel Türk El Sanatları Klasik Cilt Bölümü

Cilt sanatımızın tarihinin çok eskilere dayandığı bilinmektedir. Her 
bir cilt, döneminin mücellitleri tarafından, büyük bir sanat ve ustalıkla 
meydana getirilmiş birer sanat eseridirler.

Kitap sanatlanmızm ilk dönemlerinde; kapak yüzeylerine 
uygulanan süsler, basit demir ve/veya kemik malzemeler kullanılarak 
elde edilen geometrik desenlerdir.

Toplumdaki teknoloji geliştikçe bu uygulamalı sanatları da 
etkilemiş malzeme çeşitliliğini artırmıştır. Desen tasanmlanmn gelişmesi 
kapak yüzeylerine yansımış, basit geometrik desenler; hesaplanarak 
yapılmış, altıgen, yedigen, sekizgen veya daha çok kollu İç içe geçmiş 
yıldız motifleri olarak uygulanmıştır.

Çizgi demiri, yekşah ve zencerek demirlerinin vurulması ve deri 
üzerinde iz yaparak elde edilmesiyle oluşan kompozisyona, altın yaldızda 
eklenerek kapak süslemesi tamamlanır. Bu donem kapakların bir 
bölümünde; kapak içlerinde de süsleme görülür bu ya dairesel bir 
çizimdir veya 19 kapağın tamamım kaplayan, tek bir desenin ulanıp 
çoğaltılmasıyla oluşturulmuş bir kompozisyondur. Diğer bir bolümde ise 
19 kapaklara müşebbek adi verdiğimiz süsleme uygulanmıştır. Müşebbek; 
derinin üzerine çizilen desenin oyularak iki boyutlu bir görünüme 
kavuşmasıdır. 15. yüzyıla kadar aralıklarla devam eden bu süsleme türü 
yerini, 10. yüzyılda gelişmeye başlayan sitilize edilmiş bitki ve hayvan 
motiflerine bırakacaktır.

15. yüzyıldan sonra kapak yüzeyinde büyük bir tasanm değişikliği 
oldu, tek boyutta algılanan desenlere derinlik verilerek ikinci bir boyut

 .Metnin resimleri cildin sonundadır ا
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kazandırıldı. Bu boyut değişikliği kalıpların dişi şekilde oyulması ile 
sağlandı.

Kalıplar; öncelikle sert ağaçlardan elde edildi sonraki malzeme 
köseleden daha çok sertleştirilmiş deri oldu bu malzemenin kullanımı 
kolaydı ancak ne kadar sertte olsa bir müddet sonra bozuluyor, kalıbı 
oymak İçin harcanan emek heba oluyordu,yeni kullanılacak malzeme 
kolay oyulabilen, kuvvet altmda uzun süre dayanabilecek özelliğe sahip 
olmalıydı. Pirinç madeni bu özelliklere sahipti günümüzde hala 
kullanılan pirinç kalıplar mevcuttur.

Kapak süsleme tekniklerinde ki uygulamalar; şemse cilt, cihar-guşe 
cilt, zerbahar cilt, lake cilt, işlemeli cilt, yazma cilt, şükûfe cilt, sedef 
kaplama cilt, murassa cilt ve yal diz baskı ciltler Osmanh döneminde 
kullanılan süsleme teknikleridir.

Şemse Kalıbı îçinde Kullanılan Süslemeler:
Şemse kalıplarda kullanılan belli başlı süsleme türleri; geometrik 

(hendesi), Rumi, Hatayi (nebati), Yazılı (hat), Bulut, Şükûfe (çiçek 
buketi), Figürlü desenlerdir.

Geometrik (Hendesi) Süslemeler;
Yatay, dikey, eğik, zikzak, münhani çizgiler, daire ve daire parçası 

gibi geometrik çizim elemanlarının kullanılmasıyla meydana getirilmiş 
süslemelerdir, özel olarak hazırlanmış kalemler ve çizgi demirleri ile 
şekiller yapılmış, dağlama ve soğuk baskı tekniği kullanılarak desenler 
oluşturulmuştur. Bu desenler kapağın bazen bir bölümünde (şemse), 
bazen de bütün zemini kaplayan yıldız ağlan şeklinde kullanılmıştır. 
Başlangıcı ve sonu belli olmayan, son derece karışık gibi görünen ama 
tam bir düzen ve ahengi gösteren bu yıldızağları, her şeyin üstünde olan 
ilahi bir iradenin varlığını ve sonsuzluğunu betimler, ilk geometri 
süsleme örnekleri VI. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlenir. Geç örnekler ise 
XV. yüzyılın ikinci yansına kadar gitmektedir.

Geçme, örgülü ve Dolgu Süslemeler;
islam kitap kaplan süslemesinde IX. yüzyıldan itibaren yoğun 

olarak kullanılan geometrik düzenlemenin boş kalan küçük alanlanm 
doldurmak amacıyla çeşitli girift örgü geçmeler, noktalamalar, saadet 
düğümleri, zincir-i saadet, gamah haç, bahk pulu, hilal, gülçe, zik zak, 
baklava dilimi, fırfır, güneş kursu ve post samarrah gibi, motifler 
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bahsettiğimiz yüzyıldan itibaren islam ülkelerinde ve Selçuklu kitap 
kaplarının süsleme öğeleridir.

Rumi Süslemeler;
Sfenks, grifon, arpi, ejder,anka gibi mitolojik varhklann, kurt, 

arslan, kaplan, panter,sığır, geyik, davar, at, tavşan, kartal, leylek, tavus, 
ördek, horoz, kuğu gibi hayvanların önceleri belirgin, daha sonraları 
sitilize edilerek kullanılmak suretiyle, Selçuklu Türklerinin meydana 
getirdikleri bir süsleme türüdür. Selçuklular tarafından çokça kullanılan 
bu sitilize motif kısa zamanda diğer islam toplumlanna yayılmıştır.

Rumiler; bazen, dış kapakta, 19 kapakta ve miklepte, zemini 
tamamen kaplarken,şemse içlerinde ve bordürlerde uygulanmıştır. Rumi 
süslemelere en erken yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren 
rastlamaktayız.

Şemselerde arabagi, tepebagi, tepelik düğümü, yuvarlak ve gövdeye 
bitişik noktalan olan, etraflıca çizilmiş, rumi süsleme çok kullanılmıştır. 
Şemse İçinde iddiasız sade rumi desenler olduğu gibi, kanatlı, sencide, 
dilimli, hurde gibi ayrıntılı İşlenmiş rumi desenlere de rastlıyoruz.

Hatayi Süslemeler;
Önceleri Türkistanda ve Orta Asya’da kullanılan, oradanda bütün 

Türk-!slâm ülkelerine yayılan bir süsleme öğesidir. Çoğu kez kökleri 
belli olmayacak derecede sitilize edilmişlerdir. Anadolu Selçuklulannda 
oldukça sade bir süsleme unsurudur. Hatayiler bitki görünümünde 
olduklanndan sap, yaprak, çiçek ve tomurcuklardan oluşan bir düzenle 
karşımıza çıkarlar. Kapak süslemelerinde kullanıldığı gibi daha çok 
tezhip ve minyatür uygulamalannda ana motiftir. Hatayilerin kullanıldığı 
en eski Anadolu Selçuklu cilt örneği 1296 tarihini taşıyan eserin 
kapağında bulunmaktadır.

Yazılı (Hat) Süslemeler;
islamiyeti kabullerinden sonra, Islam sanatmm en büyük 

temsilcilerinden olan Türkler Orta Asya’da kullandıkları Uygur 
yazısından sonra, Arap harflerini kullanmaya başlamışlardır. Bu yazıyı, 
ürettikleri tüm sanat eserlerinde, çini, ahşap, taş, mimari süsleme, madeni 
süslemelerde olduğu gibi Selçuklu devri cilt sanatında da süsleme öğesi 
olarak kullanmışlardır. Osmanh cilt sanatında da yazılı (hat) şemse, 
köşebent ve tarhlar (kartuş-paftalar)da uygulama örnekleri vardır.
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Bulutlu Süslemeler;
Orta Asya çıkışlı olan ve Çin bulutu adi da verilen bulut motifi, 

rumi ve hatayi motifleri kadar yoğun uygulanmamıştır. Bulut motifi tek 
başına kullanıldığı gibi, diğer motiflerle beraber kompozisyonda 
kullanılmıştır. Islam sanatlarının tüm kollarında kullanılan bulut motifi 
daha çok klasik donem diye adlandırdığımız XVI. yüzyılda karşımıza 
çıkmaktadır.

Şükû e Süslemeler;
Farsça çiçek anlamında kullanılan bir üslup olduğu gibi şemse 

kalıplarının içerisinde de desenlendirilen süslemelerdir. Lale, gül, nergis, 
siklamen, sümbül, haseki küpesi, papatya, düğün çiçeği gibi çiçeklerin 
tek tek veya bir kompozisyon içerisinde vazolu veya vazosuz,bazen 
kurdela ile buketlendirilmiş olarak süslemede yerini almıştır, özellikle 
19.yüzyıl kaplarındaki şemse içleride selvi ağacıda görülmektedir. 
Yukanda anlattığımız birçok motifler gibi şükufe desenler de çini, 
mermer, ahşap ve bunun gibi malzemelerde süsleme öğesi olarak da 
kullanılmıştır.

Figürlü Süslemeler;
Figürlü süslemeler Selçuklu devrinde çini, maden ve mimari 

süslemelerde kar-şımıza çıkar. Bu donemdeki kitap kabı süslemelerinde 
figür süsleme elemam olarak kullanılmamıştır. XV. yüzyıldan sonra 
Iran kitap kaplarında figürlü süslemelere rastlanır. Türklerde bu tip 
süslemeler xvn. yüzyıldan sonraki kitap kaplarının şemse kısımlarında 
görülür.

Şemse Formlu Kapaklarda Uygulanan Boyama Teknikleri;
Şemse formu kapak süslemesinde kullanılmaya başlanmasıyla 

birlikte en gözde tasanm öğesi olmuştur. Kahp tekniğinin gelişmesi 
şemse formunun da kahp haline gelmesini sağlamıştır. Şemse kalıplar 
yukanda anlattığımız gibi bir çok motif öğesini İçerir. Şemse, klasik 
donemle birlikte kapaklardaki uygulama biçimleri zenginleşmiştir. 
Boyama şekillerine göre isimlendirilen teknikler aşağıdaki gibidir.

Soğuk Şemse;
Kaplann üzerine yeri oyulmadan veya oyularak, çizgi demiri ile 

veya kalıpla motifleri oluşturulan, her hangi bir renk ve altm yaldızla 
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boyanmayan, olduğu gibi bırakılan şemselere verilen isimdir. Bazı 
kapaklarda cetveller, zencerek ve dendanlar da altm yal diz kullanılmıştır.

Alttan Ayrrma Şemse;
Motifin zemini altınla boyanarak doldurulmuş ve motifler kabartma 

olarak üstte derinin renginde bırakılmışsa, bu uygulamaya alttan ayırma 
şemse ismi verilir.

Ustten Ayırma Şemse;
Basılan şemse kalibin erkek motifleri al tin yaldız veya boya ile 

boyanıp, zeminin deri renginde bırakılmasıyla oluşan uygulama 
tekniğine üstten ayırma şemse ismi verilir.

Mille en Şemse;
Şemsede kullanılan deri, kapak yüzeyinde kullanılan deriden farkh 

renkte ise bu tip uygulamalara mülevven şemse ismi verilir. Bu tarzda 
renkli derilerle yapılan uygulamada motifler alttan veya üstten ayırma 
tekniği ile boyanabilir.

Mülemma Şemse;
a) Şemse kalıbı basıldıktan sonra formun bulunduğu alan tamamen 

altınla veya başka renk boyayla boyandığında oluşan uygulamaya denir. 
Bazı örneklerde san ve yeşil al tin uygulamalan görülmüştür.

b) Şemse ve köşebentler arasındaki boşluk, tezhip ile doldurulmuş 
ise bu ؟eşit şemseli kapak düzenlemelerine verilen addır.

Yazma Şemse;
Şemse kalıbı kullanılmayıp,desenin altm yaldız ile boyanmasıyla 

elde edilen süsleme tekniğidir. Boyanmış bu desenlerin üzerinden yekşah 
demiri ile geçilerek çizgiler oluşturulursa bu tekniğede yekşah şemse adi 
verilir.

Müşebbek Şemse;
Genellikle İç kapakta bulunan bu uygulamalar derinin üzerine 

silkelenen desenin oyularak,dantel gibi işlenmesi sonucunda ortaya çıkan 
süslemenin, daha sonra 19 kapağa yapıştırılmasıyla sonuçlanan 
uygulamalardır. Katı’a diye isimlendirilmekle beraber,kat’ı kağıt kesme 
sanatıdır.Müşebbek ise oyma sanatıdır.
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Zerduz. Şemse;
Altin sirma ile deri veya kumaş üzeri işlenerek elde edilen 

şemselere denir.Sim ile işlenenlere simduz adi verilir.
Lake Şemse;
Çeşitli boya ve altın yaldız ile deri üzerine şemse formunun fırça ile 

boyanarak uygulanmasıdır. Boyama sonunda kapak üzerine kat kat 
vernik sürülür. Bu verniğin ismi ile anılır.

Murassa Şemse;
Yeşim, yakut,pırlanta, inci v.b. değerli taş ve al tin şeritlerin 

kullanıldığı oldukça pırıltılı ciltlerdir.

Cihar-guşe Cilt:
Bu tarz cilt kapaklarının dört tarafı 2-3 cm deri ile kaplanıp ortası 

ince çizgili, küçük desenli kumaş veya ebru ile kaplanan ciltlere 
diyoruz.Bazı cilt örneklerinde kapak ortasında şemse uygulaması 
görülmektedir.

Zerbahar Cilt:
Kapak üzerine alt! yaidiz kullanılarak yapılan yaprak veya geçme 

motifleri ile yapılan kompozisyona verilen addir.Her ne kadar bu tarz 
ciltlere zilbahar da dense bu ifade tamamen yanlıştır.

Şükûfe Cilt:
Çiçeklerin buketli veya saksı İçinde kompoze edilerek 

tasarlanmış,boya ve al tin yaldız kullanılarak renklendirilmiş 
kapaklardir.Bu desen şemse formu İçinde kullanilsaydi şükufe şemse cilt 
adını alacaktı.

işlemeli Ciltler:
Atlas,kadife veya deri üzerine İğne ile nakış yapılarak elde edilmiş 

ciltlerdir.Bu işlemede altın sim kullanılırsa zerduz cilt, gümüş sim 
kullanılırsa simduz cilt adını ahr.Desen şemse formu İçine oturursa 
zerduz şemse cilt veya simduz şemse cilt adim alır.

Sedef Cilt:
Sedef,bağa ve değerli ağaç kaplamaları ile kaplanan ciltlere verilen 

addır.
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Murassa Cilt:
Değerli ve yan değerli taşlar, altın,gümüş v.b. gibi değerli madenler 

kullanılarak yapılan sanat ve maddi değeri yüksek ciltlerdir.Şemse formu 
kullanıldığında murassa şemse cilt adim ahr.

YalchzBaskr Ciltler:
18.yüzyılda matbaanın kullanılması ile başlayan bir kapak süsleme 

biçimidir. Daha çok barok, rokoko, ampir gibi süsleme tarzlarının 
kullanıldığı hareketli dalların ve yaprakların, madalyonların desende yer 
aldığı, renkli yaldizlann kullanıldığı ciltlerdir.

Kısaca anlatmaya çalıştığım cilt kapaklarındaki süsleme teknikleri, 
bazen iki, bazen de daha fazla tekniğin bir arada kullanılması şeklinde de 
karşımıza çıkmaktadır. Dünyânın önde gelen müze ve koleksiyonlarında 
bulunan,ciddi müzayede evlerinde yüksek fiyatlarda alıcı bulan klasik 
ciltlerimizin değerini iyi bilip gelecek kuşaklara geçmiş kültürümüzü iyi 
anlatmalıyız.
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FOLKLOR ve NAIL BAYRAKTAR

Nabey ÖNDER
Türkolog

Atatürk Kitaphğı’ndan Nergis Hanim beni telefonla arayarak “Nail 
BAYRAKTAR’m kütüphanecilikte 50. yılı İçin bir kitap hazırlıyoruz. 
Sizin de bu kitapta yer alacak folklorla ilgili bir yazı yazmanızı istiyoruz” 
dediler.

Kendilerine hiç düşünmeden:
“-îyi ama Nail Bayraktar’in folklorla ilişkisi nedir? Böyle bir ani 

kitabi olur. Ani kitabında folklorla ilgili yazının İŞİ ne” dedim.
Nergis Hanim tepkim karşısında şaşırmış olmah ki, biraz durakladı.
“-Vallahi bilmiyorum. Prof. Dr. Meral ALPAY sizin folklorla ilgili 

yazmanızı istediler” dedi.
Bu sefer de ben durakladım. Çünkü hocam Meral ALPAY eğer 

böyle bir kitapta folklorla ilgili yazı yazmamı istiyorsa, burada bana bir 
mesaj var dedim ve öneriyi kabul ettim. Düşünmeye başladım.

Hocam benden neyi yazmamı isteyebilirdi.
Nail BAYRAKTAR bir kültür adamı idi. 50 yılını Türk 

Kütüphaneciliğine adamış, Allah ömür verirse daha da hizmet edecek 
gibi görünüyor.

Folklor; bir toplumun gerek maddi, gerek manevi kültürlerini 
araştırıp, yöntemlerine göre saptayan ve bunlarla ilgili genel kurallara 
varmak isteyen bir bilim dahdir.

Ben de 1968 yılından beri Türk Folklor Kurumu’nda çoğu kez 
yönetici olarak görev yaptım. Halen de Derleme-Araştırma Grubunda 
çalışmaktayım.

1964 yılında kurulan Türk Folklor Kurumu’nun 40. kuruluş yılını 
2004 yılının başından beri bir çok etkinliklerde kutluyoruz.

Ne güzel tesadüf, bir kültür kuruluşunun 40. yılını ve bir kültür 
adamının meslekte 50. yılını kutlamak.
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Milletler reel varlıklardır. Hayali değillerdir. Çünkü; milletleri tarih, 
coğrafya ve kültür doğurmuştur.

Kültür; tarihin, sosyal alışkanlıkların, geleneklerin, inançların, 
tabiat şartlanmn bir toplumda oluşturduğu ve ekonomik alt yapı ile 
şekillendirdiği temel değer yargılandır.

Tanzimat’tan bu yana Türk kültürü incelenirse iki zıt fikrin 
çarpıştığı görülür. Bunlardan biri eskiye sımsıkı sanlan fikir akımı, diğeri 
ise Avrupa’yı körü körüne taklit eden fikir akımıdır. Bu akimlar her 
alanda kendisini göstermiştir.

Ahmet Mithat Efendi’den, Halide Edip Adivar’a Reşat Nuri 
Güntekin’e varana kadar Türk edebiyatı ve romanında bu etkiyi görmek 
mümkündür. Hatta bazen hem eskiden yana tavır koyan, hem de yeniden 
vazgeçmeyenler vardır.

Şinasi bir taraftan AvrupalI şairleri Türkçe’ye çevirirken, diğer 
yandan “Hikmet-i Avam” dediği atasözlerini toplamıştır.

Özellikle ikinci meşrutiyetten sonra “Milli kültürün temeli halk 
kültürüdür” diyen yeni bir nesil doğmuştur.

Nasreddin Hoca fikralan, Bektaşi fikralan, temel fikralan 
insanların ihtiraslarım, taassuba karşı hicivlerini anlatır. Atasözleri, 
halkın imbiğinden geçmiş sosyal birer vakıadırlar. Kapah toplumlardaki 
insanlann günlük hayatlarım şekillendiren örf ve adetler halkın 
kendilerine özgü bir kültürü olduğunu gösterir.

Yerleşik toplum hayatına geçtiğimiz tarihten beri aydm-halk 
çelişkisinde, halkı aydına üstün kılan da bu örf ve adete dayalı geleneksel 
köklü kültür olmuştur.

Cumhuriyetle birlikte halk kültürü ile ilgili çalışmalar kayda değer 
niteliktedir, ideolojik anlamda, Cumhuriyet döneminde en sağdan en sola 
herkes halk kültürü ile ilgilenmiştir.

Şinasi, Ziya Paşa, Ahmet Vefik Paşa, Ahmet Mithat Efendi, 
Hüseyin Rahmi, Şemsettin Sami gibi Türk edebiyatına damgasını vurmuş 
Tanzimatçılar ve Serveti Fünuncular halk dilini, halk kültürünü 
savunmuşlardır.

ikinci Meşrutiyet nesli, özellikle Ziya Gokalp’in şahsında halkçılığı 
ön plana çıkarmışlardır.

Bedri Rahmi EYÜB0ĞLU, Cahit KÜLEBİ gibi Cumhuriyet 
şairleri de halk şiirinden esinlenerek şiirler yazmışlardır.

Bu yüzdendir ki, halkın geleneksel yaşantılarım sürekli, zengin ve 
yüksek bir milli kültür oluşturmuştur.
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Milli Kültürün oluşmasında demeklerin, halk evlerinin, halk 
odalarının, halk kütüphanelerinin, vaki fl arm ve benzeri kuruluşların rolü 
inkar edilemez.

Mensubu bulunduğum Türk Folklor Kurumu da bu demeklerin 
çarpıcı örneklerinden biridir.

Kurulduğu 1964 yihndan beri Anadolu’nun farkh yörelerinden 
gelen binlerce gencin birlikte oynadığı, birlikte türkü söylediği, birlikte 
güldüğü, birlikte ağladığı, her türlü duygularım birlikte paylaştığı bir 
kuruluştur.

En önemlisi yurt İÇİ ve yurt dışı seyahatlerde halk oyunlan ve halk 
müziği icra gruplan ile Türk Kültürünün yaygınlaşmasını sağlamaktadır. 
Yurt dışı festivallerde, ülkeler arasındaki kardeşlik, dostluk ve sevgi 
bağlarını geliştirmektedir.

İşte Saym Nail BAYRAKTAR ile olan ilişkimiz de buradan 
gelmektedir.

Milli kültürün oluşmasına her birimiz ayn bir ucundan tutarak 
yardımcı olmaktayız.

Sayın Nail BAYRAKTAR’m halk ve çocuk kütüphanelerine 
verdiği hizmeti yakından bilen birisiyim.

Kendisini tanıdığım günden beri kütüphanecilikte hiçbir konuya 
İşportacı zihniyetle yaklaşmayan, daima sorumluluk duygusu İçinde, 
ciddiyetini hep korumuş bir şahsiyettir.

Nice sağlıklı yıllar temennisi ile, inançla sürdürdüğü kütüphanecilik 
mesleğinin devamım diler, saygılar sunanm.
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AKHİSAR ZEYNELZÂDE KÜTÜPHANESİ1

Doç. Dr. Ali ÖNGÜL
Sakarya üniversitesi. Tarih Bohhnii

A) Zeynelzâde Hacı Ali Efendi

Kütüphanenin kurucusu zeynelzâde hacı ali efendi’nin doğum tarihi 
belli değildir. 1190 (1776) yihnda Akhisar Voyvodası2 idi. Bunun 
yanında Gördes kaza merkezinin senelik tımar ve diğer vergilerini idare 
ve tahsil İçin her sene muayyen bir müddet Görâes’de bulunduğu da 
anlaşılmaktadır.3

Hacı Ali Efendi, pek çok ilim adamınm yetiştiği Akhisar’da 
medreselerdeki öğrencilerin ve aydınların ihtiyaçlarım karşılayacak bir 
umumi kütüphane bulunmadığım görerek 1212 (1798) yihnda Akhisar 
Hashoca Mahallesi’nde bir kütüphane binası yaptırmış, kıymetli birçok 
yazma eseri istinsah ettirerek, bazı kitapları da satin alarak topladıktan 
sonra 1212 (1798) yihnda vakfiyesini tanzim ve resmen tescil ettirip 
hizmete sunmuştur. Bu tarihte düzenlenen vakfiye kütüphane yazmaları 
arasında bulunmaktadır.4 Kütüphanenin 1801, 1805 yıllarında 

Metnin resimleri cildin sonundadır.
* Celal Bayar üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi.
2 Voyvoda, Islavca bir kelime olup Reis, Ağa, Subaşı, gibi muhtelif anlamlara 
gelmektedir. Bk. M. z. Pakalm, Osmanh Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, III, s. 
598.
١ Mehmet Emin Müderrisoglu, Akhisarh Türk Büyükleri ve Eserleri, İzmir, 1956, s. 88.
4 Ramazan ayının ilk günleri 1212 (17-26 Şubat 1798) tarihinde düzenlenen ve 
kütüphane yazmaları arasında rulo halinde bulunan bu ilk vakfiyenin baş tarafında 
vakfın tescilini yapan Akhisar kadısı Hüseyin Efendi’nin adi ve vakfın, vakıf şartlarına 
uygun olarak kabul edildiği yazılmıştır. Besmele, hamdele ve salveleden sonra 
kütüphaneye vakfedilen kitapların önemlileri sıralanmakta. Sonra vakfa akar olarak 
vakfedilen Akhisar’daki dükkanlar zikredilmekte. Bundan sonra vâkıfın şartlan olarak 
oğullan Hasan Ağa ve Mustafa Ağa’nın mütevelli olmaları, bu mütevelligin bu iki 
oğlunun nesline intikal ederek devam etmesi istenmektedir. Daha sonra mutad olan,
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düzenlenmiş iki vakfiyesi daha vardır. Bu son iki vakfiye Vakıflar Genel 
Müdürlüğü arşivindedir. Vakfiyenin kadi huzurunda tescili sırasında 
mutad olan tahkim mahkemesinde ki temsili ilk mütevelli Akhisarh 
Tellizade Şair Vehbi olmuştur. Vakfın tescilinden sonra ölünceye kadar 
Hacı Ali Efendi bizzat kendisi mütevelli olmuştur. Kayıtlardaki 
ifadelerden Şair Vehbi’nin Hacı Ali Efendi’nin sadık bir arkadaşı ve 
nedimi olduğu, kütüphanenin tesisinde teşvik ve sebep olduğu, ölünceye 
kadar da kütüphaneden çıkmadığı anlaşılmaktadır.1

Zeynelzade Hacı Ali Efendi 1299 (1813) yılında ölmüş ve 
yaptırdığı kütüphanenin bahçesinde defnedilmiştir. Mezannm yanında eşi 
Zeliha Hanım’ın, oğullan müderris Mustafa Husrev ve Hasan Ağa’nın 
mezarlan da var. Mezarlann arasında bulunan dört selvi çam ağacı bugün 
bütün haşmetleriyle ayakta durmakta ve âdeta bu mezarlann bekçiliğini 
yapmaktadırlar.

Neslinin diğer kollanm devam ettiren kızlan Ayşe, Gülsüm ve 
Rukiye hanımlar şimdi lavğ edilip arsalar haline getirilen başka 
mezarlarda defnedilmişlerdir.2 Mezar taşlanndaki ifadelere göre 
kütüphaneyi kuran âile mensuplannm ilmiye sınıfından olduklan 
anlaşılmaktadır.

Kütüphane bahçesine girince sol tarafta avlu duvarının dibinde 
bulunan mezarlardan zeynelzâde’nin mezannm taşında şu kıtâbe 
bulunmaktadır:

Hüve’l-hallâku’l-bâkî

Budur ol kabr-i Zeynelzade cana
Olub merhum bekaya etti nhlet
Oku bir fatiha hayır dua kil 
îde hak ruhun anm gark-ı rahmet 
Hacı Ali Efendi nam ü. şanda 
Bulundu böylesine şan ü şöhret 
Hüdâyâ cürmünü af eyle anm 
Habibin eyliye mahşerde şefâ’at 
Feramuş eyleme hayır duadan

vâkıfın şartlarım değiştirmenin büyük bir vebal olduğunu belirten âyet ve vakfiyenin 
düzenlendiği tarihin kaydı ile sona ermektedir.
.Mehmet Emin Müderrisoglu, ayni eser, s. 87 ا
2 Mehmet Emin Müderrisoglu, ayni eser, s. 90. Yazar, Hacı Ali Efendi’nin pek çok 
ahfadmm bulunduğunu ve kendisinin de onun ahfadından olduğunu kaydetmektedir.
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Budur mevtaca ancak lutf i Himmet 
Ant hayır ile adet vehbi tarih 
Ola -arab mekan kasr-ı cennet

Sene 7229(7873)

Eşi Zeliha Hamm’m Mezar Taşı Kitabesi:

Huve’l-Hayşıü’l-Bâki

Ok a bir Fatiha rahmeten liTalemin 
Durağı cennet م nıakam-ı emin 
Merhum Zenelzade Hacı Ali Efendi 
Zevcesi Merhume Zeliha kadm ruhu 
içün Fatiha. Sene 1234(1818).

Oğlu Mustafa Husrev Efendi’nin Mezar Taşı Kitabesi:

Ah MineT-Mevt
Ze-e'1-Ağazade hayfa diriğ 
Oldu merhum bi-emr-i Sübhan 
Mustafa Husrev ismidir anin 
Yani müderris-i zîşan
Cürmünü, noksanını ^arab af it
Hürmet-1 hakki bi İsm-i Rahman
Kabrini hemîşe pür nur
Hemdemin hûr-i cinan I gilman 
Otuz, altı zammiyle dedi tarihini 
Kasr-ı cennet 0740/470 mekan 
Sene 1246(1830).

Oğlu Hasan Ağa’nm Mezar Taşı Kitabesi:

HuveT-Hayul-Baki

Akhisar’ın hanedanı Zenel Ağa zadedir 
Terk edüb çirkab-ı dehri şimdi dil üzeredir 
Ruh-İ paki mürgveş pervane edüb ukbaa 
Kim şah-i tobi üzre lanesaz olub amadedir. 
Ten gubar olub zir u zemin olsa mekanı
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Manevî Ferk 7ala ez her cihet bâlâdadır 
Zeynel Hact Ali Efendi de Hasan 484 
Ruhu için Fatiha. Sene 7256 (1840).

B) Kütüphanenin Binası:

Zeynelzâde Kütüphanesi Akhisar’ın Hashoca Mahellesi 132. 
Sokakta Hashoca Camii’nin batışında 363 m2 lik bir alan üzerindedir. 
Tapunun 168 ada, 33 parselinde bahçeli kârgir kütüphane binası olarak 
kayıtlıdır. Bahçe İçinde bulunan kütüphane binası tek kubbeli ve tabam 
kare şeklindedir. Ana kubbe kurşunla, revak kubbelerinin üstü ise 
kiremitle örtülüdür. Kütüphane binasının sağında, bahçe İçinde sonradan 
yapılan iki odah bir meşruta bulunmaktadır. Bu meşruta daha sonra 
kütüphane binası kitap ve okuyucuya yetersiz kaldığından okuma salonu 
olarak kullanılmıştır. Kütüphanenin giriş kapısı üzerinde şu kitâbe 
bulunmaktadır:

Hacı Ali Efendi İbn-l Zeynel
Bu hayr-ı dllpesendi yaptı Hakka 
Bu bir kenzü’l-ulûm oldu hakikat 
Kabulü dergâh etsin HakTeâlâ 
Durerle pür olubdur sahn-1 pâkl 
Görenler bunda bulur yn-1 Ihyâ 
Hitâmına düşürdü Vehbi tarih 
Yapıldı nev kütübhane-1 ıbâ 
Sene 1212 (1798)

Zeynelzâde Hacı Ali Efendi’nin kütüphanenin akan olarak 
vakfettiği gayr-i menkuller Akhisar çarşısında altında 3 mağaza, 4 
dükkan üstünde 12 oda bulunan bir han; bir bardakçı imâlathanesi; 8 adet 
dükkan; Karakoy civarında Gördük Deresi kenarında su ile çahşan bir un 
değirmeni ve önünde 50 dönüm tarla idi. Ancak bu gayr-i menkuller bu 
güne kadar gelmemiştir. 1288 (1871) yihnda Akhisar çarşısında çıkan 
yangında bu han ve dükkanlar yanmıştır. Arsalar ise icara bağlanmış ise 
de birer Vesâik-İ resmiye ile tevsik edilemediğinden mürûr-i zamanla 
tahsili gayr-i mümkün hale gelmiş ve başkalarının eline geçmiştir.1

 Mehmet Emin MUderrisoğlu, ayni eser, s. 87 ve n. 1. Kütüphane ve kitâbeler hakkında ا
bilgi İçin aynca bk. ismet Parmaksızoglu, “Zeynel zade Kitaplığı”, Gediz Dergisi, sayı 
97-98 (1947), 5. 5-6.
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C) Kütüphanenin Kitap Durumu:
Kütüphanenin vakfiyesi yazılırken tamamı yazma olan kitapların 

923,5 olduğu zikredilmiştir, kitabin birisinin yazımı tamamlanmadığı İçin 
yanm kitap olarak gösterilmiştir. Vakfiyeye göre kütüphanenin kuruluş 
amacı talebe-i ulûmun kesret-i ulum ve tard-1 vefret-i şübühat (ilim 
öğrenen talebelerin ilmini artırmak ve bilinmeyenleri azalmak) olarak 
belirtilmiştir. Hashoca Câmii ve Medresesi yanında kurulmuş olan 
kütüphaneden öğrencilerin faydalanabilmesi İçin görevlinin kütüphaneyi 
sabah namazından öğle namazına kadar açık bulundurması ve öğleden 
sonra kapatması gerekiyordu. Bu şart kütüphanenin kurulduğu sıralarda 
ders saatlerinin daha ziyade öğleden sonra yapılmasından ileri geliyordu. 
Kitapların da çoğunlukla o zaman medreselerde okutulan eserlerden 
olması buranın bir medrese kitaplığı olduğunu göstermektedir.

Vakfiyeye göre, kütüphanenin yönetimi oğullan ve onlann 
çocukları tarafından yapılacaktır. Vârislerinden Hoca Hasan Efendi’nin 
ölümünden sonra kütüphane müderris ve hocalann elinde, hatta bir 
müddet sahipsiz ve kapah kalmıştır. Vakfiyede konulan esaslar zamanla 
bozulmuş ve kütüphane itimat edilir kişilerin eline bırakılmıştır. Akhisar 
ulemâsından Tepecizâde kurrâ Hafiz İbrahim Efendi, onun ölümünden 
sonra büyük oglu Haci Mehmed Efendi, ondan sonra kardeşi Ahmed 
Efendi, Akhisar müftüsü Ezineli Yunus Efendi kütüphanenin 
yönetiminde bulunmuşlardır.

Kütüphane 1941 yılına kadar mütevellisi Mehmed Emin 
Müderrisoğlu (Tayşi) tarafından açık tutulmuş, daha sonra kapatılmıştır. 
Kapanış tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur.

29 Kasim 1939104 Manisa valiliğince Akhisar kaymakamlığına bir 
yazı yazılarak, 1341 (1925)٠senesi evkaf bütçesi kanunun 4. maddesi ile 
vakıf kütüphaneleri de millî eğitim bakanlığına devredilmiş olduğundan, 
bu kanun uyannca Zeynelzâde kitaplığının tesbiti istenmiştir. Bunun 
üzerine kaymakamlıkça 7 Arahk 1939 da bir heyet kurulmuştur. 
Nihayet Millî eğitim Bakanlığı 1943 yılında memur atamak üzere bir 
kadro vermiş ve bu göreve atanan Abdi Biçmen 23 Şubat 1943 de 
kütüphaneyi teslim alması ile kütüphane “Zeynelzâde Kitaplığı 
Memurluğu” adıyla yeniden hizmete açılmıştır.

Kütüphanenin vakıf kayıtlan bu memur tarafından Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nden getirtilerek vakfa bağlı gayr-i menkulleri tespit 
edilmiştir, o zaman tespit edilebilen gayr-i menkul mallan şunlardı.

1 - Değirmen : Karakoy boyahk mevkiinde karakoy değirmeni 
adıyla bilinen bir taşlı su değirmeni.
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2 - Tarla : Karaköy’de değirmen önünde 10 dönüm.
3 - Dükkan : Hashoca Mahallesi 132. sokakta. Bu dükkan 1950 

yılında yapılan tadilat ve onanm sırasında yıkılarak kütüphane bahçesine 
katılmıştır.

4 - Arsa : îkinci Göktaşlı Mahallesinde 136. sokakta.
5 - Arsa : îkinci Göktaşlı Mahallesinde 136. sokakta.
1944 yilmda Halkevi Kütüphanesi ile birlikte çalışmakta olan 

Akhisar Kütüphanesi’nde bulunan 769 Arap harfli, 461 Türk harfli 
toplam 1.230 kitap bu kütüphaneye devredilerek Akhisar Kütüphanesi 
kapatılmış ve memuru da Zeynelzâde Kütüphanesi’nde görev almıştır.

Manisa Genel Kitaplık Müdürü ismet Parmaksızoglu, 17 Mart 1947 
tarihinde Akhisar’a gelerek kütüphanede bulunan el yazması ve eski 
basma eserlerin tasnifini yapmıştır, bu tasnife göre :

1 - Zeynelzâde Kitaplığı 825
2 - Dramah Ahmed Efendi Kitaplığı 702
3 - Yaya Köylü Osman Efendi Kitaplığı 85
4 - Enver Hoca Kitaplığı (ailesi) 206
Kütüphanelerde bulunan toplam 1818
adet kitabin tasnifi yapılmıştır.
Bu kitaplar arasında cilt, tezhib, hat ve muhteva bakımından 

kıymetli eserler de vardır. Nitekim 15 - 22 Eylül 1951 tarihleri arasında 
İstanbul’da düzenlenen xxn. milletler arası müsteşrikler kongresine 
sunulmak ve teşhir edilmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
gönderilen bir uzman tarafından teşhire değer 50’den fazla kitap seçilerek 
kongreye sunulmuş ve müsteşrikler tarafından bu kitapların 31 tanesi 
kataloga alınmıştır.

VII. Millî Eğitim şurasının tavsiyelerine uyularak 1962 yihnda 
kütüphanenin adi “Zeynelzâde Halk Kütüphanesi” olmuştur.

D) Akhisar Zeynelzâde Halk Kütüphanesi

Zeynelzâde Kütüphanesi’nin binası küçük olduğu 1811 zamanla 
artan kitaplan koymak ve okuyucu hizmetlerini yerine getirmek 
zorlaşmıştır. Bu nedenle şehir İçinde daha büyük bir kütüphane binası 
yapmak İçin teşebbüse geçilmiştir, önce bir arsa temini yoluna gidilmiş. 
1958 yihnda belediye, parkm bir köşesinde kütüphane binası yapmak 
üzere 200 m2lik bir arsa tahsis etmiştir. Kütüphane parktan bahçe olarak 
da yararlanacaktı.

Bundan sonra kütüphane binasının yapımında çevrenin yardımını 
sağlayabilmek İçin 1960 yihnda “Akhisar Kütüphane Yaptırma Demeği” 
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kurulmuştur. Bu demeğin yoğun çalışması sonucu Nisan I963’de binanın 
temeli atılmış. Toplanan para ve malzeme yardımı ile Ekim I966'da 
binamn yapımı bitirilmiştir. Zeynelzâde Kütüphanesi eski binasından 
buraya taşınarak 29 Ekim 1966 günü yapılan bir törenle hizmete 
açılmıştır. Eski kütüphanenin kurucusunun adını yaşatmak İçin buraya da 
“Zeynelzâde Halk Kütüphanesi” adi verilmiştir. Binaya malzeme 
yardimlan hariç tahminen 750 bin lira harcanmıştır. Kütüphanenin 
yapımında demeğin fahri başkam o sıralarda İlçede sulh hukuk hakimliği 
yapan Süleyman (1541111 büyük emeği geçmiştir. Binamn girişinde 
zemin kat antresinde yan yana konmuş iki büyük mermer levha üzerinde 
iki sira halinde kütüphanenin yapılmasına yardim edenlerin şeref tablosu 
var. Birinci kata çıkarken merdivenin solunda mermerden açılmış bir 
kitabin iki sayfası üzerinde Süleyman Gürsan’ın şu sözleri yazılıdır :

Akhisarhlar ا

Kütüphanenin merdivenlerini ayaklarım;
Kitaplarım da ellerini; ve gözlerini; eskitsin

Süleyman Gursan

1982 yihnda Istanbul’da Kütüphane Haftası kutlama programında 
Zeynelzâde Halk Kütüphanesi’ni anlatmak isteyen bir zatin ismi vardı. 
Hafta münasebetiyle Süleymaniye Kütüphanesi’nde yapılan toplantıda bu 
zat kürsüye geçip söze başladı, ifadelerinden kitap ve kütüphane âşığı 
birisi olduğu anlaşılıyordu, zeynelzâde kütüphanesinin eski binasının dar 
geldiğini ve bu nedenle yeni bir bina yapıldığını, bu yapımın safhalarım, 
kitaplann buraya taşınarak hizmete açıldığını, büyük bir heyecan ve 
duygu ile anlatıyordu, o kadar duygulu idi ki, konuyu ifade etmekte 
zaman zaman güçlük çekiyor, duraklıyor ve kendisini toparladıktan sonra 
yine sözlerine devam ediyordu. Bu zat Akhisar’da sulh hukuk hakimliği 
yaptığı sırada kütüphanenin yapımına büyük hizmetleri geçen, yukanda 
bahsedilen emekli hâkim Süleyman Gürsan idi.

1984 yihnda, o zamanlar Kütüphaneler Genel Müdür Yardımcısı 
olan Nail Bayraktar’m bir vesile ile yolu Akhisar’a uğruyor, kitaplar 
hakkında bilgi alırken burada kayıtlı olmayan yazma ve eski basma 
eserlerin olduğunu öğreniyor. Ankara’ya vardığında benim adıma bir 
yazı göndererek bir ay süre ile (1-31 temmuz 1984) Akhisar’a gitmemi 
ve buradaki kayıtsız eserleri görmemi, ona göre bir İşlem yapılmasını 
istiyordu. Ben o sıralarda uzman kadrosu ile Nuruosmaniye Kütüphanesi 
sorumlu yöneticisi olarak görev yapıyordum. Bunun üzerine söz konusu 
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tarihte Akhisar’a geldim, kaydı olmayan yazma ve eski basma eserlerin 
bir ayırımını ve tespitini yaptım, durumu da bir rapor halinde genel 
müdürlüğe bildirdim. Bu vesile ile Süleyman Gürsan’ın' duygularla 
anlattığı bu kütüphaneyi de o tarihte görmüş oldum.

Kitaplar yeni binaya taşındıktan sonra kütüphanenin eski binası 
vakıfların idaresine geçmiştir. Bugün vakıflar tarafından kapısı 
kilitlenmiş ve 191 005 olarak bulunmaktadır. Kütüphane binasının sağında 
bahçe İçinde önce lojman olarak kullanılan, daha sonra okuma salonu 
olarak hizmet veren bina ise bugün nakşibendî dergâhı olarak 
kullanılmaktadır. Binamn etrafına ve bahçeye de bu dergah ilgilileri 
bakmaktadır.

E) Bugünkü Kitap Durumu:
1. Eski Eserler

Zeynelzâde Küttiphanesi’nin yeni binasının yapımında büyük emek ve hizmetleri 
geçen ve anılarını dile getirdiğimiz Emekli Hakim Süleyman Gürsan, 30 Ekim 2002 
tarihinde Çandarh’da vefat etmiştir.

Koleksiyon Adi Yazma Basma Toplam
Zeynelzâde ve Diğer Bağışlar 1.570 1.341 2.911
Mesud öveçoğlu 4 50 54
Mustafa Ayvaz 5 7 12
HamidTamk 61 284 345
Hafiz Ahmed Güneyli 2 38 40
Hacı Ahmed Çankınlı 3 38 71
Rıfkı Kuzum 4 21 25
Sâmia Tülay 71 71
Lütfiye Koraltan 2 27 29
Fâzıl Çınar 68 68
Abdullah Demircanh 1 6 7
Mehmed Emin Müderrisoğlu 19 25 44
Ahmed Şerîfoğlu 36 121 157
Musacahzâde Hoca Mahmud 
Said Efendi

123 220 343

Halkevinden Gelen Kitaplar 22 1.041 1.063
Müftüzâde Hacı Hüseyin Efendi 10 20 120
Bağışlayanı Bilinmeyen Kitaplar 144 313 457
TOPLAM 2.096 3.721 5.817
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Kütüphanedeki yazma eserlerin tamamı ile eski basma eserlerden 
2.118 adedi 2003 yıhnda Manisa il Halk Kütüphanesi’ne devredilmiştir. 
Kütüphanede yalmz 1.593 eski basma eser kalmıştır.

n. Yeni Eserler : Kütüphanedeki Yeni Eserler Toplamı : 25.035

KAYNAKLAR:
Akhisar Zeynelzade Kütüphanesi Vakfiyesi (kütüphane yazmaları 

arasında rulo halinde bulunmaktadır).
Aydm Vilâyeti salnâmesi 1301 (1883), 6. defa s. 171.
izdem, Ekmel. Dünkü-bugünkü Akhisar (tarih-coğrafya-folklor), 

Istanbul 1944, s. 84-90.
Karagöz, Sadik. Manisa ili kütüphaneleri, Ankara 1974, s. 41-50.
Müderrisoglu, Mehmet Emin. Akhisarh Türk büyükleri ve eserleri, 

İzmir 1956, s. 85-90.
Pakahn, Mehmet Zeki. Osmanh tarih deyimleri ve terimleri 

sözlüğü, in, 598.
Parmaksızoglu, ismet, “Zeynel zade kitaplığı”, Gediz Dergisi, sayı 

97-98(1947), s. 5-6.
Satış, Baki, ilk çağdan günümüze Akhisar, İzmir 1994.
Sultan m. Osman Vakfiyesi (yay. Ali ön gül), Manisa 2003, Celal 

Bayar üniversitesi Yüksek öğrenim Vakfı.
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BİYOGRAFİ KİTAPLARIMIZ

Sami ONAL
Sahhaf

Biyografi kitaplanna bugün yaşam öyküleri deniliyor. 
Osmanhlar’da da tercüme-i hal denilirdi. Klasik Biyografi, portre, 
monografi, biyografik roman diye Simflandınlıp ünlü asilerin yaşam 
öykülerinden söz eden bu Tür, önceleri tarih biliminin bir parçası gibi 
düşünüldü, sonraları bağımsız bir bilim dah olarak gelişti. Tarih, eskiden 
yaşanmış olaylan ve bu olaylara yön veren insanları anlatır. Biyografi ise 
tarih yaratan însanlann doğum tarihlerini, doğum yerlerini, ailelerini 
yetişmelerini, üstlendikleri görevleri, yaptıkları İşleri sıralar. Doğu’da 
olsun, Bati’da hayatlar adim verdiği eserleriyle bu Türü nasıl 
ö!ümsüzleştirmişse, Doğu’da da menakîblar, şuara tezkireleri, sefineler 
ve tuhfeler yazılarak din büyükleri, şehirler, devlet adamları, olaylan 
yaratan kahramanlar ölümsüzlüğe kavuşturulmuşlardır.

Biyografi türünün başka uluslarda olduğu gibi bizde de önemli 
temsilcileri var. ömeğin Ali Şir Nevai, Seni Bey, Latifi, Aşık Çelebi, 
Hasan Çelebi gibi tezkirecilerle, Naima, Peçevi, Hoca Saadetti Efendi 
gibi tarihçileri Arap ve Fars edebiyat!annm öncülüğünde gelişen Türk 
biyografi geleneğinin önemli temsilcilerinden bazdan olarak sayabiliriz. 
Ancak Türk kültür tarihinde derin izler bırakan, kendilerinden sonra 
gelen araştırmacılan büyük ölçüde etkileyen, genç bilim adamlarının 
uruklarım açan bazı biyografi yazarlarımız var ki, bunlardan ve 
eserlerinden söz etmeden geçemeyiz.

Bunlardan anılması gereken ilk isim. Manastır Askeri Lisesi’nde 
Atatürk’e de öğretmenlik yapmış olan Bursah Mehmet Tahir Bey (1861- 
1926)1[. Birçok biyografi eserinin yanında ona asil ününü kazandıran 
Osmanh Müellifleri adil kitabidir. Yüzyılların akışı içerisinde 
imparatorluk coğrafyasında yaşamış, kendi ilgi alanlarında eserler vermiş 
OsmanlI şair, tarihçi, edebiyatçı, coğrafyacı, hekim ve matematikçilerini 
yaşam öyküleri ve yazdıkları eserlerle tanıtan Bursah Tahir Bey, Fuat 
Köprülü’nün deyimiyle Türkler’in en büyük bibliyografya bilginidir. 
Köprülü’nün bu görüşü ile Osmanh Müellifleri’nin bazı eksik yanlan 
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günümüzde belki biraz tartışma götürür. Ancak, bu tartışmalar ne BursalI 
Tahir Bey’in, ne de ünlü eserinin değerini azaltmaz. Bursah Mehmet 
Tahir Bey’den bir kuşak sonra yine çok değerli biyografi eserleri veren 
büyük araştırmacı ibnülemin Mahmut Kemal înal’ı (1870-1957) 
görüyoruz. Son asır Türk Şairleri, Son Hattatlar, Hoş Sadâ gibi eserleri 
okurların gönlünde taht kuran ibnülemin Mahmut Kemal’in bilim 
dünyamızda bugün de çok saygm bir yeri vardır.

Bundan birkaç yıl önce TRT televizyonunda Divan ü Lügat-İt -Türk 
adli en eski sözlüğümüzün el yazması tek nüshasının bulunuş ve ulusal 
kitaplığımıza kazandırılış öyküsü güzel bir belgeselle anlatılmıştı. 
Okuyucularımızın bu belgeselden anımsayacakları eski kitap kurdu, 
kütüphaneci, Divan ü Lügat-İt-Türk gibi ikinci bir kopyası bulunmayan 
amt eseri ulusumuza armağan eden Ali Emiri Efendi’nin de (1957-1924) 
Tezkire-i Şuara-İ Amid adil önemli bir biyografi kitabi vardır.

Tanzimat’tan sonra edebiyatımızda ve düşünce yaşamımızda bir 
doğu-batı çatışması yaşanmıştı.

19O8’de ilan edilen ikinci Meşrutiyet bu çatışmayı hızlandırmış, 
özellikle Doğucular, daha doğrusu İslamcılar savunmayı bırakıp karşı 
saldmya geçmişlerdi, Mehmet Ali Ayni (1869 -1945) o donem Batı’yı iyi 
bilen, ancak islami değerleri savunan bir düşünür olarak ortaya çıkar. 
Gazali, Farabi, Bursah İsmail Hakki, Hacı Bayram-I Veli, “Türk 
Ahlâkçıları” gibi biyografik eserlerinde Bati kültürünü islami kültürün 
emrine vererek incelemeler yapar. Halide Edip Adivar (1884- 1964)11 
ilk eşi Matematikçi Salih Zeki Bey (1864-1921)’de döneminin iyi bir 
biyografi yazanydi. özellikle fen bilimleri ile uğraşmış kişilerden söz 
ettiği Kamus-! Riyaziyat ve Asâr-1 Bakiye adil kitapları anılmaya değer 
eserlerdendir.

Biyografi kitaplarından ve yazarlarından söz ederken SİCİİI-İ 
Osmani ve onun çalışkan yazan Mehmet Süreyya Bey’i (1845 - 1909) 
anmamak haksizlik olur. Mehmet Süreyya Bey bu ölümsüz biyografiler 
ansiklopedisini dört cilt olarak hazırlamış. 2420 sayfa tutan SİCİİI-İ 
Osmani 1890-1899 yıllan arasında yayımlanmış. Milli tarihimizin kütüğü 
sayılan bu eser mezar taşı kitabeleri île tarihsel kaynaklara 
dayanmaktadır. I916'da çıkan Cihangir yangınında 38 adet 
yayınlanmamış eseri ve çuvallar dolusu notlan yanan Mehmet Süreyya 
Bey’in kütüphanesi yanmamış olsaydı kim bilir daha nice SİCİİI-İ 
Osmaniler ortaya çıkacaktı. Türk kültürü adma ne büyük bir kayıp.

Yazı devriminden sonra biyografi türünde verilen ürünlerin 
sayısında büyük bir artış görülür. Başta Atatürk olmak üzere ismet İnönü, 

212



Celal Bayar, Mareşal Fevzi Çakmak ve daha birçok devlet adamı ile 
politikacının yaşam öyküleri mercek altma yatırılır. Süleyman Külçe, 
Şevket Süreyya Aydemir, Ali Fuat Erden, Cemal Kutay gibi yazarlar 
daha çok bu konu üzerine eğilirler; cumhuriyetin kurucu kadrosu üzerine 
eserler verirler. Osman Ergin, İbrahim Alaaddin Govsa, Yuzuf Ziya 
Ortaç, Sadettin Nüzhet Ergun, İsmail Hikmet Ertaylan, Mithat Cemal 
Kuntay, Kenan Akyüz, Mehmet Kaplan, Gündüz Akıncı, Tahir Alangu, 
Süheyl ünver ve adlanm sayamadığımız birçok değerli yazar kültür, 
sanat ve edebiyat adamlarımızın yaşam öykülerini yazdılar. Osman 
Ergin’in Muallim M. Cevdet, İbrahim Alaaddin Gövsa’nın Türk 
Meşhurlan ve Meşhur Adamlar, Sadettin Nüzhet’in Namık Kemal ve 
Cenap Şahabettin, Mithat Cemal Kuntay’m Sankh ihtilalci Ali Suavi. 
Mehmet Akif ve Namık Kemal, Kenan Akyüz’ün Tevfik Fikret, Bati 
Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, Mehmet Kaplan’m Tevfik Fikret, Gündüz 
Akıncı’nın Abdülhak Hamit Tarhan. Tabir Alanga’nm Ömer Seyfettin 
adli kitaplan 1935'ten sonraki 35 yıllık donemin ürünleridir. 1970’ten bu 
yana başta Nazim Hikmet olmak üzere birçok şair ve yazar üzerine 
biyografi kitaplan yazılmıştır. Ancak bu dönenim en çok aranan 
biyografi kaynaklan bazı önemli ansiklopedilerdir, ömeğin Milli Eğitim 
Bakanhğı’nın îslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı’nın Islam 
Ansiklopedisi, Reşat Ekrem Koçu’nun Istanbul Ansiklopedisi, Toplumsal 
Tarih Vâkfının İstanbul Ansiklopedisi, Türk ve Dünya ünlüleri 
Ansiklopedisi gibi eserlerin ulusal kitaplığımızda büyük bir boşluk 
doldurduklan inkar edilemez.

Ali Çankaya’nın Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, TBMM Vakfı’nın 
Türk Parlamento Tarihî, Meşhur Valiler, Milli Mücadele’de Vilayetler ve 
Valiler gibi kitaplar da bürokrasi ve siyaset dünyâmızın temsilcilerini 
tanıtan belli başlı kaynaklardır. Behçet Necatigil, Mehmet Fuat, Şükran 
Kurdakul, Muzaffer Buyrukçu, Alpay Kabacah, Ahmet Güner Sayar, 
Beşir Ayvazoğlu, Yilmaz öztuna, Ali Birinci, Asim Bezirci, . Faruk 
Huyugüzel, Yilmaz Çongar ve isimlerini burada anamadığımız daha 
birçok yazar bu alanda değerli hizmetler verdiler. Son donemde 
biyografi, özellikte biyografik roman yazma modası bir salgm halini aidi. 
Sayışız yazar bu türü deniyor. Kitapçı raflarında kahramanlaştırılmaya 
çalışılan bazı suçlularla ilgili biyografi kitaplan bile var. Kiminle ilgili 
olursa olsun okuyucu biyografi kitaplanm büyük bir merak ve ilgiyle 
okuyor. Ama şurası da muhakkak ki biyografi kitaplan bir toplumun 
değişik kesimlerine tutulan ayna gibidir. Toplumun çeşidi alanlarda 
sivrilmiş kişileri gerçek çehreleriyle bu aynada yansırlar.
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ŞUKRU NAIL BAYRAKTAR AGABEYIME

Mustafa Şahidi ÖRNEK
IRCICA

Benim İçin kitap ve kitaplann bulunduğu mekanlar mutluluk 
kaynağı, orada çalışanlar ise mutluluk dağıtan kimselerdir. Sevmeden 
mutluluk olmayacağına göre kitabi seven herkes ayni zamanda mutludur. 
Kütüphanecilik aslında insanlan mutlu etme mesleğidir.

Sevgi ve mutluluk yolunda, elimden tutup ilk adımımı attıran Nail 
Bey’dir.

Kendisini 1970 yihndan beri Kütüphanede çalışmam İçin davet 
etmesi ile tamdım, o tarihten itibaren de Süleymaniye Kütüphanesi’nde 
işe başladım.

Daha sonra askerlik dönüşü Ragip Paşa Kütüphanesi’ne tayinimi 
yapan, Libya dönüşü IRCICA (islam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma 
Merkezida çalışmama vesile olan ağabeyimdir.

Derin sular sessiz akar, geçtiği yerlere hayat verir, etrafına zarar 
vermez, ben de Nail Bey’i suyu derin olan nehirlere benzetirim. 
Bilmediği bir şeyi sormaktan çekinmez, bildiğini de gizlemez. Hemen 
her fırsatta lazım olan bilgileri yalnız hatırlatmakla kalmaz bire bir takip 
edip neticelenmesi İçin her türlü fedâkârlığı gösterir.

Kendisi sanki yann mühim bir imtihana girecekmiş gibi çalışır, 
beraberinde bulunanlar da ayni hava İçinde amirliğinin baskısını 
hissetmeden şefkatli bir baba ve bir ağabey rehberliğinde işlerini 
yaparlar.

Özellikle el yazması kitapları onun vesilesi ile tamdım ve sevdim. 
196011 yılların başlarında Fatih Camii’ne gelenler bilirler Çarşamba 
pazan yönünden ana avluya girişte sağdaki revak altına ismini 
hatırlayamadığım bir zat devamlı olarak iki çuval kitapla gelir, ikisini de 
revak altına gelişigüzel boşaltır yazmalan ve basmaları iki ayn yığın 
halinde satışa sunardı. Yazmalar basmalardan daha ucuza satılırdı.
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Biz o zamanlar kıymetini bilemediğimiz yazma kitaplara hiç iltifat 
etmez, İhtiyâcımız olan sarf, nahiv, hadis, tefsir, lugat gibi basma 
kitapların peşine düşerdik.

Nail Bey’i ve Eşi Nimet Hanımı tanıdıktan sonra Nail Bey rehberim 
Nimet Hamm’da hocam olmuştur. Nimet-Nail Bayraktarlar 
kütüphanecilik literatüründe bir ekol olmuşlardır. Bu ekolün özelliği de 
çalışanla daha çok çalışmak, öğrenenle daha çok öğrenmek, yalnız kitabi, 
kütüphaneyi değil kütüphaneciyi de düşünür, gönül verir, değer verir, 
emek verir, yetiştirir.

Kendisi hakkında onu tanıdığım günden bugüne kadar artarak 
devam eden saygı ve takdirlerimi yazılı olarak ifade etme fırsatı verdiği 
İçin Belediye Kütüphanesi mensuplarına ayn-ayn teşekkür ederim.

Hayra vesile olan o hayn yapmış gibidir.
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KÜTÜPHANELER HAKKINDA

Ayşe OZAKBAŞ 
u an Kütüphaneci, Süie naniğe Kütüphanesi

Kısa Bir Açıklama

îlk görevime atandığım Millet Kütüphanesinde Sayın Nail 
Bayraktar'! tanımak ve kendisiyle çalışmak fırsatını elde ettiğim İçin 
kendimi şanslı addediyorum.

Nail Bayraktar bizlere kütüphaneyi, işimizi sevdiren, mesai 
arkadaşlarımıza, okuyucularımıza sevgiyle ve saygih davranmayı 
öğreten, maddi ve mânevi yönden bizleri destekleyen örnek bir idareci ve 
ağabey olmuştur. Tabii bu arada beraber çalıştığım, çok şey öğrendiğim 
Yaşar, Firdevs Hammlan ve diğer arkadaşlarımı da unutmuyorum. Bu 
vesile ile aramızdan aynlanlara Allah’tan rahmet, geride kalanlara ve 
Sayın Nail Bayraktar Bey’e sevdikleriyle sağlıklı, mutlu bir yaşam 
diliyorum.

Nail Bey’in 50. meslek yıhnı kutlarken içimden gelen bu birkaç 
satir yazmaktan kendimi alamadım. Bu organizasyonda emeği geçenlere 
ve beni haberdar edenlere teşekkür ederim. Ben de naçizane 
kütüphanelerimiz hakkında 1921 yılında ikdam Gazetesinde neşredilen 
bir baş makaleyi bu vesile ile armağan ediyorum.

Bu makalenin yazan Ahmet Cevdet, I862’de İstanbul’da 
Aksaray’da doğdu. Mülkiye ve Hukuk Fakültelerini birincilikle bitirdi. 
21 yaşında Fransızca ve Arapça mütercimi olarak Tercümân-1 Hakikat 
gazetesinde bir arahk da Takvim-i Vakayı de çalıştı. Tömbeki rejisi ile 
OsmanlI Bankasi’nda memurlukta bulundu. Sonra Hariciye Nezâretine 
girdi. Bu sırada Rusya Çan n. Nikola’mn I894’te tahta çıkışı nedeniyle, 
tebrik 1811 Rusya’ya giden heyet arasında bulundu. Serbest hayata 
atılarak Sabah ve Tarik gazetelerinde baş muharrirlik yaptı. 5 Temmuz 
I894’te ikdam gazetesini neşretmeye başladı, ikinci Meşrutiyetin 
İlânında (24 Temmuz 1908) ikdam Yurdu’nu kuran Ahmet Cevdet, 
ittihat ve Terakki Fırkası aleyhine yazmaya başlayınca, 31 Mart (13 
Nisan 1909 ) vak’asmdan sonra vatanini terk etmek zorunda kaldı, önce 
Nis c gitti, sonra İsviçre’ye yerleşti.

I. Cihan Harbinde (1914-1918) İsviçre’de kaldı ve buradan 
gazetesine yazılar yazdı. Cumhuriyetin ilânı (1923) ile İstanbul’a döndü 
ve I928’de gazetesinin neşrine son verinceye kadar baş makalelerine 
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devam etti. Ahmet Cevdet, gazetesinde yayınladığı bir haber yüzünden 
istiklâl Mahkemesine verildi ve beraat ettikten sonra siyasi hayattan 
çekildi. Ahmet Cevdet Ankara’da 1. Büyük Türk Basin Kongresi’ne 
katildi. Kongrenin ikinci oturumunda geçirdiği kalp krizi nedeniyle 28 
Mayıs I935’te öldü ve Eyüp Sultan’a defnedildi.

Ahmet Cevdet ileri fikirli, sağlam karakterli, iyi tahsil görmüş, 
Arapça, Farsça ve bati dillerine vâkıf kültürlü bir gazeteci idi. Gazetesi 
ile Türk basınına hizmet ettiği gibi, düzenlediği Kütüphane-İ ikdam serisi 
İçinde bazı yazma eserleri matbaasında basarak, ilim Alemine 
kazandırmıştır.1

KÜTÜPHANELER HAKKINDA2
Cenevre’den

Ramazân-ı şerif münasebetiyle Istanbul Kütüphanelerinden bahs 
olduğunu gördüm.

Bir kere daha söylemiş idi. İstanbul’daki Kütüphanelerin temin 
edeceği istifâde ne umumidir ne de asridir. Bu kütüphanelerde fıkha, eski 
edebiyata, tarihe ait olmak üzere istifâdeler var ise de ulûm ve funûn-1 
müte’ahhireye3 sanayie, sanata ve malûmât-1 ahiriye dair bir şey yoktur. 
Şu asırda milel-i mütekaddimenin4 iktisab ettiği fuyuzâttân bizi haberdar 
edecek hiçbir kütüphaneye malik değiliz. Bunun da sebebi malûm... 
Şimdi bize lüzumu olan son asnn mahsulü eserler ne Arapça’da ne 
Farsî’de ne de kendi dilimizde mevcut değildir. Milel-i islâmiye eski 
mevcudiyet-i İlmiyesini bu asırda ma’at teessüf heman kamilen işâ’a5 
etmiş bulunuyor. Bu yalnız bizde olmadı. Yunanistan-I kadîm, Bizans 
hükümetinin son zamanlarda, adeta vahşet derekesine6 kadar düştü. Yine 
şükr edelim ki biz o hale gelmedik. Fakat bir zamanlar olmuş ki o 
derekeye iner gibi olmuşuz ve bundan doksan sene evvelki etıbbâmızın 
tedavideki ilm ü melekelerinin derece-i fıkdanını7 insan okur ise hayret 
etmemek mümkün olamaz. Bizdeki cehalet devrinin yani inkıraz ilmi 
devrinin sonu add edebilir isek kendimizi bahtiyar his ederiz!

 :Daha geniş bilgi İçin bk.: M. Şakir ülkütaşır, “Türk Basin Tarihinden Bir Sahife ا
İkdâmcı Ahmet Cevdet Oran (1862-1935). Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, sy 
1, s. 249-252, Istanbul üniversitesi Ed. Fak. Yayını (1972).
2 İkdâm Gazetesi 8694, 27 Mayıs 1921/1337, 18 Ramazan 1339 s.l.
3 Son zamanlarda, sona kalan, geciken.
4 Gelişmiş, ilerlemiş toplumlar.
5 Duyurma, afişe etme, yayma.
6 Derecenin zıttı, aşağı, dip (örn: Cennetin dereceleri, cehennemin derekeleri).
7 Kayıp,yokluk,kıtlık,bulunmazhk.
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Bize elsine-i1 ecnebiyede yazılmış kütüb-i müte’ahhireyi ihtiva 
eden büyük bir kütüphane lâzımdır. Her ne kadar bunun faidesi yalnız 
lisan bilenlere maksûr2 olursada... Böyle umumi bir kütüphane olsa bile, 
bir takım hususi kütüphaneler tesis edebilmeli idik. Meselâ Dârü’l- 
funûna yakın bir yerde oranın talebesi istifâde edebilmek İçin, ulûm u 
funûna ait bir kütüphane, ayn bir tip kütüphanesi, bir hukuk ve siyasiyat 
kütüphanesi gibi... Ma’at-teessüf vaktiyle böyle şeyler düşünülememiş. 
Bugün Meselâ bir hukuk, bir tip, bir felsefe, bir iktisat, bir sosyoloji 
şakirdi3 İçin lüzumu olan kitapları gözden geçirmek İmkanı yoktur. 
Bundan dolayı mekteplerimizde tahsil-i ilm edenler, öğrendikleriyle 
kalırlar, tezyid-i malûmata muvaffak olamazlar. Yalnız talebe İçin böyle 
değildir. Muallimler İçin ceryân-1 İlmiyeden haberdâr olmak mümkün 
olamıyor. Servet-i şahsiye sahibi iseler beş on kitap elde edebilirler. İşte 
o kadar Avrupa dârü’l-fünûnlan içindeki kütüphanelerde talebe büyük 
istifâdelere nail olurlar. Hele bu müesseselerdeki matbuât-1 mevkûtaya4 
mahsus mütâlâa salonları bir nimet-i uzmadir. Vaktiyle hatıra gelmiş olsa 
idi, her büyük müessese-i ilmiye de diğer erbâb-1 mütâlâanın istifadesi 
İçin de hususi kütüphaneler tesis edebilirdi. Mektepde İkmâl-i tahsil edip 
de bir memuriyet, bir meşgale edinenler bu kütüphanelere kitap İhdâ 
etmeli idiler. Milletin sâye-i atifetmde5 hattâ leyli kalarak bir yandan 
tahsil gören, bir yandan bedava yiyip İçen Mekteb-I Mülkiye, Mekteb-i 
fenniye, Dârüşşafaka gibi mekteplerin meccan6 ye me’un talebesi millete 
karşı kendileri İçin vâcibu’1 ifa küçücük bir fedâkârlık icrasına olsun 
alışmalı idiler. Nâil-i feyz oldukları bu müesseseler! düşünen ferd-i vâhid 
görülmedi. İşte o ahlâkî zihniyet hâsıl olmadığı içindir ki evlâtlarına 
Avrupa’da İkmâl-i tahsil ettirebilecekler de gözlerini Maârif Nezâreti’nin 
bir damla kabilinden olan bütçesinden ayırmamışlardır.

Bir büyük kusurumuz daha vardır ki o da fikr-i takibe sahip 
olmayışımızdır. Birinin kurduğu iyi bir şeyi, halefler İkmâl gayretini ifa 
edmezler. Meselâ Cevat Paşa merhum Bâb-1 Âli’de bir kütüphane 
yaptırdı. Oraya kendi eliyle beş on kitap da koydu. Bu hüsn-i niyet 0 
kadarcikla kaldı. Andan sonra gelen sadr-1 âzami ar öyle bir tesis 

1 Dillerde.
2 Sınırlı.
3 Öğrencisi.
4 Belli zamanlarda çıkan gazeteler, dergiler.
5 Karşılık beklemeden gösterilen sevgi, iyilik severlik.
6 Parasız.
1 Yapılması gerekli olan şey.
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olduğundan haberdâr bile olamadılar. Yoksa Bâb-1 Alî’de ulûm-1 idariye 
İ؟in, memurumuz İçin bir kütüphane vücûda gelirdi. Hariciye Nezareti’ne 
devam eden bir efendi müellefât-1 siyâsiyeyi elde etmeye muvaffak 
olabilir mi? Bir vakit Hariciye Nezâreti’mizde de bir kütüphane tesis 
edilmiş İmiş. Fakat o kitaplardan bugün bir tanesini bile bulamazsınız. 
Bilmem hangi tarihte idi. Iran hudutları hakkında malûmat edinmek İçin 
Derviş Paşa’nın Lâyihasına müracaat lâzım geldi. Bu lâyiha matbuu 
olduğu halde Bâb-1 Âlî buna dest-res1 olamadı da Said Paşa merhum 
kendi kütüphanesindeki nüshayı gönderdi. Takvîm-İ Vakâyi’nin ilk 
nüshasından itibaren bütün Türkçe gazetelerin koleksiyonları Bâb-1 Âlî 
Kütüphanesinde mevcut olmamalı mi idi? Bugün memleketimizde bir 
matbuat târihi yazılamamasma İmkân yoktur. Mesleğim hasebiyle bu 
cihete ait olan malûmatı toplamak istedim. Muvaffak olamadım Kzâlik 
matbuatda hizmetleri sebk edenleri de tamamen bilemiyoruz. Bu bizim 
İçin ayıptır.

İstanbul’daki kütüphanelerin muhteviyatı bir zamanlar Avrupaca 
pek ziyâde meraki mucip olmuş. Bizans’a sahip olan Devlet-i 
Osmaniye’nin kütüphanelerinde Lâtin, Yunan-! kadim kitapları 
bulunduğu Avrupa’da şayi olmuş. Hatta Jean Karatiyen Kloryo, 
müverrih-i şehir Romalı Tite Lice’nin Roma târihinin Türkçesi 
bulunduğunu Avrupa ulemasına teşhir3 etmiş. Bizans’dan kalma 
kitaplann muhafaza edildiği ve Macaristan krah Mathias Corvinus’un 
kitapları da saraya getirildiği zan edilmiş. Bâ-husus bir târihte saraydan 
çıkmış ve saray kütüphanesinin mühürlerini hâvî bir takım kütüb-i 
kadîmenin Beyoğlu kitapçılarına satıldığı ve bunlardan bazılarının Fransa 
Krah kütüphanesine gönderildiği muhakkak olmakla beyneT-ulemâ, 
başka kitaplar da meydana çıkacağı itikadı peyda ettikçe etmiş.

İstanbul’da eski kitaplann bulunduğu o kadar tahayyül edilmiş ki 
Avrupa hükümdârânından kaç tanesi devlete resmen dostâne notalar 
gönderip, bu kitaplann meydana çıkanlmasını rica etmişler. İşte bu 
notalar geldikten sonra eski kitaplann sarayda cem’i hakkında bizde de 
bir fikir peyda olmuş. Sultân Ahmed-i sâlis saray içindeki dolaplarda 
unutulup, kalmış olan kitaplan toplatarak, saraym İç avlusunda bir 
kütüphane İnşa ettirmiş ve bunun ilk taşını da kendi eliyle koymuştur. 
Pâdişâhın buna dair olan fermam hakikaten hâdim-i ilm ü maarifet olan 
Sultân-ı Müşarünüeyh’e şeref verecek ibârâtı hâvidir. Bin yedi yüz yirmi 

1 Ele geçirmek.
2 Geçmişte, geçen olan şey.
3 Müjdelemek.
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yedi senesinde Istanbul’ a Seven isimli bir rahip gönderilmiş, bu zat altı 
yüzden mütecaviz kıymetdâr kitap toplamıştı. Bin yedi yüz seksen dört 
senesinde İstanbul’da bulunmuş olan rahip Todoroni sarayın içindeki 
kütüphanenin bir fihristini istinsah ettirmiştir. Bu fihristte Aristotales ile 
târih-i tabii müellifi Pelin’e ait bazı Arabi tercümelerin ismi zikr edilmesi 
Avrupa’nın yeniden hevasatmı uyandırmıştır, o zaman saray dahilinde 
diğer kitap dolapları dahi varmış. Mustâfâ-yı Salis Bostancılar 
Kütüphanesi namıyla yeni bir kütüphane tesis etmiştir. On sekizinci asır 
sonlanna doğru İstanbul’a ulemâdan Anse de Villosion gönderilmiş ise 
de mumaileyhin akademiye gönderdiği muhtırada ihbârât-1 sabıkadan 
fazla malumat yoktur.

Daha sonraları Ingiliz Sefiri Lord Elgin nezd-i devlette hâiz-i İtibâr 
olmasından bi’Listifâde Doktor Carlisle’nin tetkikâtma Bostancılar 
Kütüphanesi’ni açtırmağa muvaffak olmuştur. Burada o zaman bin iki 
yüz doksan iki adet kitap muayene etmiştir. Fakat Lâtince, ibranice ve 
Yunanca bir esere tesadüf etmemiştir. Bin sekiz yüz yedi senesinde 
Fransız Sefiri Sebariyani de kitapları görmek ricasını tekrar etmiş. 
Saraydaki 19 kütüphaneyi görmeye muvaffak olamamış ve fakat kendisini 
memnun edebilmek üzere müverrih Denys’in asarından bazı Rumca 
sahâif ihda edilmiştir. Demek ki vaktiyle sarayda mükemmel birkaç 
kütüphane var İmiş. Bunlarda Yunanca ve Lâtince kitaplar bulunduğu da 
melhuzdur.! Fatih Sultân Mehmed’in kıymet-şinâs âlim bir Pâdişâh 
olmasına ve hükemâ-yı kadîmenin eserlerini mütalaa etmesine binaen 
eline geçen Lâtin ve Yunan kitaplarım muhafaza ettiğine şüphe yoktur. 
Fakat bir zamanlar saray kitaplannm hariçte satılması nazar-dikkate 
alınır ise ele geçen müellefâtm sonradan zayi olduğu anlaşılır. Bâ-husus 
müteaddid ihtilâller yüzünden sarayların yağmaya uğradığına veyahut 
bazı emval ve eşyamn aşırıldığma ihtimal verilebilir. Ma’at-teessüf 
Yıldız Sarayi’mn gözlerimiz önünde vuku bulan yıkımı eski yağmalan 
ispat edecek bir şehâdet-i târihiye yerine geçer. Demek ki bizde böyle bir 
âdet var İmiş. Yıldız’da ne kadar şeyler zayi oldu, iki milyonluk tablo da 
İsviçre’de Cenevre şehrine getirilmiş. Buranın gümrüğünde kaydı var.

Bunlann hep sebebi daima söylediğim gibi evvelâ bir “terbiye-i 
milliye”nin, saniyen bir “gaye-i milliye”nin fıkdanıdır. Bu gayeler ve bu 
terbiyeler olmadığı gibi o terbiyelerin istinâd ettiği malûmat küşâyış2 
bulamadığından ve hele Sultân Abdülhamid Hân gibi saltanât-medîde 
sürmüş bir Pâdişâhın sarayım olduğu gibi muhafaza etmekteki kiymet-i

 .Muhtemel, hatıra gelen, olabilen ا
2 Genişlik, açıklık, çözümleme.
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tânhiyeyi takdir edecek bir zihniyet-i ilmiye de ne nazarî ne amelî surette 
hâsıl olamadığından o sarayda dahi şu terakki asnna yakışmayacak ve 
milleti küçük düşürecek bir kaba cehalet icrâ-yı tahrip eyledi. Te’essüf 
ettiğim şey Mahmut Şevket Paşa merhum gibi fâzıl ve âlim ve sarayda 
bazı asan Pâdişâhın emri üzerine kendi eliyle tanzîm etmiş, hars sahibi 
bir zâtın gözü önünde bu barbarlığın vukua gelmesidir.

Sultân-ı müşarünileyhin de kütüb-i nefise cem’ine meraki vardı, 
ikibini mütecaviz nüshayı müteveffâ kitapçı Karabet Efendi vasıtasıyla 
teclit ettirmiş harem dâiresi kurbunda İnşa ettirdiği kütüphaneye 
koydurmuş, işittiğime göre bunlardan bazdan Paris antikacılarının eline 
düşmüş, biri üçyüz, diğeri de yüzelli liraya satılmıştır. Antikacı ise 
bunları bi’l-ahire Amerika’ya yüksek fiyatla satmıştır.

Bugün Vatikan Sarayı Galerisi’nde, Papa 7*111 Leon’un ellinci 
senesi münasebetiyle verilmiş olan hedâyânın teşhir olduğu görülür. 
Pâdişâh tarafından gönderilen pırlanta yüzük de oradadır. Sultân Hamid 
Hân yirmibeşinci sene-i devriyesi münâsebetiyle verilen hediyeler 
bilmem mahfuz mudur? Bunlar birer hâtıra-i târihiye idi.

Sultân Aziz, cennetmekânm hal’ini müteakip müşarünileyhe ait 
mücevherat Dolmabahçe Sarayfnda çarşaflar üzerine dökülüp ayalmiş 
idi. O sırada bazı açık gözlerin bunlardan bazı taşlan çoraplannm 
aralanna doldurduktan mervîdir' el-ilm indallâh.2 Maalesef ele gecmis 
olan nevâdir-i sanâiye yalmz Pâdişâh saraylarından değil, ricâ!-i devlet 
konaklannda da uzaklaşmıştır. Bu kadar asırlar şark ve garba hâkim 
olmuş olan bu devletin hazâin-i güzidesinde neler müctemi3 olmak lâzım 
gelirdi. Hep o kiymet-i na-şinâshklardır ki bunlann ziyama sebep oldu.

Kütüphanelerimiz hakkmdaki malumat! iktibas ettiğimiz bir 
seyahatnamede (1820) Şâyân-I dikkat malûmat vardır. Bu zat diyor ki, 
İstanbul’daki kütüphanelerin çoğu kapalıdır. Çünkü vaktiyle vakiflann 
kendi zamanlan raicine göre tayin ettikleri aylıklar, râicin tebeddülüyle"* 
hiç mesabesine5 tenezzül ettiğinden ve Evkaf Nezareti o maaşlan 
zamaneye nazaran tezyit etmek6 lüzumunu hatmna getirmediğinden 
hâfız-1 kutüpler, müesseseleri kapayıp başka yüzden te’min-i maişete 
mecbur olmuşlardır.

.Rivayet ا
2 ilim Allah’tandır.
3 Toplanmış, birikmiş.
4 Değişme.
5 Derece, rütbe, kadar.
٥ Arttırmak.
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ينته وك-ك آسبفأي بالخر. بوغرى !به

 اون ؛V ، ٠مدسد سراي يهال٦و كود بو
 وىاع مءأسبنه نهى توكا!نجى اوجئجى

إخا. كوريلرر. اونوندفى .ىض١،ا٠اوالن
اوداد.دد. وذوكد براللط ضرفئدنوسريأن

 لر عفوغميدر! بلعم لى عدبه وينلن
اس. .,د.*»اسي.

 منمالبغارايه جتمكألمخلمنى -لطانعرنبز
 ججرشاظر طؤلمهياءجهسر!يند دعوعات

ادمر.،، ايد. آرلمنى كيلوب ارزري:.

 طاثئرى بعغى بنآجيف؟ردزةبرلردن
 . موبدد اونديردالرى ٠ر٢ جرزابلريك

 سياميه ,امر ويه ير ساالن

 دوات دجال سرا؛لر:دندكل، بإدشا. بالكز
سرد اون .اوزاقالتعدر فونأفلرندند

 خزان ودولك اوالد اوامن ٢حا وفربه غرفى
 ٢٠ . أرلمفالزم*يدى جتمع ر٠٠ -أرسن.

-بباوهى. ولركضياص اوبناغناسنهلردرك
اتديكمز اقباس معلومانى لرضحتد.ك نيخه

 ملومات ,ات ضاإن ٤١٨٣٠) ر-با-ئ.«،.
اسانبون.قكبلرلد بوذاندببوركه: وارىر.

جونك .ابهدهدر وز الير .باليدر جرنى
 كرر.ليين رمه كدىزماءلرى واسره وسيه

 عببج بدلة رالك ،آيلر ابدلرى
 معائلرى اد نطارى ارئف و اتديك.:وى تل

زماب.ئفلرًاتزييدايغكةلزمنىخااربهكتجرمدبكئدن

بأينميختهبورارلمهلردر.
يوزن بشهه
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DEĞERLİ MESAÎ ARKADAŞIM NAİL BEYE DAİR

Safiye ÖZKAN
Emekli Atatürk Kitaplığı Müdür Yardımcısı

Sevgili Nergis Ulu, Nail Bayraktar Bey hakktnda bir yazt 
istediğinde hayli düşündüm, uzun yıllar birlikte çalıştığım ve kendisine 
çok şey borçlu olduğum insani alışık olmadığım bir ifade biçimi ile 
yazmayı becerebilir miyim? diye. Affınıza sığınarak yazmayı 
deneyeceğim.

Onu ilk kez Kütüphanecilik Bölümü öğrencisi olarak Fatih Millet 
Kütüphanesi ’nde staj yaparken tamdım. Uzun yıllar yöneticiliğini 
yaptığı, çocuğu gibi sevip benimsediği, her sorunu ile uğraştığı elini 
üzerinden hiçbir zaman çekmediği Millet Kütüphanesi’nde. Nazik, sakin, 
olgun, mütevazi ve espirili kişiliğini o zaman fark etmiş mi idim 
bilmiyorum.

Yaklaşık 20 yıl sonra 1988 yılı başında Nazan Haseki bizi Atatürk 
Kitaplığı’nı yeniden düzenlemek İçin biraraya getirdiğinde onunla 
çalışma fırsatını bulduk. Ben İstanbul Tip Fakültesi Kütüphanesi’nde, 
Müdürümüz Aysel Polatoğlu Istanbul Tip ve Cerrahpaşa Tip Fakültesi 
Kütüphanesi’nde çalışmıştık. Nazan Haseki ise çeşidi yuriçi ve yurtdışı 
kütüphane çalışmalarından sonra TÜBİTAK Kütüphanesi’nden emekli 
olmuştu. Çalıştığımız kütüphanelerde yeni yayınlar önemli idi. Bütün 
olanaksızlıklara karşın en önemli İşimiz okurlanmiza en kısa süre İçinde 
en yeni bilgiyi ulaştırmaktı; yurt içinden ve dışından.

Nadir eserler ile eski değerli kitaplarla Atatürk Kitaplığı’nda 
tanıştım. Okura hızlı hizmet edilmeliydi ama değerli olam tanımak, 
korumak, mikrofilm, vb. araçlarla okura sunmak gerekiyordu.

Nazan Hanım’ın çılgın enerjisi, Aysel Hanım’ın yorulmak bilmez, 
saatlere sığmayan çalışma temposu inanılmazdı.

Nail Bey yazmalarla ilgileniyordu ama her başımız sıkıştığında 
imdadımıza yetişiyordu. Kütüphanenin, kütüphanecinin her sorunu 
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onunda sorunu oluyordu. Bilgisi, görgüsü, çalışkanlığı ve nezaketiyle 
hepimizin yanındaydı.

O günleri hatırlarken kütüphanenin ara deposunda bulduğu harita, 
vb. nadir eseri hemen Nail Bey’e getirip teslim eden Müdürümüz Aysel 
Hanım’ı; tozlu, pis, nemli ara depoda görevlendirdiği Sanat Tarihçisi 
Zerrin Tül Hanım’ın bulduğu her nadir eseri gördüğümüzde duyduğumuz 
heyecan ve sevinci, bulunan her ne olursa olsun onu değerlendirmeye 
alan Nail Bey’e ben de koleksiyonun arasında kalmış pek çok yazma eser 
bulduğumu söyleyebilirim. Yanlış anlaşılmasın kaybolan değil, bağış 
yapan kişilerin adına yerleştirilen raflarda diğer (kitap, dergi, broşür, vb.) 
yayınlarla birlikte bulunan yazmalar bunlar. Her seferinde nasıl 
heyecanlandığım görmek çok mutlu ederdi beni. Şu anda yazmalar ayn 
bir yerde compact rafta bir arada bulunuyor. Daha önce hiçbir toplu 
kataloga girmemiş bu eserlerin tümü, Nail Bey tarafından kataloglanarak 
bilim dünyasına sunulmuştur.

Nail Bey bilgisine ihtiyaç duyulan her konuda da bildiklerini 
bizimle paylaşırdı. Kartpostal dermesi kataloglanıp sınıflanırken önce 
Zerrin Hanim sonra Deniz Çalışır resmin nereye ait olduğunu 
bulamadığında hemen yardıma koşardı. İstanbul’a aitse eğer mutlaka 
bilirdi neresi olduğunu, önce Reyhan Gönenç Hanim sonraları irfan 
Dagdelen haritalan kataloglayıp, tasnif ederken tereddüde düşseler 
hemen yanlannda Nail Bey’i bulurlardı. Bende Osmanhca kitap 
katalogunu düzenlerken, vb. çalışmalarda sürekli yardim aidim ondan. 
Sadece bunlarla da sınırlı değil; diger kütüphanelerden, okurlardan gelen 
yardim taleplerini de hiç geri çevirdiğini duymadım. Bildiği her şeyi 
cömertçe paylaşır hepimizle. Bildiğini gerçekten doğru bilir, bilmiyorsa 
da bilmiyorum der. Ve hemen öğrenmeye çalışır. Ona danışabileceğini 
bilmek rahatlatır insani.

Kendini mesleğine adamış, mesleği ile bütünleşmiş, bir kişidir; 
gördüğü her ülke, şehir, sayfiye, vb. yerde önce kütüphaneyi arayıp bulan 
sorunları ile ilgilenen ve hatta seyrettiği her hangi bir filmde bile 
kütüphaneyi ve kütüphaneciyi gören, sorunları ile ilgilenen bir 
kütüphaneci.

Yurtdışmda bulunduğu yerlerde kütüphaneler; özellikleri, okura 
sundukları bizde olmayan nelere sahip olduklan en çok da nadir eserleri 
nasıl sakladıkları ISI, ışık, nem ve tozdan nasıl korudukları ilgi odağıdır, 
iyi bir kütüphaneci olduğu gibi iyi bir öğretmen olması dolayisi ile görüp 
öğrendiklerini bizlerle paylaştı. (Nadir eser konusunda bildiklerimi onun 
yazdıklarından ve anlattıklarından öğrendim.)
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Kütüphanede çalışan okula gidememiş, kendini geliştirmek isteyen 
herkese yardımcı oldu. Dışarıdan ortaokul, lise bitirmeleri İçin. Aynca 
okullarda öğrenilemeyen İngilizce ve Osmanhca İçinde kurslar açtı. 
Samnm hâlâ bu kurslar sürüyor.

Kütüphanede çalışan memurlann kadro, terfi, vb. özlük haklan 
İçinde yardımcıdır.

Biz kütüphanecilerin kongre, sempozyum vb. bilimsel toplantılara 
katılarak kendimizi geliştirmemiz konusunda destek verdi. Biz onunla 
ayni çalışma mekânını paylaşanlar daha şanslıyız, O’nun tecrübelerinden 
yararlandığımız İçin.

Bütün bu anlattıklarım size çok ciddi ve sıkıcı bir insan intibaı 
vermesin, Nail Bey ayni zamanda çok espirtüel bir kişidir. Her duruma 
uygun mutlaka bir espirisi vardır. Odada okur varsa bir kağıda yazarak 
öyle gösterir, o mahcup ifade taşıyan yüzü gülerken çocuk saffetine 
büriınür.

Hiç özel hayatından söz etmemesine rağmen eşine çok düşkün 
olduğunu, bir depremde biz üç hanim eşlerimizi aramazken, hemen eşini 
arayışından anlamıştık yıllar önce. Çok da hoşumuza gitmişti. Hiç kimse 
hakkında kötü bir söz söylediğini duymadım. Olsa olsa o kişi hakkmda 
espirili konuşur.

Nail Bey’in büyük ailesi kütüphanecilerdir. Sadece Atatürk 
Kitaphğındakiler değil daha önce çalıştığı bütün kütüphanelerde, 
demeklerde, çeşitli vesilelerle tanıdığı kütüphane çalışanları hep onun 
ilgi alam içindedir. Eğitimleri, sağhklan hastalıkları ve nihayet ölümleri. 
Yetişebildigince herkesi arar, sorar, yapabildigince yardim eder. 
Darülacezedeki emekli bir kütüphane çalışanını artık hiç kimseyi 
tanımayacak kadar hasta ve yaşlı iken de birlikte ziyaret ettiğimizi 
hatırlıyorum.

Dünya malında gözü olmayan, davranışlarıyla hepimize örnek olan 
yüce gönüllü öğretmen kütüphaneciye daha önce hiçbir toplu kataloga 
girmemiş yazmaları kataloglayıp yayınladığı İçin, İstanbul Kitaplıgı’nı 
kurarken ve katalogunu yayınlarken ki teşviki İçin, aynca Osmanhca 
kitaplann kataloglannm düzenlenmesi çahşmalanndaki katkilan İçin 
İçten teşekkürlerimi sunuyorum.

Eşiyle birlikte bilim dünyasına uzun yıllar hizmet etmelerini, sağlık 
ve esenlik İçinde yaşamalanm diliyorum.
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HER SEMTE KUTUPHANE

Dr. Erol PAKIN
Eski 1. ü. Kutiiphane ve •//••/•/ى//• Daire Başkanı ve

Emekli İ.ü. Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü öğretim Görevlisi

I967’de Kütüphanecilik Bölümü’nün ikici sınıfına geçtiğim yılda, 
Küçükçekmece Halk Kütüphanesi’nde çalışmaya başlamıştım. Birkaç ay 
sonra görev yerim değişti, Fatih’teki il Halk Kütüphanesi’ne (Millet 
Kütüphanesi) atandım. Hayatimin bu döneminde sanki iki okula birden 
devam ediyordum. Bir diğer okulum çalıştığım kurumdu. Sayın Nail 
Bayraktar’m müdürlüğünü yaptığı il Halk Kütüphanesi.

Sayın Bayraktar, çalışmaya başladığım ilk günlerde, tek odada 
hizmet veren Küçükçekmece Halk Kütüphanesi’ne gelmişti. 
Kütüphanenin kuruluşu ve çevre hakkında bilgiler verdikten sonra, 
kitaplann şirazelerinin bozulmaması İçin raflara nasıl dizilmeleri 
gerektiğini göstermiş, kütüphanenin düzeni ve İşleyişi hakkında bilgiler 
vermişti. Böyle uygulamalı bilgi aktanmi, olağan dışı bu yakın ve göreve 
bağlayıcı davranış biçiminden çok etkilenmiştim, il Halk Kütüphanesi’ne 
atandığım zaman ayni İçten tavirlanni burada da gözlemiştim. 
Kütüphanenin her sorunuyla yakından ilgilenirdi. Sayın Bayraktar, bir 
kitabin Dewey numarası, demirbaş kaydı veya bibliyografik künyenin 
nasıl yazılması gerektiği sorulduğunda o kadar İŞİ arasından zaman aymp 
cevaplandırırdı.

Gerçekten İŞİ çoktu, çünkü İstanbul’un her semtine kütüphane 
hizmetini götürmek istiyordu. Eldeki maddi kaynaklar az fakat ideali 
büyüktü. Her kesimden insanlara ve öğrencilere okumalan, öğrenmeleri 
İçin bilgi kaynaklarım, kitapları ulaştırmak istiyordu. Bu idealini 
gerçekleştirmek üzere eğitim amacıyla yapılmış tarihi bina onanmlanm 
gerçekleştirerek hizmet birimleri İçin yerler kazandmyordu. Bu çabalar 
tarihi mekânların halk ve çocuk kütüphanelerine uygun olmadığı 
tartışmasını açsa da, bir ihtiyacın karşılanması yamnda, tarih bağlamında 
kültür kurumlanmızın hazırlanmasına da vesile oldu. Sayın Bayraktar, 
aynca modem halk kütüphanelerinin açılması İçin de büyük çaba 
harcıyordu. Bakırköy Halk Kütüphanesi, Kadıköy Aziz Berker Halk 
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Kütüphanesi gibi kütüphaneler bu gayretlerin sonucu gerçekleşti. Bu 
arada 0 günler İçin yeni bir hizmet anlayışı olan gezici kütüphane fikrini 
uygulamaya koydu. Gezici Kütüphaneyi İstanbul halkına tanıtmak 
amacıyla yapılan şehir içindeki turlarda karşılaştığımız ilgiyi bugün bile 
güzel bir ani olarak hatırlıyorum. Böyle bir çalışma ortamında, bütün 
mesai arkadaşlarımla birlikte, çok yararh mesleki tecrübeler edindik. 
Saym Nail Bayraktar’m yöneticilik konusunda yaptıkları hepimize örnek 
oldu, insan olarak kişiliği ise kalbimizde yer etti, o günleri anarken 
kendilerinden hep saygıyla bahsederiz. Hâlen yolum halk 
kütüphanelerinden birine düşerse, sırtını beyaz mürekkeple yazdığım 
kitapları veya katalogda mumlu kağıtla çoğaltılmış olduğum fişleri 
görsem o telâşlı günlerimizi hatırlar, duygulanırım.

Bunlann dışında aynca, meslektaşlar arasındaki dayanışma 
ortamına katkıda bulunan Kütüphaneciler Demeği toplantilanndan da söz 
etmek gerekir sanıyorum. Demeğin başkanlığına Müdürümüz seçilirdi. 
Kütüphane Haftası açılış törenlerinden sonra hafta boyunca konferanslar 
düzenlenir, okullarda konuşmalar yapılırdı. Hafta dolayısıyla hazırlanan 
afişler çeşitli yerlere asılır, şehir otobüslerine konulacak duyurular 
hazırlamrdı. Kütüphane konusunda ilginin devamh olmasını sağlamak 
üzere çeşitli etkinlikler düzenlenirdi. Bunlar arsmda Güzel Sanatlar 
Akademisi’ndeki (Mimar Sinan üniversitesi) kitapseverler İçin 
düzenlenen, piyanoda idil Biret’in; sesiyle, o zamanlar Milli 
Kütüphane’nin Diskotek-Fonotek Bölümü yöneticisi Ahmet Borcakh’nm 
verdikleri müzik ziyafeti, o günlerin anısı olarak belleğimde yer etmiştir.

Saym Bayraktar, daha sonra atandığı Kütüphaneler Genel 
Müdürlüğü’ndeki hizmetinde ve Atatürk Kitaphgı’ndaki çahşmalannda, 
okura daha iyi olanaklar sunmak, kitap ve kütüphane tarihi konulanndaki 
çalışmalarında eksilmeyen bir gayret içindeydi. Hafızamızda 
çalışkanlığıyla yer etti ve daima bu özelliğiyle anılacaktır.

Kitap sevgisinin göstergesi olarak gelecek kuşaklara bilginin 
paylaşılması dileği, yazma eserlerin sonundaki “Kebikeç” dualarında 
görülür. Günümüzde bu dilek gelişti, bilgi ağları aracılığıyla “Duvarsiz 
Kütüphane” kavramına ulaştı. Çağlar arasında farklar olsa da kitap 
sevgisi ve bu sevginin yaygınlaştmlması hep, insanin yaptığı en onurlu 
İşin önderleri arasındaki yerini kişiliği ve bilgisiyle almıştır.

Kıymetli büyüğümüz Sayın Nail Bayraktar’a ve değerli 
çalışmalarını saygıyla andığımız bir diğer büyüğümüz eşi Nimet 
Bayraktar Hanımefendiye daha nice yıllar sağlıklar ve mutluluklar 
dilerim.
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ÇAĞDAŞ ARŞİVCİLİK UYGULAMALARI
VE DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Doç. Dr. Yusuf SARINAY
Devlet Arşivleri Genel Müdürü

Kuruluş Amacı

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Türk devlet ve millet hayatini 
ilgilendiren tarihî, hukukî, idari, ekonomik, İlmî doküman ve belgeleri 
toplamak, değerlendirmek ve düzenlemek, en iyi biçimde saklanmasını, 
korunmasını ve istifadeye sunulmasını sağlamak, millî arşiv politikasının 
esaslarım belirlemek, bu esasların uygulanmasını takip etmek ve 
denetlemek amacıyla kurulmuştur.

Tarihi Gelişimi

Osmanh Devleti döneminde modem anlamda arşiv, Hazine-i Evrak 
adi ile 1846 yılında kurulmuştur, OsmanlI Devleti’nin resmî yazışmaları, 
merkez teşkilâtı dairelerinin arşiv malzemesi, bugün İstanbul’da Osmanh 
Arşivi Daire Başkanlığı’nda muhafaza edilmektedir.

Hazine-i Evrak, Osmanh Devleti’nin ilgasından sonra 
Cumhuriyet’in kuruluşu ile birlikte Sadâret evrakının muhafazası 1911 
Başvekâlet Kalem-i Mahsus Müdürlüğü’ne bağlı Mahzen-i Evrak 
Mümeyyizliği adi ile yeniden teşkilâtlandınlmıştır. Söz konusu birim 
1927 yılmda, Hazine-i Evrak Müdür Muavinliği kadrosu ile Başvekâlet 
Müsteşarlığına bağlanmıştır. 1933 yıhnda yapılan değişiklik ile Hazine-i 
Evrak Müdürlüğü, 1937 yılında yapılan değişiklik ile müstakil Arşiv 
Dairesi, 1943 yıhnda yapılan değişiklik ile de Arşiv Umum Müdürlüğü 
statüsüne kavuştumlmuştur.

Arşiv Umum Müdürlüğü, 27 Şubat 1982 tarih ve 8/4334 sayılı 
“Bakanlıkların Yeniden Düzenlenmesi ve Çalışma Esaslan’nm yürürlüğe 
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konulması hakkindaki Bakanlar Kurulu Karan ile Başbakanlık Teşkilâtı 
içerisinde OsmanlI Devlet Arşivi Daire Başkanlığı adını almıştır.

Cumhuriyet donemi arşiv malzemesinin korunması, tasnifi ve 
araştırma hizmetlerine sunulması ile arşiv hizmetlerinin miistakilen ve 
merkezi bir şekilde yürütülmesi düşüncesiyle, 12 Ekim 1976 tarihinde
Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı kurulmuştur.

18 Haziran 1984 tarihinde yürürlüğe giren 203 sayılı Başbakanlık 
Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 Ekim 1984 
tarihinde TBMM’de kabulü ile, 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilât Kanunu 
çerçevesinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. “Osmanh 
Arşivi” ve “Cumhuriyet Arşivi” Daire Başkanlıkları bu Genel Müdürlük 
altında toplanmıştır.

Devlet Arşivlerinin Politikası ve Stratejik Faaliyetleri

Tüm dünyada bilgiye erişimde demokrasi ve açıklık kavramları ön 
plana çıkmıştır. Toplumlar ve şahıslar kamu kayıtlarının yani Sira özel 
kayıtlara dahi erişimde şeffaflık istemektedir. Bu anlayışın hakim olduğu 
enformasyon çağında kayıt yönetimi ve bilgiye erişimde arşivlere çok 
önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir.

Böyle bir vizyonla hareket eden Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü;
l-Kurum çahşanlan üzerinde performans değerlendirmesi ve 

yerinde istihdam politikasını kararlı bir şekilde uygulayarak kurumda 
gerekli yapısal değişimleri gerçekleştirmek,

2-2003 yılında teknik altyapısı büyük oranda tamamlanan 
kurumumuzda yürütülen 15 ve işlemlerin tamamen bilgisayar ortamında 
gerçekleştirilmesiyle verimliliği ve kaliteyi artırarak araştırmacı 
memnuniyetini esas alan bir anlayış yerleştirmek,

3-Hedef kitlemiz olan yerli ve yabancı araştırmacılara dijital 
ortamda daha hızlı bir şekilde hizmet vermek ve kurumun gelişmiş ülke 
arşivlerine karşı rekabet gücünü artırmak,

4-Vatandaşın bilgi edinme hakki çerçevesinde belgeye ulaşımını 
kolaylaştırmak ve gelecek nesillere sağlıklı bir Cumhuriyet Arşivi 
bırakabilmek İçin kamu kurum ve kuruluşlannda yürütülen arşiv 
hizmetlerinin belirlenen politika ve standartlara uygun olarak 
yürütülmesini hedeflemiştir.

28 Eylüi 1988 tarih ve 3473 sayılı ‘،Muhafazasına Lüzum 
Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” ile 16 
Mayıs 1988 tarih ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak 

229



yürürlüğe giren ve 8 Ağustos 2001 tarih ve 24487 sayılı Resmi Gazete’de 
değişiklik yapılan “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte 
kamu kurum ve kuruluşlarında evrakın üretiminden İmhası, ya da Devlet 
Arşivi’ne devrine kadarki süreçte yapılacak 15 ve işlemlere dair usul ve 
esaslar tespit edilmiştir.

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nce, başta Ermeni meselesi 
olmak üzere Kibns, Musul-Kerkük ve Balkanlar dahil çeşidi konularda 
yayınlanan bilimsel ve belgesel eserlerin sayısı 132'ye ulaşmıştır.

Osmanh Arşivlerindeki 150 milyon belgeden 2003 yılı itibariyle 
seksen milyon belgenin tasnif işlemleri tamamlanarak araştırmaya 
açılmıştır.

Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı’nda yaklaşık 20 milyon 
civarında belge bulunmakta olup, bunlann da tasnif İşleri ayni hızla 
sürdürülmektedir.

Devlet Arşivlerindeki Bilgi ve iletişim Teknolojisi

1-Arşiv kataloglarının elektronik ortamda hiımete sunulması

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde Osmanh ve Cumhuriyet 
dönemine ait arşiv malzemesinin bilgisayar ortamında tasnifi, 
katalogların hazırlanması ve hizmete sunulması çalışmalarına 1990 yılı 
başında başlanmış; 18 Nisan 2002 tarihinden itibaren Osmanh Arşivi 
Kataloglan ile Cumhuriyet Arşivi Kataloglan internet ortamında 
araştırmacdann hizmetine sunulmuştur. Elektronik ortamda arşiv 
kataloglanndan istifade eden kayith araştırmacı sayısı: 35.557 yerli, 
1.937 yabancı olmak üzere toplam 37.494'e ulaşmıştır. Katalog 
çaüşmalan her gün yapılan yeni veri girişleri ile devam etmektedir.

2-Bege görüntülerinin elektronik ortama aktarılması
Tek nüsha olan arşiv belgelerinin kaybım ve her türlü zararh 

tesirlerden korumak, araştırma hizmetlerinde yıpranmasını önlemek, 
uygun görülenlerin elektronik ortamda hizmete sunmak amacıyla belge 
görüntülerinin elektronik ortama aktarılması hedeflenmiştir. Osmanh 
Arşivi Daire Başkanlığı’na temin edilen 3 adet mikrofilm, 1 adet hibrit 
kamera ve 4 adet sayısal kamera ile Cumhuriyet Arşivi Daire 
Başkanlığı’na temin edilen 2 adet sayısal kamera ve 1 adet hızlı tarayıcı 
ile elekronîk ortama belge görüntülerinin aktanlmasi çalışmalarına 
devam edilmektedir.
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3-Bdge görüntülerinin elektronik ortamda hikmete sunulması
Türk arşivlerinin tanıtımı, tarihi olaylann açıklığa kavuşması 

amacıyla elektronik ortama aktarılan belge görüntülerinden uygun 
görülenlerin tam metin olarak elektronik ortamda hizmete sunulması 
planlanmaktadır.

Günümüzde çok tartışılan ve Türkiye Cumhuriyeti’ne soykırım 
iddiası ile haksiz saldırılarda bulunulan Ermeniler konusunda, yurt 191 ve 
yurt dışı kamu oyunu bilgilendirmek amacıyla Osmanh Arşivi’ndeki 
1.406 belge;

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün belgelere dayah 
yayınlarının (13 kitap) İçinde yer alan 2.985 belge olmak üzere toplam 
4.391 belge elektronik ortamda hizmete sunulmaktadır.

Osmanh Arşivi Daire Başkanlığında elektronik ortama aktarılan 
belge görüntüleri, Osmanh ve Cumhuriyet Arşivi araştırma salonlarında 
çevrimiçi olarak araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır.

Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığında yazılım tamamlandığında 
elektronik ortama aktanlan belgeler, araştırma salonunda çevrimiçi 
olarak araştırmacıların hizmetine sunulacaktır.

Genel Görünüş

Modem arşivciliğin ortak ilkesi olan açıklık prensibi Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün temel ilkesi haline getirilmiştir. Bu 
amaçla “Devlet Arşivlerinde Araştırma ve inceleme Yapmak isteyen 
Türk veya Yabancı Uyruklu Gerçek veya Tüzel Kişilerin Tabi Olacakları 
Esaslar” 1.3.2002 tarih ve 24682 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 
2002/3681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değiştirilmiştir. Yeni 
düzenleme ile arşivimize müracaat eden yerli ve yabancı araştırmacılara 
müracaat ettikleri gün izin verilmekte, müracaatım yapan araştırmacılar 
hemen katalog taramaya ve araştırmaya başlamakta; belge istekleri ise 2- 
3 saat içerisinde karşılanabilmektedir. Aynca bilgisayar ortamında 
tamamlanan kataloglanmiz devletarsivleri.gov.tr adresinden internette 
yayınlanmakta olup, belge ve defter gruplanna ait bilgiler görüntüleri ile 
birlikte bilgisayar ortamına aktanlmaya ve araştırma salonlannda 
müstakil olarak 2003 yılından itibaren dijital ortamda araştırma hizmeti 
verilmeye başlanmıştır.

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, hizmetlerin verimini ve 
kalitesini yükseltmek, İş ve işlemlerde belirli standartlar getirerek 
kurumda hizmetleri müşteri memnuniyeti esasi üzerine oturtmak İçin 
“TSE Kalite Yönetim Belgelendirme Sistemi” çalışmalarını 2002 yılı 
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ortalarında başlatmıştır. Uygulanan eğitim programından sonra TSE ile 
İşbirliği halinde kurum 15 tanımlan ve personel mesai kriterleri yapılmış, 
yapısal düzenlemeler ile proses, prosedür ve talimatlar hazırlanarak 1 
Ekim 20030٥ uygulamaya konulmuştur.

Arşivler Arası Ortak Faaliyetler
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü bugüne kadar 24 ülke ile 

İşbirliği protokolü İmzalamıştır.
Aynca, 27-29 Ekim 2000 tarihleri arasında Ankara’da “Tabii 

Afetlerde ve Savaş öncesinde ve Sonrasında Arşivlerin Durumu, 
Korunması, Restorasyonu ve Belgeye Erişim” konulu bir milletlerarası 
toplantı düzenlenmiştir.

25-26 Kasim 2002 tarihlerinde; Strasburg’da bulunan Avrupa 
Konseyi’nde düzenlenen “Arşiv Faaliyetleri: Uzman Kolokyumu” 
başlıklı toplantının sonucuna dair Avrupa Konseyi’nden ahnan bir 
yazıda; Türk arşivlerinde son yıllarda gerçekleştirilen gelişmelerden 
duyulan memnuniyet dile getirilmiş ve 26 Eylül 2003 tarihli toplantı 
sonucunda; söz konusu projenin adi “Osmanh Arşivleri: İnsanlığın 
Mirası” olarak tespit edilmiştir. Bu toplantıda proje ile ilgili bir çalışma 
grubu kurulması, Osmanh Arşivi’nde bulunan belgelerle ilgili bir rehber 
hazırlanıp İngilizce’ye tercüme edilmesi, yabancı öğrencilere İstanbul’da 
Osmanh Türkçesi ve paleografisi eğitimi verilmesi, Avrupa 
merkezlerinde ve Avrupa Konseyi’nde Osmanh Arşivi’ni tanıtıcı 
mahiyette (düzenlenen ülkeyi de ilgilendiren belgeler dahil olmak üzere) 
sergi düzenlenmesi karan alınmıştır.

SONU؟

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, bugün Osmanh coğrafyasında 
yer alan 40 civannda ülkenin tarihinin aydınlatılması, Cumhuriyet 
donemi belgelerinin gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde intikal 
ettirilmesi ve tanıtılması amacıyla çalışmalarını bilimsel ve çağın 
gereklerine cevap verecek bir şekilde sürdürmektedir.
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NAIL BEY için

Prof. Dr. Necmettin SEFERCIOGLU
A. ü. Dll-Tarih Coğrafya Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

“îstanbul Kıtaplıgı’nın yetkililerinden biri olduğunu sandığım ve 
adını ögrenemedigim bir hanımefendi meslektaşımız*, saninm 16 Mayıs 
2004te saat 20:00 dolaylarında, telefonla beni aradı. Nail Bayraktar Beğ 
İçin düzenledikleri bir toplantıya çağrı İçin adresimi istedi; 
yayınlanacakları kitap İçin de bir yazı. 0 sırada Sakarya’nın Akyazı 
ilçesindeki Kuzuluk Kaplıcalarında bulunuyordum. Nail Bey ve evdeşi 
Nimet Hammla da bir gün önce buluşmuş, devre mülk dairelerinde 
çaylarını İçerek sohbet etmiştik. Bu yüzden, duyurulmamak kaydiyla 
verilen haber benim İçin tam bir sürpriz oldu. Kendilerine o anda yazı 
vaadinde bulunamamıştım. Sonradan bunun bir görev olduğunu 
düşündüm. Ankara’ya döndükten sonra da aşağıdaki satirlan yazabildim:

Nail Bayraktar Begi 196011 yillann ortasında tamdım. 
“Kütüphaneler Komisyonu Raporu’nun Milli Eğitim Bakanlıgı’nca 
kabulünden sonra, I962'de halk, çocuk ve okul kütüphanecilerine 
yönelik olarak “Hizmet İÇİ eğitim” kurslan başlatılmıştı. Kurslar, üçü bir 
arada, yaz aylarında yatılı okullarda yapılıyordu. 1965 yihndan 
başlayarak İstanbul’da çoğu kez de Kabataş Lisesi’nde düzenlenir 
olmuştu. 0 kurslara DTCF Kütüphanecilik Bölümü öğretim 
elemanlarından biri olarak, Osman Ersoy ve özer Soysal beglerle 
birlikte, öğretici olarak Ankara’dan ben de çağrılıyordum. İstanbul’dan 
ise, Nimet ve Nail BayraktarTar mutlaka görev ahyordu. Nail Begin “Ev 
sahibi” konumu dolayısıyla o kursların düzenlenmesine ve 
uygulanmasına katkıda bulunma gibi görevleri de vardı. Bundan dolayı, 
iki veya üç hafta süren bu kurslar boyunca hep bir arada olurduk. Bu

Necmettin Bey’e ulaşan hanımefendi Atatürk Kitaplığı Kağıt RestoratorU Nergis 
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birliktelikler tanışıklığımızı kısa sürede bağlan kopmaz bir dostluğa 
dönüştürdü.

Kütüphaneler Genel Müdür Yardımcılığı ve Türk Kütüphaneciler 
Demeği Genel Başkanlığı yaptığı uzun süreli Ankara görevlendirilmeleri 
sırasında da, kendisi ile sik sik görüşme, meslekî konularda İşbirliği etme 
ve dostluğumuzu pekiştirme İmkanı bulduk.

İstanbul’a döndükten ve emekli olduktan sonra görüşmelerimiz 
ister istemez seyrekleşti. Ancak iki yılda bir yapılan TKD Genel 
Kurullannda görüşebilir olduk. Son yıllarda ise, yılda bir hafta da olsa, 
her yıl görüşmemizi sağlayan bir durum ortaya çıktı. Onlann ve bizim 
Kuzuluk Kaphcalannda bir haftası çakışan devre mülk dairelerimiz var. 
Her yılın 14-21 Mayısında orada ailece görüşüp özlem giderebiliyoruz. 
Bu görüşmeler benim İçin gerçek bir mutluluk vesilesi oluyor.

Çalışma arkadaşı ve dost olarak bir araya geldiğimiz bütün 
dönemlerde Nail Beğ’in birçok niteliklerini öğrenmek durumunda oldum. 
Onu çalışkan, dürüst, devletine ve milletine yürekten bağlı, görevlerini 
aksatmadan yapmağa çalışan, özellikle de mesleğinin âşığı bir insan 
olarak tamdım. İçtenliği, alçak gönüllülüğü, serin kanlılığı, dostluğa ve 
dostlarına sevgi ve saygısı da öteki üstünlükleridir. Aynca, kendisi 
sayılan yok denecek kadar azalmış olan yazma ve eski basma eser 
uzmanlanmizdan biridir.

Nail Bayraktar dostumuz gibi üstün özellikleri bulunan seçkin 
kişiler hakkında yazmak zor. Çünkü sözler onlan tanımlamada yetersiz 
kalmağa mahkûm. En iyisi, bu değerli meslektaşımıza, kütüphaneciliğe 
yaptığı değerli hizmetler İçin şükranlanmızı sunmak, değerli evdeşi 
Nimet Hanımla birlikte sağlıklı, mutlu, uzun bir hayat sürdürmesini 
dilemek.

Kendisi ile ilgili bir “Jübile” düzenleyen ve bu kitapçığı yayınlayan 
Atatürk Kitaplığı yöneticilerine, bu değerli davramşlan İçin 
teşekkürlerimi sunmayı da bir görev sayıyorum.
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“ISTANBUL beyefendisi”
Altinay SERNIKLI

Emekli Milli Kütüphane Baş kant

Ytllann hızla geçip gittiğini, ancak bir vesile ile anılarımızı 
tazelediğimiz zaman anlıyoruz. Yaşam denilen dişlileri keskin, duraksız 
değirmende öğütülen emekler; mükemmellik ve erdemlerle yüklü ise 
sonunda dağarcığınıza, manevi hazma doyum olmayan hatıraların 
birikmiş olduğunu görürüz. Sn. Nail Bayraktar’m yaşamı bunun en güzel 
örneğidir.

Benim Bayraktar Ailesi ile tanışmam 1962 yılının Temmuz ayma 
rastlar. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nde 
talebe idim. 1961-62 eğitim yılı sonunda 1. Simftan 2. sınıfa geçenlerin 
20 gün kendi seçecekleri bir kütüphanede staj yapmaları gerekiyordu. 
Bende Istanbul Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphane’sini seçtim. 
Temmuz I962’de Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi’ne staj İçin 
başvurduğumda beni Müdür Muavini Sn. Nimet Bayraktar’m makamına 
yolladılar. (Nail Bayraktar’m eşi olduğunu daha sonra öğrendim). Müdür 
izinde olduğu İçin yerine vekâlet ediyordu. Onun Sicak ve sevecen ilgisi 
mesleğime dört elle sarılmamın başlangıcıdır. Eşi Nail Bayraktar’da o 
donemde ll Halk Kütüphanesi’nde görev yapmaktaydı. Ara Sira 
Süleymaniye’ye gelirdi. Bende tam bir “İstanbul Beyefendisi” izlenimi 
bırakmıştı.

Stajımın sonunda bir form doldurup fakülteye teslim etmem 
gerekiyordu. Formdaki sorulardan birinde “Shelf list” kelimesi 
geçiyordu. Ne anlama geldiğini bulamadım. 0 sırada yakınımda olan Sn. 
Nail Bayraktar’a sordum. Bana gerekli açıklamayı yaptıktan sonra “Dört 
Dilde Kütüphanecilik Terimleri Sözlüğü” isimli bir referans kitabinin 
olduğunu hatırlattı. Mesleki eğitimimin başında olmama rağmen امو 
mahcup olmuştum.
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Mezun olup 1966"04 Ankara Milli Kütüphane’âe kütüphaneci 
olarak göreve başladıktan sonra Nail Bey’le mesleki toplantılarda birlikte 
çalıştık.

Aradan yıllar geçti. Politik çalkantılar İçinde yönetenler ve 
yönetilenler sürekli görev değiştirdi. 1980’1 yıllarda Sn. Nail Bayraktar 
Kütüphaneler Genel Müdür Yardımcısı, ben de Milli Kütüphane Başkan 
Yardımcısı idim. Kültür Bakanlığı’nın ayni konuda iki birimin 
sorumluları olarak sik sik ayni masada çalışıyorduk, o yine yıllar önce 
tanıdığım; mesleğine ve konularına hakim iyi bir yönetici, çalışkan ve 
dürüst bir devlet memuru, kusursuz bir beyefendiydi.

0 yıllar Türkiye genelinde kamu sektörünün mali sıkıntılarla 
boğuştuğu dönemlerdi. Sn. Nail Bayraktar şartların elverdiği nispette 
kurumu İçin kalıcı iyi şeyler yapmış, başarılı, sevilen bir bürokrattı. 
Kültür Bakanhğın’dan ayrılırken geride erdemli hizmet yıllan 
bırakmıştır.

Kütüphanecilik’te 50. yılını dolduran Sn. Nail Bayraktar’a daha 
nice yıllar, kendisine ve Sn. Nimet Bayraktar’a sağlık İçinde, huzur 
İçinde uzun ömürler diliyorum.
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NADİR VE ÇOK ÖZEL BİR İNSAN

Sevgi BİRİNCİ (SUNTEKİN)
Emekli Kartal Çocuk Kütüphanesi Müdürü

1970 ytllannda 18 yaşında bir genç kızken evlenip Kartal Çocuk
Kütüphanesi’nde memur olarak göreve başladım.

Kütüphaneyle ilgili hiçbir bilgim yoktu, ayni yıl 1 ay kursa tabi 
tutulduk, bize kurs verenlerin İçinde Saym Nail Bayraktar ve 891 Nimet 
Bayraktar Hanim da vardı. Nail Bey ayni zamanda 1 Halk Kütüphanesi 
müdürü idi.

Kendini çok sever sayar ve ürkerdim. Saym Nail Bayraktar 
hayatımda tanıdığım nadir çok özel insanlardan biriydi. Göreve 
başladıktan sonra kütüphanede başanh olmanın yollanm bize anlatanda 
oydu.

Eğer ben görevimde başarılı olduysam onun anlattıklarım iyice 
dinleyip uyguladığım İçin başarılı olmuşumdur.

Ben çekirdekten yetişme alayh memurlardandım. Görevime 
başlarken benim İçime kütüphane sevgisini ilk tattıran kişi Nail 
Bayraktar’dır. Kendisiyle hiç unutmayacağım kısa bir anımı anlatmak 
istiyorum.

1 yıl sonra bir kızımız olmuştu, ama bakacak hiç kimsem yoktu. 
Kızımı ilk günler kundak İçinde kütüphaneye getirmek zorunda 
kalmıştım, diğer bir memur arkadaşım beni il Müdürüne şikayet etmişti, 
bana da doğal olarak soruşturma açılmıştı. 0 zaman Sayın Nail 
Bayraktar’a halimi ağlayarak ifade edince beni savunmam İçinde yol 
göstermiş kısaca babahk yapmıştı.

Hayatim boyunca unutamayacağım bir büyüğüm, ağabeyim gibi 
onu hiçbir zaman unutmayacağım, onu şükran ve saygı ile anacağım.

Mesleğinde 50. yılını kutlar ve kendisine sonsuz sevgi ve 
saygılarımı iletiyorum.
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،،HALK EĞİTİMİ VE HALK KÜTÜPHANELERİ”(*)

Ayten ŞAN
İstanbul il Halk Kütüphanesi Müdürü

i. ü. Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. 
Ayşe ÜSTÜN’ün Halk Eğitimi ve Halk Kütüphaneleri kitabi geçtiğimiz 
günlerde yayınlandı. Kütüphanecilik konusunda yayınlanan değerli 
eserlere bir yenisi daha katılmış oldu.

Halk eğitiminin ne kadar önemli olduğunu yaşamakta olduğumuz 
toplumsal ve ekonomik problemler somut bir şekilde ortaya koymaktadır. 
Bu bakımdan böyle bir çalışmanın yayınlanması ayn bir önem 
taşımaktadır. Ayşe ÜSTÜN kitabında önce halk eğitiminin kapsamlı bir 
tanımını yapıyor; “Halk eğitimi, toplumun çalışma istek ve ilgisini 
arttırmak, yaşama düzeyini yükseltmek, ulusal ve bireysel niteliklerini 
geliştirmek amacıyla yapılan eğitim ve öğretim çalışmalarıdır” diyor. 
Amaç; yetişkin halka, ilgi alanlan ve istekleri doğrultusunda bilgi ve 
beceri kazandırarak çevrelerini değerlendirebilmeleri ve sorunlarına 
sahip çıkabilmeleri İçin yardımcı olmakdir. Toplum olarak buna ne kadar 
çok gereksinimin duyulduğu görülmektedir. Kitabin, Halk eğitiminin 
tarihsel gelişimi bölümünde Atatürk’ün konuya ne kadar çok önem 
verdiği ayrıntılarla vurgulanıyor. Halkın bilgilenmesi İçin yapılan 
çalışmalar anlatılıyor, ülke kalkınmasının gerçekleşebilmesi eğitimle 
olasıdır. Atatürk; söylev ve demeçlerinde “Büyük davamız, en medeni ve 
en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu yalnız 
kurumlannda değil, düşüncelerinde de temelli bir inkılap yapmış olan 
Türk Milletinin dinamik idealidir...” Bu sebeple okuma-yazma bilmeyen 
tek vatandaş bırakmamak; memleketin büyük kalkınma savaşının ve yeni 
çatısının istediği teknik elemanlarını yetiştirmek, nesilden nesile 
yaşatacak fert ve kurumlan yaratmak mecburiyetindeyiz”

٠ Doç. Dr. Ayşe üstün'iin kitabi.
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Atatürk’ün halkevleri ile de halkı eğitmeyi ve bütünleştirmeyi 
amaçladığı şu sözlerden anlaşılmaktadır: “Millet şuurlu, birbirini 
anlayan, birbirini seven, ideale bağlı bir halk kitlesi halinde 
teşkilâtlandınlmahdır” diyordu. Bir toplumun en büyük gereksinimi bu 
olmah. Cumhuriyetin ilk yillannda olsun daha sonraki yıllarda olsun halk 
eğitimine verilen önem ve bu eğitimi gerçekleştirecek kuruluşlarla ilgili 
oldukça kapsamlı bilgiler verilmektedir. Halk eğitiminin ilkeleri ne 
olmalıdır? Halk eğitiminde izlenen politikalar nelerdir? Ya da ne 
olmahdır şeklindeki bolünmlerin ardından halk eğitiminin önemi 
anlatılmaktadır. Halk eğitimi, değişik toplumsal kesimler arasındaki 
uçurumu giderecek ve kültürel kopuklukları da ortdan kaldıracaktır, 
insana yatmm ancak eğitimle olasıdır.

Kitabin ikinci bölümünde halk kütüphaneleri ele alınmaktadır. 
Tamm, amaç ve işlevsellik alt başhklan ile konunun önemi 
vurgulanmaktadır. “Son yüzyılların halka dönük ve halk eğitimini 
amaçlayan kütüphane türü” biçimindeki bir tammda, halk eğitimi ile halk 
kütüphanesi arasındaki yakın İlişki belirtilmektedir. Halk Kütüphanesinin 
tarihsel gelişimi bölümünde, toplumlarm sanayileşmesiyle birlikte, 
nitelikli insan gücüne duyulan gereksinimin bir eğitim kurumu ile 
karşılanması söz konusu olur ve halk kütüphanesinin kurumsallaşması bu 
gereksinimle başlar.

Türkiye’de halk eğitimi ve halk kütüphanesi kavramları 
Cumhuriyet’in kurulmasından sonra ortaya çıkmıştır. Konu ile ilgili yasal 
düzenlemeler bu donemde yapılmıştır. 661932 yihnda kurulan halk 
evlerinin amacı, kentü-köylü ve aydm-cahil arasındaki kopukluğu 
gidermek, halkı bilinçlendirmek, bilgilendirmek, milliyetçilik duygusunu 
aşılamak, kısaca yeni “Türk Halkım” ve Türk Milleti” ni yaratmaktı.”

Türkiye’de halk kütüphanelerinin gelişim süreci kısaca anlatıldıktan 
sonra halkla ilişkiler konusuna yer veriliyor. Toplumsal değişime 
uygunluk sağlanarak gerçekleştirilecek gelişimler halk kütüphanelerinin 
İşlevi açısından önem taşımaktadır. Güncel sorunları anında 
yanıtlayabilecek halk kütüphanelerine gereksinim vardır. Kullanıcı- 
kütüphane ilişkisi ve başvuru hizmetleri gibi konular da bu bolümde 
veriliyor. Toplum eğitim merkezi olarak halk kütüphanesi, özellikle 
1945-1955 yıllarında yetişkin eğitimi alanına büyük değişiklikler 
getirmiştir. Halk kütüphanelerinin ortaya çıkışından günümüze kadar 
hizmet anlayışındaki değişikliklerin bilimsel bir anlatımla ortaya konması 
konunun önemini bir kat daha arttırmaktadır. Halk kütüphanelerinde 
bulundurulması gereken materyaller bölümü de çağın gereklerine yamt 
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verebilecek donanımın nasıl olması gerektiğini vermektedir. Yeni bilgi 
kaynaklarının halk kütüphanelerinde yer alması mutlaka gereklidir. 
Kitabin yeterli olamadığı al anlan da görsel-işitsel bilgi kaynaklannm 
devreye girmesi çağdaş eğitim anlayışının gereğidir.

Kitabin üçüncü bölümünde Türkiye’de toplum-kütüphane 
ilişkilerine yer veriliyor. Kütüphane kurumu ile toplum arasındaki 
kopukluğun nedenleri irdeleniyor, istatistik! bilgilerin yamsıra, halk 
kendi kütüphanesini neden benimsemiyor? Bu kütüphaneler kimin 
tarafından ne kadar kullanılmaktadır? Kullanılmama ya da az kullanma 
nedenleri nelerdir? Konulan üzerinde duruluyor ve bu sorulann yanıtlan 
veriliyor. Yapılan anketlerin sayısal sonuçlanna ilişkin değerlendirmeler 
yapılıyor, ömeğin, 1.000 denekten 578' i (% 57,8) hiç kütüphane 
kullanmamaktadır.

Kütüphanelere gidilmeme nedenleri de araştmhyor. En önemli iki 
nedenden biri kütüphanenin yer yönünden uzaklığı, İkincisi de aranan 
kitaplann kütüphanelerde bulunmamalandir. Bu saptamalann doğruluk 
oram en az %70’tir. Halk Kütüphanelerinin işlevinin ne olması 
gerektiğini bilmeyen kullanıcı oram da %83" tür. Toplumda kütüphane 
bilincinin olmadığı ve bu kurumun işlevselliğinin yeterli ölçüde 
bilinmediği anlaşılmaktadır. Türkiyede halk kütüphanelerinin toplumla 
bütünleşmediği ve arada bir kopukluk olduğu saptanıyor.

Kütüphane kullanımının cinsiyete yönelik incelenmesi ile İlginç 
sonuçlar çıkıyor. Söz gelimi Türkiyede kütüphaneye hiç gitmeyen erkek 
sayısı, kütüphaneye hiç gitmeyen kadm sayısından daha çok. 
Kütüphaneler arasında denge, koordinasyon ve uyumun sağlandığı ulusal 
bir kütüphane örgütü ve politikasının olmayışı olumsuzluklara neden 
olmaktadır. Uygulamada bir istikrar izlenmediği İçin kaynak 
kullanımında kayıplar olmakta, iyi niyetli çabalar sonuçsuz kalmaktadır. 
Çağdaş kütüphanecilik ilkelerine ters düşen önemli sorunlar 
çozümlenememektedir.

Türkiye’de halk kütüphaneleri kimler tarafından nasıl ve ne ölçüde 
kullanılıyor? Hedeflenen amaç kitleye ulaşılabiliyor mu? Kitapta bu 
sorulan yanıtlayan bulgular yer ahyor ve bu konuda yapılması gereken 
çahşmalann neler olabileceği dünya standartlannm belirlemeleri baz 
alınarak açıklanıyor.

Verilebilecek hizmet türleri anlatılıyor. Halk kütüphanelerinin 
hedef kitle tarafından yeterince kullanılmamasının nedenleri olarak 
aileden ve çevreden gelen olumsuz etkiler, halk kütüphanelerinin 
yetersizliği, kütüphanecilerin olumsuz tutum ve davramşlan, kitle 



iletişim araçlanmn olumsuz etkileri, ekonomik nedenler okulun ve eğitim 
sisteminin etkisi gibi başlıklar altında ortaya konmaktadır.

Verilebilecek hizmet türleri anlatılıyor. Halk kütüphanelerinin 
hedef kitle tarafından yeterince kullanılmamasının nedenleri olarak 
aileden ve çevreden gelen olumsuz etkiler, halk kütüphanelerinin 
yetersizliği, kütüphanecilerin olumsuz tutum ve davranışları, kitle 
iletişim araçlarının olumsuz etkileri, ekonomik nedenler okulun ve eğitim 
sisteminin etkisi gibi başlıklar altında ortaya konmaktadır.

Halk Kütüphanelerinin okul kütüphanesi gibi kullanıldığı da bir 
gerçektir. Ancak, okul kütüphaneleri ile halk kütüphanelerinin iyi bir 
İşbirliği İçinde olmaları yararlı olacaktır. Halk eğitimi işlevinin 
etkinleştirilmesi, halk kütüphanelerinin iyi kullanımı ve hizmet 
kapsamının genişletilmesi ile sağlanır. Halk kütüphanesinin, toplumun 
tümüne bilgi ve hizmet götürerek eğitim ve bilgi düzeyi bakımından 
toplumu eşitliğe doğru götüren bir İşlevi, bir özelliği vardır. Bu arada 
konu ile ilgisi bakımından okur-yazarhk durumlan hakkında sayısal 
sonuçlar verilmektedir. Okur-yazarhğm sürekliliği ile halk 
kütüphanesinin bağlantıları ortaya konmaktadır. Halk kütüphanelerine 
çeşidi nedenlerle ulaşamayan insanlara hizmet ulaştırmanın yollan 
mutlaka bulunmalıdır. Kitabin gezici kütüphaneler bölümünde, bu 
kütüphane türünün önemi ve İşlevi somut bir şekilde ortaya konuyor. Ne 
yazık ki, Türkiye’de gezici kütüphane türü de ülke nüfusunun 
yoğunluğuna ve geniş yüzölçümüne yamt verebilecek yeterlikte değildir. 
Halk kütüphanelerinin yönetimsel politika yokluğu ve hedef belirsizliği 
gezici kütüphane hizmetine de yansımaktadır.

Halk kütüphaneleri dermesinin nasıl olması gerektiği ve 
Türkiye’deki durumun nasıl olduğu nesnel bir bakış açısı ile ortaya 
konuyor. Kaynakların, hizmet sunulan toplumun ilgi alanlanm 
yansıtmasının halk kütüphanelerinin işlevini arttıracağı kuşkusuzdur. 
Türkiye’de halk kütüphanelerinde bulunan dermenin gereksinimlere 
yamt veremediği görülmektedir. Sayısal veriler de derme yetersizliğini 
kanıtlamaktadır. Hiçbir ülkede, kitap ahmlan yıllık harcamalar biçiminde 
belirlenmemektedir. Çeşitli verilerle oluşturulan standartlar yıllık kitap 
alımlannda belirleyici olmaktadır. Türkiyede standart belirlenemediği 
gibi, halk kütüphanelerinde olması gereken süreli yayınlar ahmıyla ilgili 
kararlarda da süreklilik sağlanamamıştır.

Kitapta, dermenin sunuluş biçimi ve kaynaklara erişim bölümünde 
önemli olamn kullanıcı yaklaşımıyla kaynaklara en kısa zamanda 
ulaşılması olduğu belirtilmektedir.
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ülkemizdeki halk ve çocuk kütüphanelerinde kaynaklann belirli bir 
düzen İçinde kullanıcıya ulaştınlamadığı görülmektedir. Bunun en 
önemli nedeni personel yetersizliğidir.

Kitabin personel başlığı ile başlayan bölümünde halk 
kütüphanelerinde personel niteliğinin önemi anlatılıyor. Sayısal verilerle 
olması gerekenler üzerinde durulduktan sonra Türkiye’deki uygulamanın 
nasıl olduğu nesnel bir bakış açısı ile veriliyor, ülkemizdeki halk 
kütüphanelerinde eleman alim ve istihdamında hiçbir ölçüt aranmadığı 
gibi, sayı bakımından da belirli bir standart bulunmamaktadır. 21 Eylül 
1981’ de yayınlanan “Halk Kütüphaneleri Görev ve Çalışma 
Yönetmeliği” günümüz gereksinimlerine yamt vermemektedir. Meslek 
elemanlarım olumsuz yönde etkileyen diğer bir boşluk da, 
kütüphanecilerin özlük haklarım koruyucu yasa, tüzük ve 
yönetmeliklerin bulunmayışıdır. Verilebilen hizmetin düzeyini büyük 
ölçüde kütüphanecinin kişiliği ve çalışkanlığı belirlemektedir.

Ülkemizde halk kütüphaneleri ile ilgili planlama İşbirliği ve 
koordinasyon çalışmalarının son derece yetersiz olduğu saptanmıştır. 
Standartlaşma komitelerinin toplanması, çalışmalarını tamamlayarak bu 
çahşmalan bir dizi rapor halinde yayınlaması yapılmışsa da uygulama da 
somut bir gelişme gerçekleşememiştir. Kısıtlı olan bütçe olanaklan, 
işbirliğinin kurulamamış olması nedeniyle yeterince 
değerlendirilememekte kaynak İsrafı ödenememektedir.

Kalkınma plan ve programlannda halk kütüphaneleri ile ilgili 
maddeler incelendiğinde planlanmak ve gerçekleştirmek istenen 
amaçların kesin olarak belli olmadığı ve birbirini tamamlayan bir bütün 
meydana getiremediği görülmektedir. Bu konuda yapılması gerekenler 
somut bir biçimde anlatılıyor.

Yasa ve yönetmelikler başlığı altmda, genel olarak halk 
kütüphanelerinde yasalar, yeni gelişme ve değişimlere uygun olarak yeni 
koşullara uydurulmak istenmekte ve yeniden gözden geçirilmektedir 
deniliyor, ülkemizde kütüphane yasasının çok eskiden beri süre gelen ve 
güncel kalan bir konu olduğu belirtilmektedir. Milli Kütüphane Kanunu 
dışında, doğrudan doğruya kütüphanelerle ilgili yasa bulunmamaktadır. 
Konu ile ilgili yönetmeliklerin de işlerlik kazanmadığı görülmektedir. 
Zaman zaman “Halk Kütüphanelerinin Kanun Taslağı” gibi yasa 
taslaklan hazırlanmışsa da bu güne kadar hiçbirinin yasalaşmadığı 
vurgulanmaktadır.

Halk Kütüphaneciliği İçin ayn bir önem taşıyan bina ve ortam 
konusu bölümünde olması gerekenlerin anlatılması ve ülkemizdeki 
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durumun özeti var. Sayısal olarak yetersizliğin yani Sira dağılım 
dengesizliği de vardır. Kitabin bu bölümündeki sayısal veriler İlginç ve 
dikkat çekicidir. Türkiye’ de halk kütüphanelerine aynlan parasal 
kaynakların, ülke nüfusunun yayın gereksinimini karşılayacak yeterlikte 
ve kütüphane kurumuna verilen önemi simgeleyecek düzeyde 
olmadığının altı çizilmekte, bütçe durumu ile ilgili ayrıntılı bilgi 
verilmektedir. Bu konuda ulusal bir politika saptanmasının ve bir plân 
İçinde, İşbirliği, eşgüdüm ve kaynak paylaşımı ilkelerinin olması 
gerektiği anlatılmaktadır.

Kitabin IV. Bölümünde İstanbul Halk Kütüphaneleri ele almıyor. 
Bizzat kütüphanelere gidilerek oluşturulan sayısal veri tabloları Istanbul’ 
da bulunan halk kütüphaneleri ile ilgili her türlü bilgiyi içeriyor. Nüfusu, 
yüzölçümü ve diğer özellikleriyle, “Metropolitan Kent” niteliğine sahip 
olan İstanbul’ un kütüphane ve bilgi hizmetlerinin yetersiz olduğu, ülke 
genelinde olduğu gibi kütüphane yapılarının eski, kasvetli ve bakımsız 
olduğu anlatılıyor. İstanbul kütüphaneleri arasında nasıl bir işbirliğinin 
olabileceği tartışılarak somut öneriler ileri sürülüyor. Tek tek dolaşılarak 
incelenen kütüphanelerde sayıca çok az birkaçının dışında “halk 
kütüphanesi” kavramıyla uyumlu bir toplum-kütüphane ilişkisinin 
kurulamamış, yeni toplumsal gelişme ve değişimlere uygun olarak 
yeterince gelişememiş, plânsız bir dağılım İçinde olan kütüphaneler 
topluluğunun olduğu kaydedilmektedir. Tarihsel bir karşılaştırma 
yapılarak hiçbir önemli gelişmenin gerçekleştirilemediği saptanıyor.

Kitabin son bölümünü sonuç ve öneriler oluşturuyor. Halk 
Kütüphanesinin işlevleri arasında bulunan eğitimsellik yeni bir olgu 
olmamakla birlikte günümüzün hızlı gelişme ve değişme temposu İçinde 
yeni bir anlam ve boyut kazanmıştır. Toplum-kütüphane ilişkisinin 
kurulması ve olumlu bir biçimde sürdürülmesi kütüphane hizmetinin 
özünü etkilemektedir. Günümüz Türkiye’ sinde sağlıklı bir toplum- 
kütüphane ilişkisi kurulamamıştır. Hızlı kentleşme sonucu ortaya çıkan 
toplumsal sorunların aşılmasında halk kütüphanelerine gereksinim vardır. 
Ve halk kütüphaneleri bu gereksinime yamt verebilecek şekilde yeniden 
yapılanmalıdır deniyor.

Eğitim kurumlan ile İşbirliği yapılarak ayni paralelde ve bütünleyici 
bir tutum ve anlayış İçinde gelişim sağlanmalıdır. Kullanıcı sorunları 
araştmlarak yeni hizmet biçimleri geliştirilmelidir. Kütüphane 
kullanıldığı ve çevresini etkilediği ölçüde işlevseldir, ülke koşullarına ve 
toplumun yapısal özelliklerine uygun ulusal kütüphane ve bilgi 
hizmetleri politikası oluşturulmalı ve bu politika devlet politikası olarak 
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benimsenmelidir. Bu alandaki amaçlar, ilkeler ve hedefler saptanarak 
açıklık getirilmelidir. Halk kütüphanelerinde hizmetin özünü etkileyen 
eleman sorunu önemle ele almmall, eleman sayısı ve dağılımı 
dengelenmelidir.

Şehir imar plânlannda, diğer toplumsal gereksinimleri karşılayan 
hizmet birimlerinin yerleri saptanırken halk kütüphanelerinin yerleri de 
saptanmalıdır. Halk kütüphanelerine aynlan parasal kaynaklar 
gereksinimi karşılayacak düzeye yükseltilmelidir. Hizmet çeşitleri 
üretilmeli kütüphaneye ulaşamayan çeşidi kesimlere hizmet 
götürülmelidir. Kitabin yetersiz olduğu durumlarda görsel-işitsel 
malzeme sağlanmalı bunların kullanım konusunda hizmet İÇİ eğitim 
programlan düzenlenmelidir. Değişen yaşam ve ortam koşullanna göre 
yeni amaç ve hedefler belirlenmeli denilmektedir.

Kitapta, İstanbul’da yetişkin toplumun hizmetinde olan halk 
kütüphanelerinin ilçelere dağılımı alfabetik sıralama İçinde veriliyor. 
Aynca kuruluş tarihlerinin belirlendiği bir liste var.

Yetişkinlere hizmet veren İstanbul Halk Kütüphanelerinin 1993- 
1997 yillanndaki durumu; kullanıcı, derme ve süreli yaym ve aynca 
personel ile ilgili bilgilerin verildiği tablolarla gösteriliyor.

Kitabin sonunda, konu ile ilgili yerli ve yabancı yayınlan İçeren 
oldukça zengin bir kaynakça bulunuyor.

Doç. Dr. Ayşe ÜSTÜN sorumluluk taşıyan bir bilim insani niteliği 
ile gözlem yeteneğini ve yerinde araştırma sabnm birleştirerek konu ile 
ilgili herkes İçin yararlı olacak çalışmasını kitaplaştırarak halk 
kütüphaneciliğine önemli bir katkıda bulunmuştur. ilerleme 
kaydedebilmek İçin var olanın bilinmesi, özellikle eksiklerin neler 
olduğunun açık yüreklilikle saptanması yanılgıları önleyecek ve yeni 
çalışmalara yol gösterecektir.

244



ORTAÇAĞ İSLÂM DÜNYASINDA KİTAPLAR 
VE VARRAKLAR

Prof. Dr. Ramazan ŞEŞEN
IRCICA

Kitap Müslümanlann en çok önem verdikleri, hatta kutsal 
saydıkları değerlerin başında gelir. Kitap itina ile yazılır, okunur, 
korunur. Bilginin başlıca kaynağı kabul edilir. Kitaplann en değerlisi 
Allah’ın kitabi Kur’ân-1 Kerim’dir. İslâm medeniyeti her şeyden önce bir 
kitap medeniyetidir. Kitap bilginin, sanatın kaynağı, saklandığı yerdir. 
Kitap İslâm medeniyetiyle mükemmel bir şekil almış, yaygın hale 
gelmiştir. Kitap metni, şekli, cildi, kağıdı, tezhibi, minyatürü, yazısı ile 
zengin bir bilgi, sanat kaynağıdır.

Daha Hz. Peygamber devrinde Mekke muhitinde bazı kitaplann 
dolaştığı tahmin edilmektedir. Bazı müfessirler “insanlardan kimileri, 
bilgisizlikle Allah yolundan saptırmak ve eğlenmek İçin boş sözler satin 
ahr. Bunlar İçin alçaltıcı azap vardır.” (Lokman Suresi, âyet 5) âyetinin 
Hz. Peygamber devrinde Hire ve Şam taraflanndan eski İran destanlanna 
dair kitaplar getirip Mekke’de satan Nadr b. Haris’e İşaret ettiğini 
söylerler.1 Yine ayni devirde Mekke’de Araplar tarafından yazılan bazı 
defterlerin, şiir divanlannm bulunduğu tahmin edilmektedir.

Müslümanlar Cahiliye devrinin edebî ve tarihî mirasına sahip 
çıktıkları gibi, daha önceki medeniyetlerin İlmî ve kültürel miraslarına da 
sahip çıkmışlar, bunlardan faydalanmışlardır. Eski medeniyetlere ait çok 
sayıda kitabi Arapça’ya çevirmişlerdir. Çok kesin olarak bilinen bu 
gerçeğe rağmen, kaynaklarda aksi yönde bazı kayıtlar da bulunmaktadır. 
Fakat, bu kayıtlar genellikle geç devirde yazılan eserlerde yer almaktadır. 
Bunlardan biri ibn Haldun tarafından kaydedilen, Sa’d b. Ebî Vakkas’m 
Medâin’i fethedince şehirde iranhlar’a ait çok sayıda kitap bulduğu,

 .el-Suyûtî, el-Diirr el-mensur, Mısır tabi, V, 158-159 ا
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bunlan ne yapması gerektiği konusunda Hz. Ömer’e danıştığı, Hz. 
Ömer’in “Kur’ân varken bu kitaplara ihtiyaç olmadığını” söylemesi 
üzerine iranhlar’a ait bu kitaplann yakıldığı veya nehre atıldığı 
şeklindeki rivayettir. Bu rivayeti kaydeden ibn Haldun Iranhlar’m İlmî 
mirasının boylece yok olduğunu söylemektedir. 1 Bu iddia doğru 
olmamalıdır. Zira, başta Abdullah b. el-Mukaffa olmak üzere Iran asıllı 
çok sayıda İslâm aliminin eski İran mirası kitaplan Arapça’ya çevirdiği, 
bunlann önemli bir kısmının günümüze geldiği bilinmektedir. Ibn el- 
Nedim ve başkalan tercüme edilen bu kitaplann ve mütercimlerinin 
adlanm vermektedir.2

Medâin kütüphanesine benzer bir rivayet İskenderiye Kütüphanesi 
İçin de nakledilmektedir. Bu habere göre, Amr b. el-As Mısır’ı 
fethedince, İskenderiye Kütüphanesi’ndeki kitaplan ne yapması gerektiği 
konusunda Hz. Ömer’e danışmış, o da yukandaki cevabin aynısını 
vermiş, bunun üzerine Büyük Batlamyus Kütüphanesi ’ nin ki tapılan altı 
ay boyunca İskenderiye hamamlannm külhanlarında yakılmıştır.3 Bu iki 
rivayeti aktaranlar müteahhir (geç devir) tarihçilerdir. Kaynaklanm da 
vermezler. Eski kaynaklarda böyle haberlere rastlanmaz. Onun İçin, bu 
rivayetleri ihtiyatla karşılamak gerekir. Philip Hıttî ve merhum arkadaşım 
Hakki Dursun Yıldız’ın eşi Nuray Yıldız’m araştırmalannda belirttikleri 
gibi, Müslüman fethi sırasında İskenderiye’de büyük bir kütüphane 
yoktu. Büyük Ptolemeos Kütüphanesi daha önce Jull Şezar, Theodosius, 
Mauricius gibi Roma imparatorlan tarafından defalarca yakılmış veya 
tahrib edilmişti.4

Bunlann yanında, Cünd-i Şapur Mektebi ve Kütüphanesi, Antakya, 
Harran, Urfa, Hirns, Nusaybin mektepleri ve kütüphaneleri Islam fetihleri 
sırasında faaliyetteydiler. Daha sonraki yıllarda Müslümanlar bu 
mekteplerdeki ve İskenderiye’deki kitaplardan tercüme faaliyetinde 
faydalandılar, hocalanm istihdam ettiler. Arapça’ya Yunanca’dan yapılan 
tercümelerin önemli bir kısmmda bu hocalann hizmetleri oldu. Hatta, 
Müslümanlar bu kütüphanelerdeki eserlerle yetinmediler, Bizans’a,

 Ibn Haldun, Mukaddime, Beyrut 1886, s. 412; Kâtip Çelebi, Kesfel-Zunun. Istanbul ا
1941, s. 679.
2 el-Fihrist, nşr. Fltigel, Leipzig 1871, s. 244-245.
3 Abdullatif eLBagdadî, el-İfâde veli’tibar, nşr. Ahmed Ğassan Sebânû, Dımaşk, 1983, 
s. 52169-174: el-Kıftî, Tarih elHukema, Mrsrr tabi, s. 233; ibn el-Ibn, Muhtasar el- 
Düvel, nşr. A. Sâlihânî, Beyrut 1890, s. 175-176: MakrîzT, el-Hitat, Mısır 1270, II, 129- 
130.
4 Ph. Hıttî, Siyasî ve Kültürel İslâm Tarihi, çeviren Salih Tug, Istanbul 1995, s. 251- 
252; Nuray Yıldız, Eskiçağ Kütüphaneleri, İstanbul 1985, s. 80-94.
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Hindistan’a heyetler göndererek, oralardan da tercümede kullanmak 1911 
kitaplar getirdiler. Halife Ebû Ca’fer el-Mansur, Harun el-Reşîd, 
Me’mun, Benû Mûsâ Bizans’a heyetler gönderip Yunanca kitaplann 
sağlam nüshalanm elde etmeye çalıştılar.1

Hindistan kültürü ve Hindistanlı alimlerin ve kitaplarının Bağdad’a 
getirilip tercüme edilmesiyle genellikle Bermekiler ilgilendi, Bermekiler, 
ibn Dühn e!-Hindî’yi Bağdad’ta kurdukları hastanenin başına getirdikleri 
gibi, Hindli alimleri ve eserlerini Bağdad’a getirip Arapça’ya tercüme 
ettirdiler. Sanskritçe’den Arapça’ya yapılan ilk tercüme Sindhan’ta 
adındaki astronomi ve matematik kitabidir. Bu kitabin tercümesiyle İslâm 
dünyasına sıfırlı Hind rakamları, hind hesabi girmiştir.2

Dört büyük Halife devrinde kütüphane kurulduğu hakkında 
bilgimiz yok. Emeviler devrinde saray teşkilâtının kurulması, ardından 
te’lif ve tercüme hareketinin başlamasıyla kütüphaneler kurulmaya 
başlandı. îslâm tarihinde ilk kütüphane tesis eden Halife Muaviye’dir. 
Mes’ûdî, Muâviye’nin günlük hayatini anlatırken "... Gecenin üçte birini 
uykuda geçirdikten sonra kalkar. Hükümdarların hayatlarının, 
savaşlannm, tarihlerinin bulunduğu defterleri yanma getirtir. Ucretli 
kişiler bunlan ona okurlardı” der.3 ibn Cülcül ile ibn Ebî Usaybia da 
Emevîlerin kütüphaneleri (hazâ’in el-kütüb) olduğunu söylerler. Halife I. 
Mervan’m tabibi Mâserceveyh el-Basri İskenderiye Mektebi 
hocalanndan Ahron’un tıbba dair bir künnaşmı (mecmuasını) Arapça’ya 
çevirmiş, daha sonra Ömer b. Abdulaziz (ö. 720) bu tercümeyi 
Emevilerin kitap hâzinelerinden çıkararak çoğaltmış, tabiblerin hizmetine 
sunmuştur.4

Muâviye’nin kütüphanesinden torunu Halid b. Yezid 
faydalanmıştır. Halid kimya, tip, astronomi ile uğraşmış, İskenderiye 
Mektebinden bazı alimleri üimaşk’a çağırmış, onlara bahsedilen 
konulardaki bazı kitaplan ücretle Arapça’ya çevirtmiştir. İlmî anlamda 

 .el-Fihrist, s. 105, 243, nşr. Riza Teceddud, s. 304; Uyun e!-Enbâ, I, 175 el-Kıftî, s ا
280, 336; ibn Haldun, Mukaddime, s. 419; Yusuf Işş, DUr el-Kütüb al-Arabivvet el- 
Âmme, tercüme eden Nizar Abaza - M. el-Sabbâğ, Beyrut 1991,8.84-85.
2 el-Fihrist, s. 271, 273; Ph. Hittî, ayni eser, s. 578; Sezgin, GAS, V, 200.
3 Müruc el-Zeheb, Beyrut 1982, H, 28; Yusuf Işş, s. 43-44.
4 ibn Cülcül, Tabakat nşr. Fuad Seyyid, Kahire 1955, s. 61; ibn Ebi Usaybia, 
ayni eser, 1,163.
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tercüme faaliyeti Halid ile başlamıştır. Onun tercümelerinden bazı 
risalelerin nüshaları zamanımıza ulaşmıştır.1

Abbasi Devleti’nin kurulması ve Halife Ebû Cafer el-Mansur (. 
775) devrinde tercüme hareketlerinin organize edilmesi, telif faaliyetinin 
yoğunlaşmasıyla sarayda Beyt el-Hikme adında bir kütüphane kuruldu. 
Tercüme hareketi ve Beyt el-Hikme’deki çalışmalar Harun e!-Reşid (. 
809), oğullan Emin (ö. 813) ve Me’mun (ö. 833) devirlerinde gelişerek 
devam etti. Memun zamanında zirveye ulaştı, öyle anlaşıhyorki, Beyt el- 
Hikme ve buradaki çalışmalar Mütevekkil (. 861) devrinde hadisçilerin 
devlette itibar kazanmasıyla sona erdi. Fakat, saray kütüphanesi, tercüme 
ve telif faaliyeti, önemli kütüphanelerin tesisi sona ermedi. Feth b. 
Hakan, Benû Mûsâ gibi kitap ve ilim severlerin desteğiyle devam etti.

Beyt el-Hikme’den başka, ilim ve telif-tercüme faaliyetinin 
canlanmasına yardim eden başka bir etken kâğıt imalatının 
yaygmlaşmasıydı. önceleri Müslümanlar papirüs, parşömen, kumaş, taş 
vs. maddeler üzerine yazı yazıyorlardı. Hicrî I. yüzyıldan kalma papirüs 
vesikalar, parşömen mushaf nüshaları günümüze kadar gelmişlerdir. 
Sonra, Horosan kağıdı ortaya çıktı, ibn e!-Nedîm, Horasan kağıdının 
Emevilerin sonunda veya Abbasilerin başında Cinli ustalar tarafından 
imal edilmeye başladığını söyler.2 Gerçekte ise 751 yılındaki Taraz 
(Talas) savaşında esir alman ؟inli ustalar tarafından Semerkant’ta imal 
edilmeye başlamıştır.3 797 yılında kağıt imalathaneleri Bağdad’ta da 
kurulmuş, bundan sonra kağıt kullanımı hızla yayılmış, kitaplar kağıtlara 
yazılmıştır. Bununla beraber parşömen kullanımı İslâm Dünyasi’nda 
daha uzun müddet devam etmiştir. Bize kadar gelen kâğıda yazılmış en 
eski kitap nüshası Ebû Ubeyd Kasim b. Sellam’m Ganb e!-Hadîs adil 
eserinin Leyden üniversitesi, nr. 1725'teki nüshasıdır. Bu nüsha 255/866 
yılında istinsah edilmiştir.4 İstanbul kütüphanelerinde bize kadar gelen ve 
kâğıt üzerine yazılan en eski kitap nüshası Carullah Efendi, nr. 1508’deki 
Ebû Ma’şar el-Beİhî (ö. 886)011 Kitâb el-Medhal fi ilmi Ahkâm el- 
Nücûm adli eserinin nüshasıdır. Bu nüsha Safer 327/Aralık 938 tarihinde 

 ,Cahiz, el-Beyan ve’l-Tebyin, Kahire 1975, III, 156; el-Fihrist, s. 330, 340; Sezgin ا
GAS, IV, 120-127: Yusuf Işş, ayni eser, s. 45; R. Şeşen, “İslâm Dünyasındaki ilk 
Tcııüıııc Faaliyetlerine Umumi Bir Bakış , İTED, VII/3-4, İ979,s.7.
2 el-Fihrist, s. 21
’ ibn el-Fakih, Kitab el-Bülâan, Meşhed nüshası, yap. 171“. Bu pasaj Minorky 
tarafından yayınlanmıştır (İslâm Coğrafyacılarına göre Türkler, ikinci baskı, s. 196).
4 GAL, I, 107, S. I, 166; Ph. Hıttî, ayni eser, s. 533.
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istinsah edilmiştir. Hocam Fuat Sezgin tarafından 1985 yıhnda 
Frankfurt’ta tıpkı basımı yapılmıştır.'

Beyt el-Hikme’nin faaliyetinin sona erdiği sıralarda kurulan en 
önemli kütüphane Feth b. Hakan (. 861)11 Samarra’da kurduğu Hizanet 
el-Hikme’dir. Feth bu kütüphaneyi kurmakla Yahya b. Ali el-Müneccim 
(0. 912)’İ görevlendirmiş, o da kendi kitaplarından ve Feth’in 
kitaplarından çok sayıda eserle kütüphaneyi zenginleştirmiştir. ibn el- 
Nedîm, bu kütüphanenin o zamana kadar kurulan en zengin kütüphane 
olduğunu söyler.2 Şüphesiz, e!-Kindî, Benû Musa, Sabit b. Kurra, Kosta 
b. Luka ve e!-Battânî gibi büyük alimlerin faydalandığı veya malik 
olduklan büyük kütüphaneler vardı. Abbasî sarayının kütüphanesi 
bunlann en zenginiydi. Fakat, Beyt el-Hikme’den sonra bu saray 
kütüphanesinden bahsedilmez. Bununla beraber 900 yılı civarında 
Musul’da kurulan Dariililm’den, Samânilerin saray kütüphanesi Sivan el- 
Hikme’den, Endelüs Emevilerinin Kurtuba’da kurdukları büyük saray 
kütüphanesinden, Büveyhiler devrinde Bahâüddevle’nin veziri Sabur 
tarafından 381/991 yılında Bagdad’ta kurulan Sabur Darülilmi’nden 
kaynaklarda bahsedilir. Sabur Darülilminde 10.400 cilt kitap olduğu 
söylenir.3

islam tarihinde kurulan en büyük kütüphane 24 Mart 1005 tarihinde 
Fatımîler tarafından Kahire’de açılan Dârüülm’dir. Bu kütüphanede 
1.000.000 ciltten fazla kitap olduğu kaynaklarda zikredilir.4 Buna benzer 
bir rakam da ibn Ebî Tayy tarafından Amid Kütüphanesi İçin verilir.5 Bu 
rakamlarda mübalağa olmakla beraber, Kahire Darülilmi’nin çok zengin 
bir kütüphanesi olduğu gerçektir. Bu Darülilmin daha küçük örnekleri 
Kudüs, Dımaşk, Halep, İskenderiye ve Trablusşam gibi Şam şehirlerinde 
meydana getirildi. Benû Ammar emirliği zamanında Trablus Darülilmi 
çok gelişti, ibn Ebî Tayy bu Darûlilm’de 3.000.000 cilt kitap toplandığını 
iddia eder.6

 .Bu nüsha İçin aynca bkz. R. Şeşen, “Leş Caracteristiques de !’Ecriture e Quatre Mss ا
du IV, s. H./X. s. AD”, LedsMss. du Moyen-Orient, eU F. Deroche, Istanbul/Paris, 
1989, p. 45.
2 el-Fihrist, s. 116; GAL, s. I, 225: Yusuf İç؟, s. 90; Hakki Dursun Yıldız, “Feth b. 
Hakan”, DİA, XII, 452-453
5 Yusuf Işş, ayni eser, s. 132-147.
4 Makrîzt, el-Hitat, Mısır 1270,1, 408-409: R. Şeşen, Salahaddin Evvûbî ve Devri, 
İŞAR, Istanbul 2000, s. 404-405.
5 Ebû Şâme, Kitab el-Ravzateyn, Mısır 1288, II, 39. Bu rakamın çok mübalağalı olduğu 
şüphesizdir.
٥ Yusuf Işş, ayni eser, s. 148.
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Salahaddin Eyyûbî 1171 yilinda Fatımî Hîlâfetî’ni kaldırdığı sırada 
Kahire Dariililmi çoktan kapanmıştı. Fakat, hala Fatımî Hilafet 
Sarayı’nm kütüphanesinde 125.000 cilt civannda değerli yazma vardı. 
Kitap simsarlarının ve heveslilerinin entrikalarıyla bu kütüphanenin 
düzeni bozuldu. Kitapları hediye veya açık artırma satış yollarıyla 
dağıldı. Bu kütüphaneden çok miktarda kitap alanlar arasında 
Salahaddin’in veziri Kadı’l-Fâdıl, katibi Imâdeddin e!-Isfahânî’nin adlan 
da geçer.

imâdeddin 1177 yihnda Mısır’dayken bu kütüphanenin değerli 
yazmalanndan sekiz yükünü satin alma veya hediye yollanyla almış, 
Şam’a nakletmiştir. 0, bu kütüphanedeki eserlerin satışı ve yağmalanışı 
hakkında şunlan söyler:

“Sarayda kitap satışı İçin haftada iki gün aynlmıştı. Kitaplar çok 
ucuza ve meccânen satılıyordu. Saraydaki kitaplar raflarda 
düzenlenmişti, iyi bir şekilde fihristlenmişti. Sarayın işlerine bakan 
Bahâeddîn Karakuş’a, “Bu kitaplar güvelendi (kurtlandı). Mahvolmak 
üzere. Raflardan indirip tozlanm temizlemek ve havalandırmak gerek” 
dediler.

Oda kitaplardan anlamaz bir Türk’tü. Tozlanm almamn bunlan 
dağıtacağını, düzeltmeye çalışmanın mahvedeceğini anlamıyordu. 
Defterlere ve konulara göre yerleştirildikleri yerlerinden çıkardı. Kitap 
dellâllanmn maksadı kitaplann değerini düşürmek ve dağıtmaktı. 
100.000 ciltten fazla olan eserler yerlerinden çıkanldı, dağıtıldı. Çeşidi 
konulardaki eserler birbirleriyle kanştı... içlerinde 50 ilâ 60 ciltlik büyük 
eserler vardı ki, bir cildi kaybolsa ebediyyen yerine başkası konamazdı. 
Hepsi karmakanşık olup mahvoldu gitti. Dellal her ilim dalından 10’ar 
kopuk veya kıta halinde kitap Çikanyor, bunlar götürü pazarlık, hiç 
pahasma satılıyordu. Dellâl her bağda hangi eserler olduğunu biliyor, 
alan kişiye ortak oluyordu. Bir bağ kitaba 10 dirhem değer biçiyor, sonra 
onu kendisi 100 dirheme satıyordu”.

“Hâdiseyi gördüm, saraya vardım. Başkaları gibi ben de satin 
aidim... Çok kitap satin ahp değerli nefis eserlere sahip oldum. Yüzlerce 
eser satin almıştım. Sultan’a bunu bildirince hepsini bana hibe etti. 
Aynca, sonra saraym kütüphanesinden seçtiğim başka eserleri de bana 
hibe etti. Bir gün yanma girdim, önünde saraydan kendisi İçin seçilmiş 
kitaplar duruyor, birisine bakıyordu, onlan da bana verdi. Ve bana, “Sen 
bazı kitaplar seçip benden istemiştin. Bunlar arasında istediklerin var 
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mi?” dedi. Ben, “Hepsi, içlerinde muhtaç olmadığım yok” dedim. Bu 
kitaplan hamal ile yanından çıkardım.”!

Görüldüğü üzere, bu kütüphanenin dağılmasının asil suçlusu 
Karakuş değil, onu bu yola sevkeden kitap simsarları ve kitap 
meraklılarıdır. Îmâdeddîn, el-Bark el-Şâmî’deki başka bir kaydında 
kitapların satışıyla Esir b. Bünân’m, kıymetlerinin takdiriyle de Dellal el- 
Kütüb ibn Sûre’nin görevlendirildiğini söylemektedir.2

Bu kütüphaneden çok kitap satin alanlann başmda Kâdı’l-Fâdıl 
geliyordu. Yukarıda söylediğimiz gibi, Kâdı’l-Fâdıl 100.000 ciltten fazla 
kitap toplayıp büyük bir kütüphane kurmuştu. Sultan, saray 
kütüphanesinden istediği kitaplan seçmekte onu serbest bırakmıştı. 
Kâdı’l-Fâdıl’ın özel müstensihleri de vardı. Kütüphanesindeki eserlerin 
cilt sayılan hakkında 100.000, 30.000 ve 40.000 sayılan verilir, ibn Ebî 
Tayy, Kâdı’l-Fâdıl’ın Amid kütüphanesinden de 70 yük kitap seçtiğini 
söyler, ibn el-Fuvatî ise onun kütüphanesinin fihristinin 7 cilt tuttuğunu 
kaydetmektedir. Bir nakle göre, ölümünden yirmi yıl önce Kâdı’l- 
Fâdıl’ın kitaplan 124.000 cilde ulaşmıştı.3

Makrizi’nin anlattığına göre, bu kütüphane el-Kadı’1 -Fâdıl’ın 
Kahire’deki medresesindeydi. 694/1295 yılındaki kıtlıkta talebeler bu 
kitaplan yağmaladılar, tanesini bir-iki somuna sattılar. Kütüphaneden 
ariyet kitap alanlar geri vermediler. Bununla beraber bu kütüphanenin 
kalıntısı Makrizî zamanında halâ mevcuttu. Kitaplan arasında Kûfî hatla 
yazılmış, Hz. Osman mushaft denen büyük bir mushaf vardı. Bu mushafi 
Kâdı’l-Fâdıl’ın 30.000 altın (dinar) vererek satin aldığı söylenirdi.4 Bu 
mushaf, bu gün Topkapi Sarayfnda bulunan ve Kahire’den getirildiği 
söylenen, Hz. Osman’a isnat edilen mushaf olmahdır.

Fatımî saray kütüphanesinin eserlerinden çok kitap satin alanlardan 
biri de Kâdı’l-Fâdıl’ın kardeşi Abdülkerim (ölm. 1224) idi. Abdüllâtif el- 
Bağdâdî’nin kaydettiğine göre, onun kütüphanesindeki eserlerin sayısı 
200.000 cilt kadardı. Safedî, zamanındaki bir çok yazmada onun 

 ,Sena’l-Bark, nşr. R. Şeşen, IRCICA, Istanbul 2004, s. 48, 139-140: Ravzateyn, I, 200 ا
268: Subh el-A’şâ, I, 467: Salahaddin Eyyubi ve Devri, s. 406.
2 el-Bark el-Şâmî, III, 32b, 35a; el-Hitat, I, 409; Salahaddin EyyubT ve Devri, s. 407. 
Burada bahsedilen şahıs Nasir b. Ali b. Suret el-Kütübî’dir. Mısır’da kitap simsarlığı 
yapan bu zat 607/1210 yılında ölmüştür (el-Vâfî, XXVI, 184a-b; ibn Şâkir, Fevat, nşr. 
ihsan Abbas, Beyrut, IV, 184).
3 Mir’ât el-Zaman, VIII, 290-291: Ravzateyn, II, 39; el-Hitat, I, 490, II, 368; Yusuf
Eche, Fransızca metin, s. 249-254, 324: Salahaddin Eyyubt ve Devri, s. 407.
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İmzasının bulunduğunu ve bunlann hepsinin el-hatt el-mensûb 
(sanatkârane nesih) ile yazılmış olduğunu söyler.1

Tâceddîn Ebû Said (ölm. )عل Fatımî saray
kütüphanesinden ve Halep Camii kütüphanesinden kitaplar almıştı. 
Topladığı değerli kütüphaneyi, ölmeden önce, oturduğu Sümeysâtiyye 
Hânikâh’ına vakfetmişti. Hasan b. Hibetüllâh b. Sasrî (ölm. 1190)’nin 
Kellâse’deki kütüphanesi yanmış, sonra yeniden bir kütüphane edinip 
ayni yere vakfetmiştir. Ayni yerdeki Kâdı’l-Fâdıl’ın Dar el-Hadîs’inde 
oglu Ahmed tarafından muhim bir kütüphane kurulmuştur.2

Salâhaddîn devrindeki kitap meraklıları arasında üsâme b. Münkız 
ile Sultan’in baştabibi Muvaffakuddîn Es’ad b. Matranb da anmadan 
geçemeyeceğiz, üsâme b. Münkız’in 4.000 ciltlik değerli kütüphanesi 
Frenkler tarafından yağma edilmişti. Şüphesiz bundan sonra da 
kütüphane edinmiş olmalıdır. Nûreddin üimaşk’ta kurduğu Büyük 
Hastahâne’ye değerli tip kitaplanndan meydana gelen bir koleksiyon 
vakfetmişti. Salâhaddin’in baştabibi Es’ad b. Matran ise tip ve diğer 
konularda eserler toplamıştı. Kâtibi îbn Cemmâl onun İçin daima kitap 
istinsah ederdi, ibn Matran 10.000 cilt civarında kitap ihtiva eden değerli 
bir kütüphane edinmiştir.

Bu devirde en önemli kütüphanelerden biri de Hama’da 
Takıyyüddîn ve oğlu el-Melik el-Mansur tarafından kurulmuştu. 
Kaynaklar bir rakam vermemekle beraber, bu kütüphanede hiç bir yerde 
toplanmadık derecede fazla kitap toplandığını söylerler. Yukarıda temas 
edildiği gibi, bu kütüphaneden faydalanan âlimler arasında ulûm el-evâil 
ile uğraşan bir çok değerli bilgin vardı. Hama’daki bu ilim muhitinin 
yetiştirdiği son büyük âlim Takıyyüddin’in torunlanndan meşhur bilgin 
Ebü’l-Fidâ olmuştur. Yine bu devirde yetişen ünlü kitap merakhlanndan 
biri, daha sonra baştabib olacak olan Mühezzebüddîn el-Dahvar’dir. 
Dahvar kütüphanesiyle birlikte evini tip medresesi olarak vakfedecektir. 
Aynca, bir sonraki nesil arasında kabul ettiğimiz Yakut e!-Hamavî ile el- 
Kıftî’nin de değerli kitaplar ihtiva eden kütüphanelere sahip olduklan 
bilinmektedir.3

,el-Hitat, II, 366; Salahaddin Eyyubi ve Devri, s. 407 ا
2 el-Vâfî, XII, I21b-122a; Siyeri! A’lâm, XIII, 6Ob-61a; Yusuf Eche, Fransızca metin, s. 
203-204, 236-238: Salâhaddin Eyyûbî ve Devri, 407-408.,,
3 Üsâme b. Münkız, Kitap el-i’tibar (Abdulkerim e!-Eşter, seçmeler), Dımaşk 1980, s. 
63; Uyun el-Enba, II, 179; el-Vâfı, XII, I3a-14a, XXV, 137-1383 Fevât el-Vefeyât, II, 
498-499: SiyerU A’lâm, XIII, I58b-159a; Salahaddin Eyyûbî ve Devri, s. 408, Yusuf 
Eche, s. 248-278.
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Bunlardan başka, çoğu Nûredâîn devrinden kalma pek امو 
koleksiyon vardı. Bunlar arasında ümeyye Camii’nde bulunan çeşidi 
koleksiyonlan, Dar e!-Hadîs el-Nûriyye, el-Bîmâristan el-Nûriyye, 
Mescidi! Derb el-Medeniyyîn kütüphanelerini, Halep’teki Büyük Camii 
ve Hallâviyye Medresesi kütüphanelerini, Mardin’deki Meşhedü Yavlak 
Arslan’daki Fahrüddin e!-Mardînî’nin kitaplarım, Amid 
kütüphanesindeki kitaplan burada zikredebiliriz.1

Bütün bu kütüphaneler hakkında bazı kayıtlardan başka bir bilgi, 
kitaplanndan bazı yazmalardan başka eser zamanımıza gelmiş değildir. 
Yalmz, sonralan Dimaşk’ta el-Kellâse yanındaki el-Melik el-Eşref 
türbesinde orta çapta bir kütüphane kurulmuştur. Bu kütüphanenin 
xnizyilda yapılan bir fihristi, sonundan bir kaç yaprağı eksik olarak 
günümüze kadar gelmiş, çalışmalanm esnasında Fatih Kütüphanesi, nr. 
5433, yaprak 246a-270a’da bulunmuştur. Zamanımıza ulaşan en eski 
kütüphane fihristlerinden biri olan bu fihristten anlaşıldığına göre, 
kütüphanede bu gün mevcut olmayan epeyce değerli eserin nüshası 
bulunmaktaydı.2

Abbasilerin sonlannda Bağdad’ta kurulan kütüphanelerin en 
önemlisi Halife Mustansir tarafından kendi kurduğu Mustansm've 
Medresesi’ne vakfedilen koleksiyondur. Bu kütüphanede 10.000 ciltten 
fazla değerli yazma vardı.3 Yine Abbasiler’in sonlannda Bağdad’ta 
yaşayan îbn e!-Neccâr (ö. 1245), Ibn el-Sâ’î (ö. 1276) adlarındaki 
tarihçiler değerli koleksiyonlara sahiptiler, bu koleksiyonları 
vakfetmişlerdir.4

ileride bahsedeceğimiz gibi, Halep veziri Cemaleddin el-Kıftî (ة. 
1248)’nin ve Yakut el-Hamevî (ö. ])"أ• de büyük ve değerli 
kütüphaneleri vardı. Mogollar ve bilhassa Hülâgû’nün seferleri sırasında, 
Nasîruddin el-Tûsî (ö. 1274)’nin teşvikiyle, çok sayıda yazma eser 
toplamışlar, Merağa Rasathanesi’nde 500.000 ciltlik çok değerli bir 
kütüphane kurmuşlardır. OsmanlI’lar devrinde sarayda ve saray dışında 
çok sayıda kişi özel koleksiyonlar, kütüphaneler kurmuşlardır. Bu 
kütüphanelerin çoğu bu gün de hizmet vermektedir.

 -ibn Cilbeyr, s. 268; el-Bark, V, 97a; Uyun e!-Enbâ, I, 300; Yusuf Eche, 202-203, 205 ا
206, 208, 209, 211-214, 242-243, 246-253: Salâhaddin Eyyûbî ve Devri, s. 408-409.
2 el-Mtineccid, Kavâidu Fehreset el-Mahtutât, 20-23: Salahaddin Eyyûbî ve Devri, s.
409.
3 ibn e!-Fuvatî, el-Havâdis el-Câmi’a, Beyrut 1997, s. 81-83; Yusuf Işş, s. 201.
4 Ibn Şakir el-Kütübi, Favat el-Vefeyat, I, 273; Yusuf Işş, s. 200, 208.
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Varraklar:

İslâm dünyasında kitaplann çoğaltılması, ticareti ve satışı ile 
uğraşanlara varrak, kütübî, suhufi, müverrik, sahhaf gibi adlar verilirdi. 
Kitapçıların bulunduğu çarşıya “sûk el-varrâkîn١ sûk el-kutubiyyîn, suk 
el-suhufiyyîn, suk al-sahhâfin” gibi adlar verilirdi. Varraklar kitaplan 
sattıkları, çoğaldıkları gibi kitap meraklılarına çeşitli yollarla kitap temin 
ederlerdi. Böyle eksper kişilere “dellal el-kütüb” denirdi. Kitapçıların, 
kitap heveslilerinin emrinde ücretle kitap istinsah eden katipler vardı. 
Aynca, ilim ile uğraşan kişilerin çoğu kendileri İçin veya para kazanmak 
maksadıyla çok defa boş zamanlarım kitap istinsah ederek 
değerlendirirlerdi. Büyük şehirlerde ünlü kitapçılar çarşıları 
bulunmaktaydı. Bağdad’taki Sûk e!-Varrâkîn (Kitapçılar Çarşısı) Rabaz-I 
Vaddah (Vaddah Mahallesinde)'ta Tak e!-Harrânî yanındaydı. Tarihçi- 
coğrafyacı el-Ya’kûbî bu çarşıda 100 kadar kitapçı dükkânı olduğunu 
söyler1. Ebü'1-Abbas el-Mervezî 274/887 yılında ölünce kitaplan Tak el- 
Har٢ânî’de satılmıştır.2

Makrîzî Kahire’deki Suk e!-Kütübiyyîn’den bahsederken, “Bu çarşı 
Kuyumcular Çarşısı ile el-Medreset el-Sâlihiyye arasındadır. Daha önce 
Kitapçılar Çarşısı Mısır (Fustat)’da Amr b. el-Âs Camii’nin doğusunda 
el-Kanâdil sokağmdaydı. Ben bu çarşıya yetiştim. 780/1378 yihndan 
sonra hala bir kısmı mevcuttu... Kitapçılar Çarşısı oradan Kahire’deki 
Suk elDecacin (Tavukçular Çarşısı) ile Sûk el-Hasriyyin arasındaki 
kaysariye (han)’ye taşındı. Burası şimdi ilim adamlannm gidip-geldikleri 
ve toplandıkları bir yerdir.3 Dımaşk’taki Emevi Camii yakınındaki Suk 
el-Miskiyye XX. aşıra kadar kitapçılar çarşısı olarak görev yapmıştır4 
İstanbul’da bu gün Beyazıt Camii yanında Sahhaflar Çarşısı adil 
kitapçılar çarşısı vardır. Bütün bu çarşılar ilim adamlanmn, talebelerin 
toplandiklan, sik sik ugradiklan yerlerdi.

Eskiden matbaa olmadığı İçin kitaplar varraklar tarafından 
çoğaltıhrdı. Varrakhk önemli bir 15 koluydu. Kitapçılann, kitap 
merakhlannm, ilim adamlannm emrinde çalışan müstensihler (varraklar) 
vardı. Allan el-Şu’ûbî adil bir alim Harun el-Reşîd, Bermekiler ve 
Me’mun İçin Beyt el-Hikme’de müstensihlik (varrakhk) yapmıştır.5 

.Kitab el-biildan, Beyrut 2002, s. 35; Yakut, Mucetn el-Biildan, IV, 6 ا
2 ibn el-Nedim, el-Fihrist, s. 150; Eymen Fuad Seyyid, el-Kitab el- ‘Arab’ı el-Mahtut ve 
ilm el-Mahtutat, Kahire 1997,1 159.
.el-Hitat, I, 374-375: Eymen Fuad Seyyid, I, 166 ل
4 Ali b. Ibrahim el-Nemle, el-Varâka vaEşheru A ‘lam •!-[[مال, Riyad 1995, s. 31
5 el-Fihrist, s. 105; Yusuf I??, s. 57.
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Trablusşam Darülilmi’nde 180’den fazla müstensih çalışırdı, el- 
Kindî’nin, Ebû Hatim el-Sicistânî’nin, Kadı’l-Fâdıl’m, Salahaddin’in 
tabibi Muvaffakuddîn Es’ad b. Matran’in özel müstensihleri vardı. Çok 
sayıda ilim adamı müstensihlik yapmışlardır. îbn el-Cevzî١ îbn el-Adim, 
Ahmed b. Abdiilhadî birer koleksiyon kitap istinsah etmişlerdir.1 Tarihçi 
Merrâkuşî, Kurtuba’nm doğu rabazmda (mahallesinde) 170 kadının kufi 
hat ile mushaf istinsah edip para kazandiklanm söyler.2

Kütüphane tesis edenler miras, satin alma, istinsah ettirme, hediye 
alma ve savaşlarda ganimet olarak ele geçirme yollarıyla koleksiyonlarım 
zenginleştirirlerdi. Meselâ, Köprülü Fazil Ahmed Paşa (ö. 1686) 
koleksiyonunun kitaplarının önemli bir kısmını Nevî-zâde Atâyî (ö. 
1635) ile Hüseyin Çelebi’nin kitaplarım satin alarak oluşturmuştu. Veysî 
(. 1628)’nin kitaplarım Nevî-zâde, Nevızâde’nin kitaplarım Fazil 
Ahmed Paşa almıştır. Pek çok vakıf koleksiyon saraydaki kitaplardan 
seçilerek oluşturulmuştur. İstanbul’daki Ayasofya, m. Ahmed, 
Nuruosmaniye, Laleli koleksiyonları saray kitaplarından seçilerek 
vakfedilmiştir.

Kitap meraklılarına ve kütüphane tesis edenlere kitap temin eden 
kişilere “dellal el-kütüb” denirdi. Bunlar kitaptan ve kitap ticaretinden iyi 
anlayan kişilerdi. Bazan haksiz kazanç elde etmek İçin hileli yollara 
başvururlardı. Yukanda Fatımî Saray kütüphanesinin kitaplarının satışı 
sırasında dellalm bu türlü hilelerini gördük. Abdullah b. Ahmed b. el- 
Haşşab el-Bağdâdî, Bağdad’ta kitapçılar çarşısını dolaşır, hoşuna giden 
bir kitap görürse, ucuza satin almak İçin gizlice bir yaprağını koparır, 
kitapçıya “Bunun yaprağı kopuk” diyerek ucuza alırdı.3 Argun el- 
Davâdar kitap edinmeye meraklıydı. Kitap tüccarları ona kitap temin 
ederlerdi. Bu zat 731/1331 yihnda Kaclis el-Nâsnî’nin terekesinden kitap 
almak İçin Mısır’a 2.000 dinar para göndermiştir.4

islam dünyasında ülkelerarası kitap ticareti (varrakhk) yapanlar 
vardı. Ibn el-Nedim (ö. 990 civan), Yakut el-Hamavî ve îbn Şâkir el- 
Kütübî (ö. 1363) bunlardandır. Bunlar kitap ticaretinden zengin 
olmuşlardır.5

.Nemle, s. 32-33; Yusuf Işş, s. 310 ا
2 el-Mu ،cib, nşr. M. Satd el-Uryan, Kahire 1963, s. 456-457: Nemle, s. 40-41.
3 irşâd el-E٢îb, XII, 51.
4 ibn Hacar, el-Diirer e!-Kâmine, Haydarabad 1972-1974,1, 417, IV, 284; Yusuf Işş, s. 
305.
5 İrşad el-Erîb, XVIII, 17; Vefeyat el-Ayan, VI, 126, 139; el-Diirer el-Kâmine, IV, 72;
Eymen Fuad Seyyid, I, 165.
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Varrak kitap ticareti yanında kitap istinsah eder ve ettirir, kitapların 
ciltlenmesi, tashih (hatalarının düzeltilmesi) işleriyle de uğraşırdı.'

Seyfüddevle e!-Hamdânî’nin müneccim Ebü’l-Kâsım el-Rakki 
şöyle der: “Azudüddevle zamanında cübbemi giymiş bir halde Bagdad’a 
gittim. Nücum (astronomi-astroloji) ilminden para kazandım. Bir gün 
Sûk el-Van-âkîn’e ugradim. Ebû’l-Kasım el-Kasri’nin bir dükkanda 
oturmuş, kitap tashihi ile uğraştığını gördüm. Bir müddet başında durup 
yaptıklarım seyrettim.”2

Kitap tüccarlarından başka ülkelerarası İlmî seyahat (taleb el-ilm) 
yapan alimler, talebeler, hacılar, sefer yapan ordular vasıtasıyla, 
hükümdarların birbirlerine hediye göndermesi yoluyla da kitapların 
dolaşımı sağlanırdı. Ortaçağ tslam dünyasında ilim dili Arapça idi. 
Kitaplar Arapça yazılır, dersler Arapça verilirdi. Türkistanh bir alim 
Endelüs’te, Endelüslü bir alim Türkistan'da ders verebilirdi. Gerekli 
gördüğü taktirde ders alabilirdi. Okunan, okutulan kitaplar da pek farkh 
değildi. Vakiflann, hayırseverlerin çokluğu sebebiyle talebeler ve hocalar 
gittikleri yerlerde İşsiz, aç ve açıkta kalmazlardı. Değerli kitaplar her 
tarafta tanımr ve ilgi görürdü. Alimler ve talebeler yanlannda yeni çıkan 
kitaplan götürürler, tanınmasına sebep olurlardı. Hac mevsimleri de 
kitapların tanınması, yayılması İçin önemli bir fırsattı. Haçta Islam 
dünyâsının her yerinden gelen alimler yanlannda bazı kitaplan getirirler 
veya birbirlerini haberdar ederlerdi. Ebû Bekr b. el-Ahşâd, Cahız’ın el- 
Fark Beyn el-Nebî ve’!-Mütenebbî adil eserini çok aramış, bulamamış, 
hacca gittiğinde Arafat’ta bir dellal tutarak bu kitabi tanıyan olup 
olmadığım sormuştur.3 Hediye gönderme de kitaplann dolaşımım 
sağlayan yollardandı. Abbasilerin son halifesi Müstasım’ın veziri 
Müeyyedüddin el-Alkâmî (ö. I258)’ye Musul emîri kıymetli hediyeler 
göndermişti. Bu hediyeler arasında 10.000 dinar değerinde kitap ve 
değerli elbise vardı4 OsmanlIlar devrinde Horasan ve İran’dan hediye 
gelen çok önemli yazma bu gün Topkapi Sarayfnda bulunmaktadır. 
Aynca, çok sayıda müellif kitaplanm yazdiklannda uzak ülkelerdeki 
hükümdarlara ithaf etmişler veya hediye göndermişlerdir. Fahreddin el- 
Râzî Te’sis el-takdîs adil eserini el-Melik el-Adil el-Evvûbî've ithaf 
etmiş, Ebü'1-Ferec el-!sfahânî Kitab el-Eğânî adil büyük eserini Endelüs 
Emevî halifesine hediye göndermiştir.

1İrşadel-Erîb, XVIII, 17.
2 el-Kıftı, Tarih e!-hukemâ, s. 279-280.

İrşadel-Erîb, XVI, 101-102.
4 Yusuf Işş, s. 304.
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Kitap dolaşımı, kütüphane tesis etmek 1911 savaşlar da önemli bir 
vasıtaydı. Hülâgû ve Timur’un çok sayıda kitap toplayıp birer kütüphane 
kurdukları biliniyor. Yavuz Sultan Selim ise Tebriz ve Mısır 
seferlerinden dönüşünde yanmda çok sayıda kitap, alim ve sanatkar 
getirmiştir. Kitap dolaşımı îslam dünyasında o kadar hızlı idi ki; Ebû 
Hiffan (ö. 871)4 “Cahiz seni perişan etti. Onu niçin hicvet miyorsun?” 
demişler. 0 da “Benim aklimdan eksikliğim mi var. Vallahi, sabahleyin 
aleyhimde bir risale yazsa, akşam olmadan Çin’de duyulur.” demiştir.1 
Yine Cahiz’a Kitab el-Beyan’daki bir hatasını düzeltmesini söylemişler, 
0 da “Kitap şimdi Çin’e vardı.” şeklinde cevap vermiştir.

Varraklann önemli bir kısmı ayni zamanda ilim adamıydı. Böyle 
kişiler kitabi dikkatle istinsah ederler, sonra istinsah ettikleri metinle, 
mümkünse başka nüshalarla karşılaştınp hatalan düzeltirlerdi. Bunun 
İçin pek çok yazmada mukabele (karşılaştırma), tashih kaydı bulunur. 
Böyle nüshalar çok kıymetlidir. Yalmz, çoğu alimin yazısı güzel 
olmadığı İçin okunma zorlukları vardır. Böyle nüshalarda tashihler ve 
nüshalar arasındaki farklar bazan hamişte gösterilir. Sema, kıraat, 
kayıtlan da nüshanın tashih edildiğini gösterirler. Bir de, az bilgi sahibi 
olmasına rağmen yazısının güzelliği sebebiyle, kitap istinsah etmeyi 
meslek edinmiş kişiler ile hattatlar vardı. Bunlann istinsah ettikleri 
kitaplar bir alim tarafından tashih ve mukabele edilmemişse çok hata 
içerirler. Bunun İçin Arapça’da “Bütün hattatlar cahildir” sözü vardır. 
Fuzûlî de şiir divaninin başında bu türlü müstensihlerden uzun uzadıya 
yakınır. Hatta bu hattatlardan bazdan acele para kazanma hırsıyla 
kitaplann metinlerinde atlama yaparlar, kitap bitmediği halde bitmiş gibi 
gösterirlerdi. Ebû Zeyd el-Belhî bu sebeple, muallimleri, varraklan 
zemmeden bir risale yazmıştır.

Büyük alimlerden varrakhk yaparak para kazananlar İçin birkaç 
örnek verelim. Mesela, Ebü'1-Abbas el-Ahval, Ebû Abdullah el- 
Yezîdî’ye 100 varrakhk bir kitabi 20 dinara istinsah ederdi.2 ibn el- 
Heysem (ö. 1039), İlmî meşguliyeti yanmda, her sene öküd’in Kitab el- 
Usul fi’l-Hendese’si ile Kitab el-Mutavassitât’mdan, Batlamyus’un Kitab 
el-Macastî’sinden birer nüshayı 150 Mısır dinanna istinsah ederdi. İşin 
başında hemen müşterisi de bulunurdu. Bu miktar senelik geçimine 
yeterdi.3 Hasan b. Şihab el-Ukberi varrakhk yaparak 125.000 dirhem 
para kazanmıştı. “5 dirheme kağıt ahr. Bu kağıtlara üç günde Mütenebbî 

I İrşad el-Erib, XVI, 99.
2 İrşad el-Erib, XVIII, 126.
3 •!-[11 Tarih e!-Hukemâ, s. 115; Nemle, s. 40.
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Divanı’ın yazar, 200 dirheme veya 150 dirheme satardı.”! e!-Nüveyrî 
Nihayet el-Ereb adil kitabini dört defa istinsah etmiş, her birini 2000 
dirheme satmıştır. Aynca, Sahîh-İ Buhan’yi istinsah eder, nüshasını 1000 
dirheme satardı. Bahâüddevle e!-Büveyhî, îbn Mukle’nin yazdığı bir 
mushafm eksik bir cüzünü ibn el-Bevvab’a yazdırmış, karşılığında bir 
hilat ile 100 dinar para vermiştir.2

Bununla beraber varrakhktan şikâyet edenler de vardı. Ebû Hiffan 
bir varraka durumunu sormuş, şu cevabi almıştır:

“Geçimim hukkadan daha dar. Cismim cedvelden daha cılız, 
makamım camdan daha hassas, insanlar yanmda yüzüm mürekkepten 
daha kara, yazım kalem yontuğundan daha değersiz. Vücudum kamıştan 
daha ince, yemeğim afs otundan daha acı. Kötü hal bana renk gibi 
İşlemiş.” dedi. Ben de “Sen belayı bela ile anlattın” dedim.”3

Yukarıda İşaret ettiğimiz gibi, İslâm dünyasında çok sayıda kitap 
sever idareci, ilim adamı, zengin çıkmış, değerli kütüphaneler 
kurmuşlardır. Kitap severler arasında Muâviye, torunu Halid b. Yezid, 
Vâkidî, Halife Mermin, Cahiz, Feth b. Hakan, Kadı’l-Fâdıl gibi kişilerin 
adlanni anmak gerek. Cahiz Medh el-Kütüb ve'1-Hass âlâ Cem’ihâ 
(Kitaplara övgü ve Onlan Toplamaya Teşvik) adil bir eser yazmıştır.4

Ebû Hiffan “üç kişiden daha fazla kitapları seven görmedim, 
işitmedim. Bunlar Cahiz, Feth b. Hakan, İsmail b. ishak el-Kâdî’dır. 
Cahiz’a gelince, eline bir kitap geçerse, ne olursa olsun onu tamamiyle 
okurdu. Hatta, kitapçıların dükkanlarım kiralar, kitap okumak İçin 
oralarda günlerce kalırdı. Feth b. Hakan ise Halife Mütevekkil’in 
meclislerinde oturur, Halife bir 15 İçin yerinden kalkarsa yeninden veya 
mestinden bir kitap çıkarır, o donünceye kadar kitabini okurdu. Hatta, 
helada dahi kitap okurdu. İsmail b. ishak’a gelince, ne zaman yanma 
girdimse onu bir kitabi okurken veya kanştınrken gördüm” dedi.5

Vâkidî de kitapları çok severdi, öldüğü sırada 600 paket kitap 
bıraktı. Her paketi iki adam kaldirabiliyordu. iki kölesi vardı. Bunlar 
onun 1911 gece-gündüz kitap istinsah ederlerdi. Aynca, daha önce 
kitaplarından bir kısmı 2.000 dinara (altına) satılmıştı.6 Yakut e!-Hamavî 

.Hatîb el-Bağdâdî, Tarihli Bagdad, VII, 329-330: Nemle, s. 39 el-Sahavî’den naklen ا
2 Nemle, s. 45.
5 i ad el-Erib,XVl,28.(?).
4 Bu eserin nüshası Türk-îslâm Eserleri Müzesi, nr. 2014 bulunmaktadır.
5 el-Fihrist, s. Irsad el-Erib, XVI, 75.
٥ el-Fihrist, s. 98; Eymen Fuad Seyyid, I, 261. Yakut el-Hamavî ise Vâkıdî’nin evini 
Bağdad’ın doğusuna taşıdığı sırada 120 yük kitaba sahip olduğunu söyler. (İrşad el- 
Enb, VII, 57; R. Şeşen, “Vâkidî”, İA, XII, 153.
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ile el-Kıftî birer kitap severdiler. Her ikisi de zengin birer koleksiyon 
edinmiş, bu koleksiyonları vakfetmişlerdir. Maalesef bu koleksiyonlar 
Moğol istilası sırasında yağma edilmiştir. Yakut, el-Kıftî’den 
bahsederken “Kitapla çok meşgul olmama, kitap ticareti yapmama 
rağmen, ondan daha çok kitaplarla ilgilenen, kitap toplamaya heves eden 
kimse görmedim. Kimsenin sahip olmadığı kadar çok ve değerli kitaba 
sahipti.” der. 1

îslâm tarihindeki kitap meraklılarına biri de Köprülüler devrinde 
yaşayan ve onlann yakın himayesini gören Ebû Bekr b. Rüstem b. 
Ahmed el-Şirvânî (ö. 1723)’dir. Türkiye kütüphanelerindeki
araştırmalarım sırasında çok sayıda nadir ve değerli yazmanın zahnnda 
(unvan sayfasında) bu zatin temellük kaydım gördüm.2

Bunlann yanında, savaşlar, taassub, yangınlar, tabiî felâketler, 
ihmal, aç gözlü kişiler dolayisiyla îslâm tarihinde çok sayıda kitap 
tahribatı olmuştur. Mutezile, Haricîler, Karmatîler, Felsefecilerin 
yazdiklan kitaplar tahrip dolayısıyla günümüze az sayıda gelebilmiştir. 
Hatta Ehl-İ Sünnet mezhebi mensuplannm yazdiklan eserlerin bir kısmı 
da taassubun sebep olduğu tahribattan kurtulamamıştır. Ortaçağda 
felsefe, mantrk, riyazî-tabiî ilimlere ait eserlerin zaman zaman tahribe 
uğramasının çok sayıda örneği vardır.

islam tarihindeki önemli hattatlann çoğu ayni zamanda müstensih 
idiler. Geçimlerinin bir kısmını veya tamamım varr akhkla 
kazanmışlardır, ibn Mukle, el-Cevherî, ibn e!-Bevvâb, Yakut el-Mavsılî, 
Yakut el-Mustasımî bunlardandır. Biyografi kitaplarında daha pek çok 
varrak ve müstensihten sozedilir. Meselâ; Ebû Amr ishak b. Mirar el- 
Şeybânî (ö. 821) 80’den fazla mushaf yazmış, bunlardan birini Küfe 
Camii’ne vakfetmiştir.3 Cevherî’nin talebesi İbrahim b. Salih el-Varrak, 
Müberred’in vaırâkı ibn el-Zeccâcî,4 Ahmed b. Muhammed b. Sa’îd el- 
Varrak (ö. 961) böyle kişilerdendir, ibn Asâkir, Ahmed b. Muhammed’in 
çok güzel yazı yazdığını, Dımaşk’ta varrakhk yaptığını söyler.5 Başka bir 
önemli varrak Ebû Muhammed Abdullah b. Ebi’l-Cû’ (ö.
1005)111. Çok güzel yazı yazardı. 50 yaprakhk bir kitabi 1 dinara istinsah 

.lrsadel-Erib,XV,m ا
2 Bu kitaplardan bazdan Muhtârât min e!-Mahtûtât el-Nâdi٢e fi Mektebâti Türkiye 
(ÎŞAR, İstanbul 1997) adil kitabımda geçmektedir (bkz. Fihristkismi, s. 1060).
3 el-Fihrist, s. 68; Yusuf I??, s. 101.
4 el-Fihrist, s. 89; İrşad e!-Erîb, I, 164-166.
5 İrşad el-Erib, IV, 239-248.
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ederdi.1 ünlü varraklar arasında Dallâl el-Kutub Ebü’l-Ma’âlî el-Hazîrî 
 de vardır. Ayni zamanda büyük bir alim olan bu zat kitap (ة. 1172)
ticaretiyle uğraşmıştır.2 Başka bir ünlü varrak Salahaddîn Eyyûbî 
devrinde yaşayan ve yukanda zikredilen Dallâl el-Kutub îbn Sûra’dir. 
Mısır’da kitapçılık yapardı. Fâtimî Saray Kütüphanesi’nin kitaplarının 
satışında görev almıştır.

Başka bir önemli varrak, Imâdeddin Zengî (ö. 1146)111 nedimi 
Ebü’l-Meâlî Hasan b. Ali el-Cüveynî’dir. Bu zat çok sayıda kitap istinsah 
etmiş, bu nüshalar yüksek flatlara satılmıştır.3 Başka bir önemli varrak 
Ebü'1-Fevâris e!-Hüseyn b. Ali e!-Hâzin (ö. ]])"ال[. Çok güzel yazı 
yazardı. Parça ve tam nüsha halinde 500 mushaf yazmıştır.4

Başka bir önemli varrak yukanda bahsedilen Ebü’d-Dürr Yakut el- 
Mavsılî (ö. ]!)"•ز[. Zamanında ibn e!-Bavvâb ekolü üzere onun gibi 
yazı yazan yoktu. Çok sayıda kitap istinsah etmiş, yazısının şöhreti her 
tarafa yayılmıştır. Çok sayıda Sîhah el-Cevherî nüshası yazmış, her biri 
100 dinara satılmıştır.5 Son Abbasi halifesi Müstasım-billah (ö. 1258)'ın 
azadhsi Yakut el-Müstasımî (ö. 1298) ise hattiyla meşhur olmuş 
varraklardandır, istinsah ettiği mushaflar, kitaplann örnekleri bu gün de 
sanatseverlerin takdirini kazanmaktadır.6

Yazmalann unvan sayfalannda (zahriyesinde) çok sayıda bey-şirâ 
kaydına rastlanır. Bu kayitlann bazilannda satış değeri de kaydedilir. 
İslâm tarihinde bir yazma İçin verilen en yüksek fiat belki de, el-Kadı’l- 
Fâdıl’ın Hz. Osman Mushafı İçin verdiği 30.000 dinar (2111)111 
meblâğdır. Yahya b. Adî şöyle der: “İskender el-Afrodisî’nin Aristo’nun 
Kitab e!-Semâ’ el-Tabîî (Fizika) ve Kitab el-Burhan adil eserleri üzerine 
yazdığı şerhlerin nüshalarım İbrahim b. Abdullah el-Nâkıl e!-Nasrânî’nin 
terekesinde gördüm. Bu iki nüsha bana 120 dinara satılmak İçin teklif 
edildi. Parayı temin etmek İçin gittim. Döndüğümde bu iki nüshanın, 
başka bazı kitaplarla beraber Horasanlı bir kitap tüccarına 3.000 dinara 
satıldığını öğrendim.7

.Vefeyat e!-A’yan, IV, 378-379 ا
2 îrşâd el-Enb, XI, 197; Vefeyat el-A ،yan, II, 366.
3Vefeyat e!-A’yan, II, 131.
4 Vefeyat el-Ayan, II, 191;Ziriklî, elA ،lam, II, 246.
ibn el-Esir, el-Kamil, Beyrut 1982, XII, 405; Vefeyat elA ،yan, VI, 119 د
٥ Bunlardan başka bazı varraklar İçin bkz. İrşad el-Erib, IV, 264, XI, 267-268, XVI, 77, 
XVII, 89-91: Vefeyat el-Ayan, II, 366: Siyer A’lam el-Nübelâ, VIII, 390, XIII, 396.
7 el-Fihrist, s. 353-354. Yahya b. Adî de çok sayıda kitap istinsah etmiştir (el-Fihrist, s.
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Başka bir örnek: Ebû Cafer Muhammed b. Yahya b. Şirzad şöyle 
der: “Ebü'1-Ferec el-!sfahânî’nin Kitab el-Eğânî’sinin müellif 
müsveddesi nüshasının Sûk el-Varrâkîn'da satışa çıkarıldığını duydum. 
Kitapçı ibn Kurâba’ya adam gönderip bana satmasını istedim. 
Gönderdiğim adam döndü, kitabin açık artırma ile 4000 dirheme 
satıldığım bildirdi.1

Başka bir örnek: Abdurrahman el-Cebertî, İbrahim el-Zemzemî (ö. 
1781)’nin hayatından bahsederken, onun çeşitli konularda değerli 
kitaplar edindiğini, fakat çocuklanmn bu kitapların değerini bilmeyip çok 
ucuz ftatlara sattıklarım söyler. Bu arada şunu da İlâve eder:

“Biriktirdiği kitaplar arasında Uluğbey Zîci’nin talik yazıyla 
yazılmış çok değerli bir nüshası vardı. Hamişlerinde çok sayıda not 
bulunmaktaydı. Bu nüshanın medhini babamdan duymuştum. Babam da 
Uluğbey Zîci’mn çok değerli başka bir nüshasına sahipti. Nüshasının 
üzerine Rüstemşah’ın hattiyla “Bu kitabi başkent Herat’ta 12.000 dinara 
satin aldık” kaydı vardı. Kaydın altında Rüstemşah’ın ismi ve mührü 
bulunuyordu. 1196/1782 yihnda Cezayirli bir hacı bize geldi. Bana, 
babamın zikredilen Uluğbey ZÎCİ nüshasını sordu. Satm almak İçin 
yüksek fiat verdi ise de gönlüm satmaya razı olmadı. Sonra, adam hacca 
gitti. Dönerken yine bana uğradı. Yanında hizmetçisinin elinde büyük bir 
paket vardı. Bu paketi açtı. Paketteki kitaplar arasından Uluğbey ZÎCİ 
‘nin bir nüshasını bana göstererek, “Hangisi güzel? Senin cimrilik ettiğin 
nüsha mi? Yoksa bu mu?” dedi. Daha önce boy leşini görmemiştim. Bu 
nüsha babammkinin benzeriydi. Hattâ, güzelliği, inceliği, hâmişindeki 
kayıtların çokluğu, tesyîrât, întihâât, nümûdârâtıyla daha üstündü. 
Tamami nefis bir hatla yazılmıştı. Ona, “Bu inciyi nasıl elde ettin?” diye 
sordum. Bana, el-Zemzemî’nin oğlundan 20 riyale satin aldığını söyledi. 
Bundan başka, pakette Kitab el-Macastî, Kitab el-Tebsira, Şerh el- 
Tezkire, el-Bârî’ fi'1-Nücum, ibn Şatır’ın astronomiye dair bazı eserleri 
gibi hükümdarların hâzinelerinde bile bulunmayan kitaplar vardı. 
Üzüldüm. Adam satin aldığı bu kitapları memleketine götürdü.2

Bu konuda başka bir örnek, Ali Emîrî’nin Kaşgarh Mahmud’un 
Dîvanü Lügat el-Türk adil eserinin dünyadaki tek nüshasını elde edişidir. 
Ali Emîrî bu nüshayı İstanbul’daki Sahhaflar Çarşısı’nda bir kadının 
elinde görmüş, kadına ise kitabi bir paşa hediye etmiş, 30 altından 
(dinardan) aşağı satmamasını tavsiye etmiş. Sahhaflar ise eseri ucuz flata 
elde etmek istiyorlar, kadın ise 30 altından aşağı inmi yormuş. Ali Emîrî

.İrşad el-Erib, XIII, 126-127 Eymen Fuad Seyyid, I, 160 ا
2 Acâ’ib el-Asar, Beyrut 1978,1, 561-562: o ALT, s. 491-492.
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kitabi görüp Dîvanü Lügat el-Türk olduğunu öğrenince hemen 30 altın 
vermeyi kabul etmiş. Yanındaki para kafi gelmeyince, sahhaflardan 
ödünç alarak 30 altını tamamlamış, vermiş ve kitaba boylece sahip 
olmuştur. Allah ondan razı olsun.

Bazı yazmalarda gördüğüm şirâ kaydı örnekleri:

-Kutbüddîn el-Fâlî, Takrib el-Tefsîr: 661012 yılında VahyLzâde 
denen Şeyh Muhammed el-iznîkî’ye geçti. Kıymeti 7 dinardır” (Köprülü, 
I, nr. 54, Katalog, I, 53).

-Anonim, Kitab el-tctihad 01 Fazl el-Cihâd: “Satin alma yoluyla 
Hıdır b. Alî el-Burûsî’nin mülkiyetine geçti. Satan Fahreddîn el-Keşşî 
Kahire 23 Safer 700” (Köprülü, I, nr. 234. Katalog, I, 126).

-ibn Kesîr, el-Bidâye ve’LNihâye: 61052 Şaban ayında Sarâ-yı 
Âmire’deki mezattan satin aidim” (Köprülü, I, nr. 1029. Katalog, I, 527).

-Necati el-Nîsâbûrî, Besâtîn el-Fudalâ: “Bu şerhi müellifinden 
Tebriz’de 15 Cemaziyelahir 733’te satin aidim” (Köprülü, I, nr. 1096. 
Katalog, I, 559).

-Emînüddîn el-Mahallî, Şifâ el-Ğalîl: “Muhammed b. Ali el- 
Feyyûmî’nin Mısır’da Sûk e!-Kütübiyyîn’deki delaletiyle 740 ؟٥٧٧٥ ’ta 
Muhammed b. Abdullah el-Demenhûri’nin mülküne geçti.” (Köprülü, I, 
nr. 1331. Katalog, II, 77).

-ibn Hacar e!-Askalânî, Takrib el-Tehzîb: “Osman b. Ahmed satin 
alma yoluyla 10 Muharrem 865'te bu kitaba sahip oldu.” (Köprülü, n, nr. 
42. Katalog, n, 422).

-Anonim, Risale fi ‘Amel el-Cevâhir: 370 kuruşa alınmıştır. 
Erbabına 40.000 kuruş değer. Zira, nadir nüshadır. Kirk senede ele 
geçirdim, görmedim kimesne yedinde azizim.” (İzmir Millî, nr. 1975. Ali 
Yardim, Katalog, E, 315).
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ÖRNEK ALDIĞIM İNSAN NAİL BAYRAKTAR

Yusuf TAVACI
Emekli, BeyazU Devlet Kütüphanesi Müdürü

Yazmaya başlarken kendisinden Saym Nail Bayraktar mi? Yoksa 
Nail Bey mi? Diye bahsetmem konusunda çelişkiye düştüm. Bana önce 
Istanbul 11 Halk Kütüphanesi Müdürü olarak, daha sonralan da 
Kütüphaneler Genel Müdür yardımcısı olarak amirlik yapmıştır. Ancak, 
abiliği her zaman her şeyin önünde gelmiştir.Bu nedenle yazımda Nail 
Bey demeyi, kendisine duyduğum yakınlığın, sıcaklığın ifadesi olacağı 
hissiyle daha uygun buldum.

Meslekte elli yıl, hem doya doya, herkesin sevgisini ve saygısını 
kazanarak, dile kolay. Şöyle geriye doğru gidince, mesleğin ilk yillanna 
hatta Üniversite hayatimin ilk yillanna, beni etkileyen ve yönlendiren ilk 
insanlardan biridir, Nail Bey. İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Kütüphanecilik Bölümü’nde okuyan ve çalışmak isteyen hemen hemen 
herkesi elinden tutup ya kendi kütüphanesine ya da personel arayan diğer 
kütüphanelere götürmüştür. Onun müdürlüğü zamanında II Halk 
Kütüphanesi (o günlerde Fatih Millet Kütüphanesi) personelinin bir 
kısmı odalarda yer kalmadığında koridorda oturmak zorunda kalıyorlardı. 
Hatta burada erken gelen yer bulur esprisi yapılırdı.

Öğrenciliğimin ilk yıllarında beni de Beyazıt Devlet 
Kütüphanesi’ne göndermişti. Kütüphanenin Müdürü Saym Muzaffer 
Gokman, bazı şartlar öne sürünce (çoğu zaman derslerime devam 
edemeyebileceğim gibi) daha o günlerde Beyazıt Devlet kütüphaneli 
olmam gerçekleşmemiştir. Daha sonra 1969 yılında kendisine bağlı ve 
açılış hazırlıkları yapılan Aziz Berker Halk Kütüphanesi’nde göreve 
başlamamı sağlamışlardır.

Bu kütüphanenin açıhş hazırlıklarında eşi Sayın Nimet Bayraktar 
ile birlikte bizjerle olmuşlar ve oradaki tutum ve davranışları kesintisiz 
süren yirmi beş yıllık müdürlük yaşamımda daima bana örnek teşkil 
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etmiştir. Bizlerle masa, sandalye ve kitap taşıyıp yerleştiren bu kişiler o 
zamana kadar kafamdaki çalışmaz, sadece emir veren kişiler olan müdür 
İmajının değişmesine neden olmuştur. Onlar sayesinde yöneticilerin 
mesai saatlerine uymalarıyla, giyim, kuşamlarıyla, tutum ve 
davranışlarıyla personeline örnek olmaları gerektiğini ilk tatbiki ders 
olarak almıştım. Resmi tatillerde, hatta birçok hafta sonu tatillerinde 
geziler düzenler, bu gezilere personelin ailelerinin de katılmalarını da 
teşvik ederdi. Günümüzde de meslektaşlarının düzenledikleri bu tür 
gezilere eşiyle birlikte katılmaya özen göstermektedir.

Mesleki demeklerin kurulmasında ve yaşatılmasında hep ön safta 
yer almış ve almaya da devam etmektedir. Şu günlerde Millet 
Kütüphanesi Demeği’nin yaşatılması İçin büyük bir uğraş vermektedir.

Mesleği ve meslektaşları İçin katlanamayacağı zorluk ve 
yapamayacağı iyilik yok gibidir. Evinin ve eşinin İstanbul’da 
bulunmasına karşın Kütüphaneler Genel Müdür Yardımcılığı görevini 
kabul ederek hafta sonlan İstanbul - Ankara arasındaki mekik dokuması 
günümüzde de Atatürk Kitaphgı’ndaki görevine devam etmesi bunlara 
örnektirler.

Beyazit’da tarihi Simkeşhane Binası İstanbul Şehir Kütüphanesi’ni 
Kurma ve Yaşatma Demeği tarafından onanlarak kullanımı İstanbul il 
Halk Kütüphanesi ile Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğü’ne 
tahsis edilmişti. Giriş katma Derleme Müdürlüğü, diğer iki katma da il 
Halk Kütüphanesi Müdürlüğü yerleşecekti. Giriş katinda büyükçe bir 
salon ve alt! küçük oda bulunmaktaydı. Derlenen kitap, gazete, dergi ve 
diğerlerinin işlemleri salonda yapılacak odalar da idari İşler 1911 
kullanılacaktı. Taşıma İşinin gerçekleştirildiği ilk günlerde Ankara’da 
Kütüphane Müdürleri İçin bir toplantı düzenlenmişti. 0 toplantıya giden 
arkadaşlardan bazilan donemin Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’ne, 
Derleme Müdürlüğü’nün odalara yerleşmesinin, salonun il Halk 
Kütüphanesinin ödünç kitap verme servisi olarak kullanılmasının, 
binanın girişinde salona açılan büyük kapıdan olmasmm uygun olacağı 
empozesinde bulunmuşlar, Sayın Genel Müdürümüz de kendisini 
aramamı emretmişlerdir. Sayın Genel Müdürüme tüm Anadolu il ve 
ilçelerinden ve İstanbul’dan gelen derlemelerinin işlemlerinin ancak 
salonda yapılabileceğini, odalarda mümkün olamayacağım söylememe 
rağmen, emirlerinin kesin olduğunu belirterek, salonu boşaltmamı 
söylediler. Tek bir çıkar yolum vardı; durumu Nail Bey’e açıklayıp 
yardim istemek, tabi ki her zaman ki hoşgörüsü ile beni sakinleştirdi. 
Ondan sonra konu bir daha gündeme gelmeyip kapandı. Belli ki sorun
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Nail Bey tarafından çözümlenmişti. Ama Nail Bey'in bir huyu vardır; 
yaptığı iyiliği size söylemez sorduğunuzda da “öyle mi” der geçer.

Önceki yıllarda, özellikle yaz aylarında seminerler yapılırdı. Bu 
seminerlerin bir amacı bilgi ve görgünün arttırılması ise, diğer bir amacı 
da ülke genelindeki yönetici ve meslektaşlannm tanışmaları ve 
dostlukların pekiştirilmesi idi. Ankara’da böyle bir seminerin son 
günlerinde Hakkari il Halk Kütüphanesi Müdürü arkadaşımızı araba 
çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Büyük bir üzüntü yaşanılmış, 
seminerin son günü iptal edilerek şehirlere geri dönülmeye başlanmıştı. 
Olay beni o kadar etkilemişti ki yolda karşıdan karşıya geçemiyor, 
İstanbul’a yalmz olarak dönmeyi göze alamıyordum. Hafta sonunda 
Eskişehir’de Türk Kütüphaneciler Demeği toplantısı yapılacaktı ve Nail 
Bey’de Ankara’dan Eskişehir’e gidecekti. Durumu kendisine açınca 
programım değiştirerek benimle İstanbul’a geldi ve İstanbul’dan 
Eskişehir’e geçti. Bu da O’nun insancıllığını ve fedâkârlığını göstermiyor 
mu?

Samnm başka bir arkadaşım da onun meslek İçin yazdıklarım 
tanıtacaktır.

Nail Bey’in benim gönlümde her zaman ayn bir yeri vardır, 
kendisini daima sevgi ve saygı ile anacağım. Bu vesile ile kendisine ve 
eşi Nimet Hamm’a en derin sevgi ve saygilanmi sunuyorum. Her şey 
gönüllerine göre olsun diyorum.
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NAİL BAYRAKTAR BEY

Mehmet Serhan TAYŞİ
Emekli Millet Kütüphanesi Müdürü

Nail Bey, benim memuriyet hayatıma adim attığımda karşılaştığım 
ilk idarecisi idi. Bir memur çocuğu olmam, babamda bir emniyet 
görevlisi olmasına rağmen memuriyet hakkmda bir şey bilmeyen 25-26 
yaşlarında bir gençtim.

Nail Bey’i ilk defa, Süleymaniye Kütüphanesi’nde açılan 
memuriyet imtihanım başarıyla geçmem neticesinde yine Süleymaniye 
Kütüphanesi müdüriyet odasında yapılan mülakatta kendisini tanımış 
oldum.

0 odada Süleymaniye Kütüphanesi Müdürü merhum Halid 
DENERİ, Bayezid Umumi Kütüphanesi (Bayezid Devlet Kütüphanesi) 
Müdürü merhum Muzaffer GÖKMAN Bey2, ve nihayet Millet 
Kütüphanesi’nin Müdürü Nail BAYRAKTAR Bey3 bulunuyorlardı. 
Bizlere muhtelif ve şahsi hayatimiz ve müstakbel düşüncelerimiz ve niçin 
kütüphaneci olmak istediğimizi ve kültürel hayatimiz mevzularında son 
derece enteresan sorular soruyorlardı. Bu sorular kısa ve netti.

Sonradan işittiğimize göre Nail Bey bizi Millet Kütüphanesi’ne 
istemiş ve boylece memur - müdür münasebetimiz başlamış oldu.

Millet Kütüphanesi Müdürlüğü’nden Nail BAYRAKTAR İmzalı 3 
Mayıs 1970 tarihli resmi yazıyla 31 Mayıs 197O’te Millet 
Kütüphanesi’nde göreve başladım. Evrakımla saym müdürümüzün 
odasına girdiğimde çok heyecanlıydım. Beni son derece güler yüzlü 
samimi ifadeyle karşılayıp elimi sıktı, ilk görevimde başarılı olmam ve 
hayırh olması temennisinde bulundu.

.Istanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü mezunu ا
2 İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunu.
3 İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap ve Fars Dilleri Bölümü mezunu.
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Bu davranış tarzı beni sevindirmiş içimdeki tereddütleri ve 
endişeleri silmişti.

ilk sözü; “Bana eğer bir itirazınız olmazsa biz Serhan ismini yanlış 
söyleyebilir veya unutabiliriz. Fakat evrakınızda da görüldüğü gibi sizin 
bir de, Mehmed isminiz var. Bizimde “Mehmed”! isimli bir memurumuz 
vardı, o askere gitti 0 yüzden sizi Mehmed isminizle çağırsak olmaz mi?” 
diye sorunca bende olumlu cevap verdim.

Ailem bana Serhan derken 15 hayatımda ve kütüphane camiasında 
Mehmed ismiyle amldik. Gerek Mehmed isminin şerefi gerekse 
kütüphanedeki arkadaşlarımın dil ve kulaklanmn alışması bizi arkadaşlar 
arasında bir hüsn ü kabule medar oldu.

Nail BAYRAKTAR Bey daima İş hayatında, memuriyet disiplinim 
insanlar ve personel arası münasebetlerde numunemiz oldu. Çok nadiren 
sinirlenir ve çok nadir olarak bağırır sonra sakinleşir, hata tamamen biz 
memurlarda olsa bile gönlümüzü çeşitli vesilelerle almaya çalışırdı. 
Arada bir vazifeyi kaytarsak ve arkadaşlar arasında sohpeti koyulaştırsak 
odamıza gelip bizi odasına çağırır, kütüphane ile ilgili bir şeyler sorar 
veya öğretici vazifeler verirdi. Bu hareketi ile hem elemanım disipline 
eder, hem de aylaklığın fayda vermeyeceğini ima ederdi.

Nail Bey çalışkan, daima kütüphanesini düşünen, fikir imal eden bir 
müdürdü. Personelimiz İçinde oldukça tecrübeli zâtlar vardı: Çocuk 
Kütüphanesi Müdür Yardımcısı, il okul öğretmenliğinden gelme ihsan 
GÜLEÇ bey, muhasebe şefi Tank Bey, muhasebeci yardımcısı memur 
Erdogdu ÜSTÜN Bey, Müdür yardımcısı Şeyh Şamil’in torunu Said 
Çamil’in kızı Hayriye NAHABAŞ hanımefendi, emekliliği yaklaşmış 
eski eserleri devir teslim aldığımız Yaşar AKDAŞ ve Firdevs ELİTAŞ, 
öğretmen Nezihe SİREN Hanımefendiler, öte yandan biz genç 
arkadaşların bazısı öğrenci ve ekseriyeti üniversite mezunu beş personel 
mevcuttu: Kütüphanecilik mezunu Naftye Hanim, Nebahat Hanim, 
Çiğdem Hanim, Sadullah Bey, Şenol Bey mezunlar olarak, Naftye 
Hanimin nişanlısı o sıralar askerde olan Türkoloji mezunu [merhum] 
Erdal HAMAMi Bey, bendeniz ve yine benim gibi Tarih bölümü mezunu 
Aysel GÜLTEPE hanımlarda mezun memurlardandı. Aynca beşte 
müstahdemimiz vardı.2 Müdürümüz Nail Bey’in kendisi gibi aslen 
Rumelili olan bu yaşlı zatlan incitmeden 15 yaptırması da ayn bir idari 
başanydı. Kütüphanenin ağırlık taşınacak veya eşyalann yerleri 
değişecek olsa müdür, muavinler, memurlar ve müstahdemler el birliği 

.Mehmed Ağırgan ا
2 Yardımcı Hizmetli.
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yaparlar ve gülüşerek, şakalaşarak yapılan bu İşler yanında dostluklar 
pekişirdi.

Tabi arada celâli işlerde eksik olmazdı. Amma saym müdürümüzün 
sulh severliliği ortalığı yatıştınrdı. Daktilo yazmayı, resmi yazı becerisi, 
İş takibi, çok önemli bir 15 olan okuyucu - memur münasebetlerini hep bu 
idareci, memur ve dostluk üçgeninde öğrendik. 0 zamanlar 
kütüphanemizin yükü çok ağırdı, il Halk Kütüphanesi İlçe halk 
kütüphaneleri müdürlüğü merkeziydi. Bu vesile ile Usküdar Şemsi 1494 
Kütüphanesi ve bağlıları, Kadıköy Aziz Berker, Kartal İlçe Kütüphanesi, 
Eyüp Hüsrev Paşa ve Fatih’te bulunan Murat Molla Kütüphanesi, 
Hekimoglu Ali Paşa Kütüphanesi, Ebu Bekir Paşa Kütüphanesi, Adile 
Sultan Halk ve Çocuk Kütüphanesi, Yavuz Selim Çocuk Kütüphanesi, 
Zenbilli Ali Cemali Efendi, Recai Efendi Çocuk Kütüphaneleri ki bir 
çoğu Nail Bey tarafından semt kütüphaneleri olarak kurulmuş olup, 
bugün Avrupa’da da bir çok ülkenin modem kütüphaneciliği semt 
kütüphaneleri ile yürütmekte olduğuna bakılırsa ne kadar olumlu bir tavır 
olduğu günyüzü gibi ortaya çıkar.

Aynca üç tane gezici kütüphanemizde Nail Bey tarafından hizmete 
sokulmuş ve yaz kamplannda da iare (ödünç verme) kütüphaneciliği icra 
edilmiştir. Benim memuriyete başladığım yıllarda kütüphaneler genel 
müdürümüz Abdülkadir Salgir Bey’dir ve kütüphanelerle ilgilenir ve 
bütçe ve kadro sıkıntısı pek çekilmezdi. Saym müdürümüzün o zamanlar 
bile bildiğim kadarıyla büyük ideallerinden biri de Beşiktaş semtine bir 
kütüphane yaptırmaktı. Bunun İçin yerinde bir açık hava sineması olan 
Yıldız Bulvan çıkışında sol tarafda köşe başı merkezinde bir arsayı 
belediyeden tahsis ile almışlar fakat genel müdürden tahsisat çıkmaması 
sebebiyle tahsis süresi olan beş yıl geçmiş ve arsalar tekrar belediyeye 
intikal etmiştir. Ancak Edimekapi Halk Kütüphanesi sayın 
müdürümüzün eseridir. Kendisi ile beş yıl kadar çalışmak nasip oldu. 
Sonra Ankara’ya Kütüphaneler Genel Müdür Yardımcılığı’na tayini 
çıktı. Kendisini, kütüphanemizde sevinç ve gözyaşı dolu bir uğurlama ile 
Ankara’ya yolcu ettik. Ben inanıyorum ki Nail Bey kadar Anadolu 
kütüphanelerini karış kanş gezmiş, onlann dertlerini dinlemiş ve çözmek 
İçin mücadele vermiş, bu sebeple amirleri ile zaman zaman çelişmiş bir 
bürokrat azdır. Nail Bayraktar Bey hayati boyunca gerek yurt 191 gerekse 
yurt dışı birçok ilmi sempozyumlara katılmış ve İngilizcesini ise kurslara 
gidip ilerletmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı’na 
uzman olarak girmiş ve tek başına Belediye Yazmaları, Cevdet Paşa 
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Yazmalan, Osman Ergin ve Muallim Cevdet Yazmalarının alfabetik 
kataloglarım hazırlamış ve bunlann tamamı basılmıştır.

Nail Bey emekliliğinde de benim müdürü olduğum kütüphanede 
bulunan İstanbul Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Yaşatma ve bilahere 
Millet Kütüphanesi’ni Yaşatma Demeği ismini alan demekte başkanlığı 
ve üyeliğini de devr almış; her zaman maddi ve manevi yardimlanni 
bizden esirgememiştir. Eski personelini daima gözetmiş bütün sevinçli ve 
kederli günlerimizde yanımızda yer almıştır. Biz halen kendisine ismiyle 
değil “Müdürüm” diye hitap ederiz.

Aynca kütüphanecilik ile ilgili bir çok makale ve kitapta kaleme 
almıştır. Aslen Yugoslavya’nın Kalkandelen kazasından göçmüş bir 
ailenin çocuğu olan müdürümüz İstanbul’da Kalkandelen’li olan üç 
kütüphane müdüründen biridir?

Çok söylenen bir sözdür ki: “Her başanh erkeğin arkasında bir 
değerli hanımefendi vardır”. Bu söz saym müdürümüz İçin de çok 
uygundur. Muhterem eşleri Nimet Hamm’da hem uzman bir kütüphaneci 
hem de iyi bir tarihçidir.2 Profesör Günay KUT Hanımefendi ile birlikte 
neşrettikleri sayısız makale ve müstakilen neşrettiği eser ve tebliğleri 
vardır. Müdürümüz ile evlendiklerinde Süleymaniye Kütüphanesi Müdür 
Yardımcısı idiler. Müdürü Halid Dener gibi titiz bir zata muavinlik 
etmenin zorluğu göz önüne ahmrsa Nimet Hanım’ın da ne derecede 
başarılı bir uzman kütüphaneci ve idareci olduğu anlaşılır. Son görevi 
Ankara î! Halk Kütüphanesi Müdürlüğüdür.

Bayraktar ailesinin gecesi ve gündüzü kütüphaneler, kütüphaneciler 
ve onların dertleri ile doludur. Kısaca ifade etmek gerekirse uhdesine 
verilen vazifeleri ibadet neşvesi ile ifâ ederler. Memuriyet ve 
idareciliğinde insani münasebetlerini daima ön plana alan ve ciddi bir 
şahsiyete sahiptiler. Ağır basan insani taraftarıyla hala ağabeyimiz, 
dostumuz ve müdürümüz olan Nail Bey’e sağlıklı, hayirh ve uzun 
ömürler niyaz ederim.

Diğerleri: Sultan II. Abdulhamid’in Yıldız Sarayı Kütüphanesi Müdürü olan Sabri 
Kalkandelen ile oglu İstanbul Umum Kütüphaneler Müdürü Nureddin Klkandlen 
Beyefendidir.
2 İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunu. Mezuniyet tezi 
Ebu’sSuud Efendi ve ailesidir. Bu mezuniyet tezi, bugünkü doktora tezi ayanndadır.
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BALIKESİR IL HALK KUTUPHANESI

A. Ercan TIĞ
Balıkesir 7Halk Kütüphanesi Müdürü

Kuruluşu ve Genel Durumu:

Balıkesir il Halk Kütüphanesi, 1901 yihnda Karasi Sancağı 
Mutasarrıflarından ÖMER ÂLİ BEY tarafından kurulmuş ve Eski 
Belediye Binası (şimdiki Kuvâ-yı Milliye Müzesi) bitişiğindeki Hacı Ali 
Camii bahçesinde, o zamamn medrese odalarından birisinde, birkaç 
dolaphk küçük bir kütüphane olarak faaliyete geçmiştir. Zamanla mevcut 
kitaplar okuyuculann büyük ilgisi nedeniyle ihtiyaca cevap verememeye 
başlamış; bu durum karşısında Ömer Âli Bey, kütüphane İçin müstakil 
bir bina yaptırmak ve daha fazla sayıda kitap temin etmek amacıyla, 
şehrin ileri gelenleri ile görüşmüş ve yapılan çalışmalar sonunda 
kütüphane “Evlere ödünç Kitap Verme Servisi”nin günümüzde de 
hizmet verdiği binaya kavuşmuştur.

il Halk Kütüphanesi, mülkiyeti il özel idare Müdürlüğü’ne ait olan 
ve 1938 yihnda yaptırılan, Anafartalar Caddesi üzerindeki binada uzun 
yıllar hizmet verdikten sonra, kütüphane binası yerine 15 hani 
yapılmasına karar verilmesi üzerine, Balıkesir il Daimi Encümeni’nin 08 
Temmuz 1987 gün ve (682) sayılı karan gereğince, il özel idare 
Müdürlüğü Hizmet Binası Kompleksi’nde bulunan ve daha önceleri 
Karesi Vergi Dairesi olarak kullanılan bölüme taşınmıştır.

15 Ocak 1988 tarihinden, 08 Ocak 1994 tarihine kadar 
okuyuculanna bu binada hizmet veren kütüphane, Eski Kuyumcular 
Mahallesi Salih Tozan Caddesi’ndeki hizmet binasının da il Genel 
Meclisi’nce il özel idare Müdürlüğü İş Merkezi ve Hizmet Binası (öz 
MERKEZ) olarak yapılmak üzere yıkılmasına karar verilmesi üzerine, 08 
Ocak 1994 tarihinden itibaren boşaltılmaya başlanmış;

a) Bölge Cilt Atölyesi, 11 Halk Kütüphanesi Müdürlüğü’ne bağlı 
olarak hizmet vermekte olan “Ece Amca Çocuk Kütüphanesinin alt 
katma;

b) Evlere ödünç Kitap Verme Servisi, daha önceleri de hizmet 
verdiği Hacı Ali Camii Bahçesi’nde bulunan mülkiyeti Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü’ne ait hizmet binasma;
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c) Lâtin Harfli Türkçe Eserler ile, idari Bürolar ise, Balıkesir 
Belediyesi Encümeni’nin 12.10.1993 tarih ve (2773) sayılı karan ile, II 
Halk Kütüphanesi Müdürlüğü’nün yeni hizmet binası İnşa edilinceye 
kadar geçici olarak kütüphaneye tahsis edilen, Bahçelievler Mahallesi 
Kıralı Sokak’ta bulunan mülkiyeti Balıkesir Belediyesi’ne ait yeni hizmet 
binasına;

ç) Cilt birliği sağlanarak demirbaşa kaydedilen eski yıllara ait süreli 
yayınlar ile, Arapça ve Farsça Basma Eserler ve El Yazması Eserler ise. 
Valilik Makamı’mn 18 Nisan 1994 gün ve 490-345 sayılı Onaylan 
gereğince, yeni hizmet binasının yeterli olmaması nedeniyle, Sosyal 
Hizmetler 11 Müdürlüğü’ne bağlı Merkez Huzurevi Hizmet Binasının 
zemin katinda bulunan (6) numaralı odaya taşınmıştır.

Belediye Başkanlığı’nca, Bahçelievler Mahallesi’nde ve Merkez 
Endüstri Meslek Lisesi yamnda bulunan ve il Halk Kütüphanesi olarak 
kullanılmak üzere tahsis edilen bugünkü hizmet binası, biri 64m2, diğeri 
I52m2 alanında iki salondan ibarettir. Binada kalorifer tesisatı mevcut 
olmadığından, ısınma split klimalar ile gerçekleştirilmeye 
çalışılmaktadır. Ancak, ısınma İŞİ yeterli olmayıp, bilhassa soğuk kış 
aylarında gerek okuyucu ve gerekse çalışan personel açısından büyük 
güçlük çekilmektedir.

Mutasarrıf Ömer Âli Bey tarafından, 103 yıl önce donemin Osmanh 
Pâdişâhı Sultan n. Abdülhamid Han’dan izin alınmak suretiyle, 
“Hamidiye Kütüphanesi” adi ile kurulan kütüphane, 1908 yihndan 
itibaren “Maarif Kütüphanesi” ve 1922 yihndan itibaren de “Vatan 
Kütüphanesi” adlarıyla anılmıştır. Kütüphanenin adi, vn. Milli Eğitim 
Şûrâsı kararlarına dayanılarak, 01 Haziran 1962 gün ve 262.1-3165 sayılı 
emirle de “il Halk Kütüphanesi Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

Balıkesir il Halk Kütüphanesi, Balıkesir il Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü ve Balıkesir Valiliği vasıtasıyla, Kültür Ve Turizm Bakanlığı 
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet 
göstermektedir.

Bugün, Balıkesir il Merkezi’nde, Balıkesir 11 Halk Kütüphanesi 
Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren 4 Şube Halk ve 3 Çocuk 
Kütüphanesi mevcuttur. Bunlar; Armutalan, Pamukçu, Gaziosmanpaşa, 
Şamlı Şube Halk Kütüphaneleri ile; Altleylül, Atatürk ve Ece Amca 
Çocuk Kütüphaneleri’dir.

31 Arahk 2003 tarihi itibariyle bu kütüphanelerimizde toplam 
126.561 adet kitap mevcut olup; 2003 yılında bu kütüphanelerimizden 
toplam 170.797 okuyucu yararlanmıştır.
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Mevcut kitaplann 68.750 adedi II Halk Kütüphanesi’ne ait olup, 
bunlann 2.080 adedi îngilizce, 625 adedi Fransızca, 225 adedi Almanca, 
1.256 adedi Arapça, 43 adedi Farsça, 120 adedi diğer dillerde, 6.543 
adedi 1928 Harf Devrimi öncesi basılmış, 788 adedi 1928 Harf Devrimi 
sonrası basılmış Eski Harfli Türkçe, 55.619 adedi Türkçe ve 1.451 adedi 
de çok kıymetli El Yazması Eser’dir.

Mevcut El Yazması Eserlerin, “Uygun koşullarda korunamadığı” 
gerekçesiyle ilk olarak, Bakanlığımız Kütüphaneler Genel 
Müdürlügü’nün 09 Ekim 1992 gün ve 400.21-5164 sayılı ve 1992-19 
numaralı Genelgeleri ile. Milli Kütüphane Başkanlığı, Süleymaniye 
Kütüphanesi Müdürlüğü, ya da Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi 
Müdürlüğü’ne devredilmesi istenmiş; Kültür Bakanlığı Kütüphaneler 
Genel Müdürlüğü’ne 17 Kasim 1992 gün ve 601-1074 sayılı yazı 
yazılarak, El Yazması Eserler’in Balıkesir’de kalmalan sağlanmıştır.

Ancak; daha sonra Bakanlığımız Kütüphaneler Genel 
Müdürlüğü’nce, Valiliğimize gönderilen 18 Temmuz 2000 gün ve 601- 
5219 sayılı yazı ile, ilimizdeki El Yazması Eserler’in bu defa Konya 
Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürlüğü’ne devredilmesi istenmiş; 
El Yazması Eserler’in bulundurulacağı depoların güvenliğinin 
sağlanması, eserlerin yıpranma tehlikesine karşı gerekli önlemlerin 
alınması ve bunlann gerektirdiği donanımın yerel imkânlarla sağlanması 
durumunda, eserlerin devrinin yapılmayacağı ve ilimizde hizmete 
sunulabileceği bildirilmiştir.

Bakanlığımız Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’nce istenen koşullar, 
donemin Balıkesir Valisi Sayın Utku ACUN’un gayretleri sonucunda 
yerine getirilmiş, 2001 Yılı 11 özel idare Büîçesi’nden aynlan ödenekle 
toplam 3.720.640.000 TL’ye satin ahnan teknik cihazlar (Nem Alma, 
Nem Verme, Isı ve Nem ölçme Cihazlan ile, split Klima) Huzurevi’nin 
Zemin KatFnda bulunan El Yazması Eserler Deposu’na monte ettirilerek 
kullanılmaya başlanmış ve bu suretle eserlerin Balıkesii’de kalmalan 
sağlanmıştır.

Mevcut 1.451 adet El Yazması Eser’in bir kısmı kütüphanenin 
kurucusu Karasi Mutasarrıfı Ömer Ali Bey tarafından, diğerleri ise çeşitli 
kişi ve kuruluşlarca Balıkesir’de kalmak koşulu ile şartlı olarak 
bağışlanmış; 107 adedi Dursunbey İlçe Halk Kütüphanesi’nden, 53 adedi 
de Edremit Muzaffer Akpmar İlçe Halk Kütüphanesi’nden 
devralınmıştır. El Yazması Eserler İçinde 6 adedi ÜNİK ESER olup, 
bugüne kadar başka nüshalanna rastlanmamıştır. Bu Eserlerin adlan;
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1- Ahbar al-ahyar n.cüz Ravnak al-macalis,
2- Gülşeniraz,
3- Gayat-al bayan fi tabdir badan al insan,
4- Fal al-saada,
5- Garipname,
6- Husn-Ü Dildir.
Aynca, Selçûkî son veya Osmanh ilk İŞİ olduğu sanılan ve kim 

tarafından yazıldığı belirlenemeyen Kur’an-1 Kerim de önemli ve değerli 
eserlerdendir. Eserin ilk iki sayfası altm yaldız laciverdi müzehhebtir. 
Her sayfada üç satir sülüs hat altm yaldızla yazılmıştır, ilk ve son 
yapraklan tamir görmüştür.

Kültür Mirasımızın en önemli eserlerinden olan Ata Yâdigân bu El 
Yazması Eserlerimizin korunması, saklanması ve gelecek nesillere 
bozulmadan aktanlmasi. Ulusal Kültürümüzün Korunması bakımından 
büyük önem arzetmekte ve ilimiz il Halk Kütüphanesi Müdürlüğü nce bu 
konuda gerekli çaba ve gayret hassasiyetle gösterilmektedir.

Balıkesir il Halk Kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü verilerine göre “Mevcut 
kitap sayısı açısından”, 21 Haziran 1934 tarih ve 2527 Sayılı Basma Yazı 
ve Resimleri Derleme Kanunu” gereğince, derleme nüshası alan Ankara 
Adnan ötüken il Halk Kütüphanesinden sonra (68.750) adet kitap ile, 
(81) il Halk Kütüphanesi arasında (2)nci sırada gelmektedir.

Yine, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 
Müdürlüğü verilerine göre, “il Geneli” hesap edilerek yapılan 
sıralamada, Balıkesir ili (339.298) adet kitapla (81) il arasında (8).nci 
sırayı almıştır.

Kadro ve Personel Durumu:
Balıkesir il Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ile, buna bağlı Şube Halk 

ve Çocuk Kütüphaneleri’nde toplam 16 personel görev yapmaktadır.
Öğrenim durumlarına göre personelin 1’İ Üniversite 

Kütüphanecilik Bölümü mezunu, 5’İ Yüksekokul, 9'u Lise ve Dengi 
Okul ve 1’İ de ilköğretim Okulu mezunudur.

il Halk Kütüphanesi Müdürü A. Ercan TIĞ, İstanbul üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi ve Istanbul Yüksek öğretmen Okulu Kütüphanecilik 
Bölümü 1971 yılı mezunu olup, 11 Haziran 1975 tarihinden bu yana 
Balıkesir il Halk Kütüphanesi Müdürü olarak görev yapmaktadır.
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Balıkesir II Halk Kütüphanesi Müdürlüğü’ne Bağlı Olarak
Hizmet Vermekte Olan Şube Halk ve Çocuk Kütüphaneleri:
1. Armutalan Şube Halk Kütüphanesi:
Balıkesir’e 35 km. uzakhkta bulunan Armutalan Köyü’nde hizmet 

vermekte olan bu kütüphane, ihtiyaca uzun yıllar cevap verebilecek 
nitelikte bir binaya sahiptir. Kütüphane 13 Temmuz 1968 tarihinde 
hizmete açılmıştır. Binanın alt kati uzun yıllar ilköğretim Okulu olarak 
kullanılmıştır. Kütüphanenin hizmet verdiği binanın üst katinin kullanma 
hakki, Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. 
Mülkiyeti Köy Hizmetleri Tüzel Kişiüği’ne aittir. 2003 Yılı 
Istatistikleri’ne göre kütüphanede (11.359) adet kitap mevcuttur. 16 
Mayıs 2003 tarihine kadar kütüphaneden Toplam 755 okuyucu 
yararlanmıştır. Görevli bulunan 1 Memur ve 1 Hizmetli’nin emekliye 
aynlmalan nedeniyle, Armutalan Şube Halk Kütüphanesi 16 Mayıs 2003 
tarihinden bu yana geçici olarak okuyucu hizmetine kapalıdır.

2. Pamukçu Şube Halk Kütüphanesi:
Balıkesir’e 13 km. uzaklıkta bulunan Pamukçu Kasabasi’nda hizmet 

vermekte olan bu kütüphane, ilk olarak 23 Nisan 1967 tarihinde 
Büyükbostancı Köyü’nde hizmete açılmıştır. Ancak, mülkiyeti Köy 
Tüzel Kişiüği’ne ait olan binasının onan minin mümkün olmaması 
nedeniyle, Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’nün 
04.02.1986 gün ve 490.01.11.90.-523-4547 sayılı yazilanna dayanılarak, 
Pamukçu Kasabası’na nakledilen kütüphane, 02 Haziran 1986 tarihinde 
Pamukçu Belediye Başkanlığı tarafından kullanma hakki Kütüphaneler 
Genel Müdürlüğü’ne (49) yıl süre ile verilen yeni hizmet binasında 
okuyucuların hizmetine açılmıştır. 2003 Yılı Istatistikleri’ne göre 
kütüphanede (10.335) adet kitap mevcuttur. 2003 Yılı’nda kütüphaneden 
(14.562) okuyucu yararlanmıştır. Kütüphanede (1) Memur ile, (1) 
Hizmetli görev yapmaktadır.

3. Gaziosmanpaşa Şube Halk Kütüphanesi:
Merkez Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde hizmet vermektedir, 

ihtiyaca uzun yıllar cevap verebilecek nitelikte bir binaya sahiptir. 
Binamn mülkiyeti il özel idare Müdürlüğü’ne ait olup, kullanma hakki 
süresiz olarak Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. Kütüphane, 
22 MART 1973 tarihinde hizmete açılmıştır. 2003 Yılı istatistikleri’ne 
göre kütüphanede (11.588) adet kitap mevcut olup, ayni yıl İçinde 
kütüphaneden (11.062) okuyucu yararlanmıştır. Kütüphanede (2) Memur 
görev yapmaktadır.
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4. Şamlı Şube Halk Kütüphanesi:
Balıkesir’e 30 km. uzaklıkta bulunan Şamlı Bucagı’ndadır. 

Kütüphane, personeli bulunmadığından okuyucu hizmetine 
açılamamaktadır. 2003 Yılı îstatistikleri’ne göre kütüphanede 1.909 adet 
kitap mevcuttur.

5. Aitleyim Çocuk Kütüp١ıanesi:
Aitleyim Çocuk Kütüphanesi, 14 Mart 1955 tarihinde hizmete 

açılmıştır. Altleylül ilkokulu Bahçesi’ndeki binasında hizmet vermekte 
iken, binasının Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yeniden yaptırılmak üzere 
yıktırılması sonucu, 23 NİSAN 1982 tarihinden itibaren Merkez Kayabey 
ilköğretim Okulu içersinde tahsis edilen yerde faaliyetini sürdürmektedir. 
2003 Yılı istatistikleri’ne göre kütüphanede 8.467 adet kitap mevcuttur. 
2003 Yılı’nda kütüphaneden 25.050 okuyucu yararlanmıştır. 
Kütüphanede 1 Memur görev yapmaktadır.

6. Atatürk Çocuk Kütüphanesi:
Atatürk Çocuk Kütüphanesi, 17 Kasim 1957 tarihinde hizmete 

açılmıştır.Atatürk ilköğretim Okulu Bahçesi’ndeki binasında hizmet 
vermekte iken, binasının Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yeniden 
yaptmlmak üzere yıktırılması sonucu, 10 Kasim 1995 tarihinden itibaren 
D.S.i. 25. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri’nde tahsis edilen yerde 
faaliyetini sürdürmüş; Ocak 2003 ayında yeniden Atatürk ilköğretim 
Okulu İçinde tahsis edilen yeni yerine taşınmıştır. 2003 Yılı 
îstatistikleri’ne göre kütüphanede 9.878 adet kitap mevcuttur. 2003 
Yılı’nda kütüphaneden 19.535 okuyucu yararlanmıştır. Kütüphanede 1 
Memur görev yapmaktadır.

7. Ece Amca Çocuk Kütüphanesi:
Merkez Karaoglan Mahallesi Emir Sokak’ta hizmet vermekte olan 

Ece Amca Çocuk Kütüphanesi, ihtiyaca uzun yıllar cevap verebilecek 
nitelikte bir binaya sahiptir. Bina, Emekli Topçu Binbaşısı Ali Saip Ece 
tarafından (Ece Amca) Belediye’ye bağışlanmış ve binanm kullanım 
hakki, Belediye Meclisi’nin 29.02.1984 gün ve (197) sayılı karan ile. 
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. Kütüphane 10 EYLÜL 
1984 tarihinde hizmete açılmıştır. 2003 Yılı îstatistikleri’ne göre 
kütüphanede (4.275) adet kitap mevcut olup, 2003 Yılı’nda 
kütüphaneden (23.971) okuyucu yararlanmıştır. Kütüphanede (1) Memur 
görev yapmaktadır.
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NAİL BAYRAKTAR

Ferit Ragip TUNCOR
Emekli Kütüphaneci

Maarif Vekâleti Neşriyat Müdürü Rahmetli Adnan ötüken (1909- 
1972) 1942 yihnda Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde “Kütüphanecilik 
Kursu” açmıştı. Bu kursa, Ankara’daki çeşidi kuruluşlarda görevli bütün 
kütüphanelerin müdürleri katılmıştı. Ben, !هل Neşriyat 
Müdürlüğü’ne mümeyyiz olarak tayin edilince müdürüm benim de kursa 
katılmamı istedi. Kursa Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi kütüphane 
müdürü Hasan Bey, Fakülte’nin Ingiliz Edebiyat! bölümünden Rahmetli 
Abdülkadir Salgir (1923- ) da dahildi. 194604 Abdülkadir Salgir Milli 
Kütüphane Hazırlık Bürosu’nda çalışmaya başladı. 8.٧1.1961 'de 
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’ne getirildi. Onun yardımcılığını da Nail 
Bey üstlendi. Nail Bey’i ben, Abdülkadir Salgır’ı ziyaretlerim sırasında 
tamdım, iki değerli Kütüphaneci baş başa vermiş, büyük bir uyum İçinde 
ülke kütüphanelerini yönetiyorlardı. İstanbul’da Simkeşhane’da 
kurulacak “il Halk Kütüphanesi” üzerine de çalışmalarını devam 
ettiriyorlardı. Genel Müdür Muavini olan Nail Bey, herkese karşı iyi 
davranışı ve ülke içindeki kütüphanelerin isteklerinin yerine getirilmesi 
konusundaki yardimlan sayesinde her kütüphanecinin sevgi ve saygısını 
kazanmıştı.

Emekli olunca İstanbul’a gelen Nail Bey’in vatanî vazifesi daha 
bitmiş değildi. Paraca sıkıntı çekmiyordu. Eşinin ve kendisinin emekli 
maaşlan onlara yetiyordu. Fakat üstün vazife aşkı onda bir idealdi. 
Kendisine Taksim’deki Atatürk Kitaphğı’nda uzman olarak bulunması 
teklif edilince zevkle kabul etti. Yetiştirdiği öğrencilerin ve maiyetinde 
çahşanlann hepsi onun hayranıdırlar. Şahsi çalışmalarının ürünü olan 
Milli Eğitim Bakanhgı’nca basılan Hediyetü’l-arifin, esmaü'1-müellifîn 
ve asarülmusannifîn ile Bagdath Vehbi Efendi Kütüphanesi’ndeki 
önemli Arapça yazmaların katalogu adil eserleri ile hazırladığı çeşitli 
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kataloglar ve “Okul ve Kütüphane” isimli değerli çalışması bilim âlemine 
ışık saçan projelerdir. Hediyetü’l-arifin, esmaü'1-müellifîn ve asarü’1- 
musannifin adıyla hazırladığı kıymetli eserin birinci baskısı Milli Eğitim 
Bakanhğı’nca Araştırma-lnceleme dizisinin onuncu eseri olarak 
yayınlanmıştır. Kısa bir sürede baskısı tükenen kitap 1992 yılında 
yeniden basılmıştır ki bu da bize eserin kıymetini göstermesi açısından 
mühimdir.

Nail Bayraktar’m kıymetli eşleri Nimet Bayraktar Hanımefendi de 
mühim kütüphanecilerimizden biridir. 1971 yılında eski eserlerin, Arapça 
ve Farsça kitapların bulunduğu Süleymaniye Kütüphanesine, Milli 
Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Müdürlüğü’nde şube müdürü olan 
Muammer Ülker Bey’in tayini tensib edilmiş, fakat o devrin Milli Eğitim 
Bakam Şinasi Orel (1916- ) mucibi imzalamamış ve “Gelsin imtihan 
edeyim” demiş. Değerli dostum Muammer Ülker de islamabad’da elçi 
olarak bulunduğundan Farsça’ya hakim olan bakanın imtihanım vererek 
Süleymaniye Kütüphanesi’ne getirilmişti. îşte müdürü bu şekilde 
imtihanla getirilen bir kütüphanenin müdürlüğünü başarıyla yürütmüş 
olan Nimet Hanım’ın ve onun saym eşinin gazete ve dergilere yazdığı 
çok sayıda makale vardır.

İşte önümde bir yazı. Üsküdar Matbaasi’na ait rahmetli iffet Halim 
Oruz’un yayımladığı Kadm gazetesinden kesilmiş bir kupür. Nimet 
Hanım’ın bu yazısı bize, Padişah Selim ül’ün (1761-1808) Üsküdar’da 
18O3’te Harem iskelesi’ndeki yokuşta mensucat İçin yaptırdığı 10 
handan birinin matbaa olmasmı emrettiğini ve bugünkü Milli Eğitim 
Basimevi’nin temelinin burası olduğunu söylüyor. Yine Nimet Hanım’ın 
Mihin Lugal ile birlikte hazırladığı Türkiye Yazma eser kütüphaneleri ve 
bu kütüphanelerde bulunan yazmalarla ilgili yaymlar adil kitabi 
kütüphanecilik açısından mühim bir kitap. Daha nice eserlere Saym 
Bayraktarlar, Kendilerine mutlu nice günler ve uzun yaşamlar dilerim.

277



KAĞIT RESTORASYONU VE KONSERVASYONU 
İLE İLGİLİ BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ

Nergis ULU
Kağıt Restoratörii, Atatürk Kitaplığı

Kağıt restorasyonu ve konservasyonu ülkemizde çok fazla 
bilinmeyen, tanınmayan, çalışanları parmakla sayılacak kadar az olan bir 
çalışma alanıdır. Avrupa ülkelerinde ise bu konular ile ilgili birçok 
enstitü ve çalışma yapan özel ve kamu kuruluşu bulunmaktadır. 
Ülkemizde ise Süleymaniye Kütüphanesi, Başbakanlık Osmanh Arşivi 
ve Atatürk Kitaplığı başta olmak üzere ancak 5-6 kurumda kağıt 
restorasyon atölyesi mevcut olup burada çalışan eleman sayısı 20-251 
geçmemektedir.

Türkiye’de kağıt restorasyonu ve konservasyonu ile ilgili 
yayınlanmış yayın bulmak da bir hayli güçtür. Yaklaşık 10 yıldan beri 
kağıt restorasyonu ve konservasyonu ile ilgili literatür araştırması sonucu 
elde edilen bibliyografik künye adedi toplam 71 olup, bunun 9’u kitap, 
2’si yayımlanmamış yüksek lisan tezi, 601 ise makaledir.

Bütün eksiklerine rağmen söz konusu alanlarda çalışan ve bilimsel 
araştırmalarda bulunan kişilerin, çalıştıkları alan ile ilgili literatürden 
haberdar olmalarına yardımcı olacağı düşüncesi ile bu çalışmanın 
yayımlanmasına karar verilmiş olup, bu konudaki literatür çalışmalarımız 
hâlen devam etmektedir. Bu çalışmalarımıza ileride de sürdürmeyi 
düşünmekteyiz.

Bu kısa çalışma, ileride de bu konu ile ilgili yapılacak her türlü 
uygulama ve akademik araştırmalara bir nebze olsun katkı sağlarsa 
hedefine ulaşmış olacaktır.

A. KİTAPLAR:

Barrow, W.J. El Yazmaları ve Belgelerin Bozulma ve 
Onarilmalan” /عث. Neslihan Uraz . .— İstanbul: TKDB, 1992. 172 s.

Başbakanlık Osmanh Arşivi’ndeki Belge Türleri, Padişah El 
Yazılan ve Belge Restorasyonu İstanbul : Başbakanlık Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanh Arşivi Daire Başkanlığı Yaymlan, 
1997.224 s.

Clements, W.G. - David D. L. Thomas.. Arşiv Belgelerinin 
Korunması Konusunda Temel Bilgiler, Bir Ramp Çalışması / Necla
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Olsa Ankara : Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı Yayınları, 1993. XIV, 29 s.

Çetin, Atilla (haz). Arşiv Belgelerinin Restorasyonu Ankara : 
Kültür Bakanlığı, 1977. 10*61 s.

Duckhein, Michel. Arşiv Binaları ve Teçhizatı / çev: Cemil Goker 
Ankara : Milli Eğitim Basımevi, 1974, 7*11+240 s.

Gokman, Muzaffer. Kitabin Sağlık Bilgisi .— Istanbul : Arkadas 
Basımevi, 1946. 32 s.

Kathpalia Yash, Pal. Arşiv Malzemesinin Korunması ve 
Restorasyonu / çev. Nihal Somer”.— Ankara : Başbakanlık Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı 
Yayınlan, 1990. XLVH+219 s.

Roper, Michael. Koruma ve Konservasyon Servisinin Planlanması, 
Teçhizatlandınlması ve Personel istihdamı: Bir Ramp Çalışması / çev. 
Necla ilemin, Necla Büyükkırcalı .— Ankara : Başbakanlık Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı 
Yayınlan, 1994. XVI, 89 s.

Yücel, Ayhan - A. Serda Kantarcioglu. Müzelerdeki Eserlerin 
Bozulmasında Mikroplann Rolü: Topkapi Sarayı Müzesi’ndeki Bir 
Kısım Organik Eser ve Mekanlann Mikrobiyoloji Yönünden incelenmesi 
ve ilaçlama Deneyleri .— Ankara : Kültür Bakanlığı, 1997. 221 s.

B. TEZLER:
Güneş, Güssün. “Kütüphanelerde Koruma Çahşmalannda Asitsiz 

Kağıt Kullanımı” ._ İstanbul : i. ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Kütüphanecilik Ana Bilim Dah, 1999. xm, 184 s. (Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi). (Danışman: Yard. Doç. Dr. Tuba Karatepe)

Gazi, Saadet. “Kağıt Konservasyonu” .— İstanbul : I. ü. Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onanm 
Ana Bilim Dall, İstanbul, 1998. X, 178 s. (Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi). (Danışman: Doç Dr. Sait Başaran)

C. MAKALELER:
Akbulut, Dr. ilhan. “Süleymaniye Kütüphanesi ve Kitap 

Hastahanesi” Kültür ve Sanat, 15 Eylül 1992, s. 60-62.
Akbulut, Dr ilhan.” Süleymaniye Kütüphanesi cilt ve kitap onanm 

servisinde,” Antik Dekor, 18,1993, s. 48-50.
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SAYIN NAİL BAYRAKTAR

Muammer ÜLKER
Emekli Süleymaniye Kütüphanesi Müdürü

Onu hep çalışırken, hep faydalı İşler peşinde koşarken görürsünüz. 
Sevgi dolu bakışlarında tebessüm hiç eksik değildir. Mesleğini hakkîle 
sevdiği İçin, bilgi ile hep müsbet İşler yapmıştır.

Süleymaniye Kütüphanesi’nde kıymetli ve dirayetli Kütüphaneci 
müdür Hâlit Dener’le mesleğe başlayıp, epeyce çalıştıktan sonra yine 
değerli kütüphaneci Şemim Emsen’le Fâtih Millet Kütüphanesi’nde 
birlikte çalışmış, Şemim Bey’in Bakanlık müfettişi oluşu ile de bu 
kütüphanenin müdürlüğünü üstlenmiş, kimsenin başaramayacağı üstün 
hizmetler vermiştir. İstanbul Kütüphanelerine yaptığı hizmetler her 
yiğidin kân değildir. Vefah, kadir kıymet bilir bir araştırma onun 
İstanbul’da yeni kütüphaneler açılması, kütüphanelerin semtlere 
yayılmasının sağlanması, okuyucu sayısının arttınlması, hizmetlerin 
çağdaş düzeye getirilmesi İçin, yokluklar içerisinde nasıl bir gayretle 
çalıştığını, nasıl bir idealist olduğunu ortaya koymaya yetecektir.

Genel Müdür Yardımcılığı görevinde de yine o mütevâzî, 
gösterişten uzak, yapıcı tavn ve çahşmalan ile olumlu bir görev donemi 
geçirmiştir.

0 genç kütüphanecilerimizin örnek olması gereken bir kütüphaneci, 
iyi bir insan, hâlen çalıştığı dikkate ahnirsa elli yılı aşan bir çalışma ile 
Kütüphanecilerimiz İçin bir gayret abidesidir.

Mesleğin her kademesinde, memuriyetten genel müdür 
yardımcılığına, emeklilikten sonra da yine değerli bir kütüphanemizde 
değerli koleksiyonlara hizmet vermiş hâlen de vermektedir.

Türk Kütüphaneciler Demeği’nde hizmetler vermiş, Meslek 191 
Kütüphanecilik Eğitim Kurslarında Kütüphanelere eleman 
yetiştirilmesinde yıllar yılı büyük bir özveri ile emek vererek, bütün yurt 
sathındaki kütüphanecilere bir şeyler öğreterek kütüphanecilik 
mesleğinin gelişmesine yardim etmiştir.
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o, birçoklanmn gıpta ettiği Kütüphanecilik mesleğini gönülden 
sevenlerdendir. Büyük Türk şâiri Nedim bile bu mesleğin 
hayranlarındandır. Damat İbrahim paşa, kendisini kütüphanesinde 
görevlendirdiği İçin aşağıdaki şiiri ile ona teşekkür etmektedir.

“ihsan edüp, kerem buyurup, himmet ٥٧٥ 0,
Lütfetti bendesine kütüphane hizmetin. 
Ol hizmet-i celilin, efendim Huda bilir, 
Çoktan çekerdi hatır-ı azade hasretin. 
Fikri hemîşe bu idi kim, cümle sarf ede, 
İlm-i şerif hizmetine, kabiliyetin.
Amma kitapsız, nice mümkün deyu müdâm, 
Derdile çak ederdi, girîban-ı mihnetin 
Yanlış bir iki cüz.’üperakende cem’ edüp, 
Onlarla eyler idi, ida’ât-i tabatin 
Girmezdi pak nüsha ele, ،ariyet dahi, 
Herkes bilir kitabinin elbette kıymetin”

Önce Süleymâniye Kütüphanesi gibi muhteşem yazma eserler 
koleksiyonunu tanımak, sonra, Millet Kütüphanesi’ndeki Feyzullah 
Efendi koleksiyonundaki şaheserlerle ve oraya bağlı kütüphânelerdeki 
yazmalarla, büyük bibliyofil, ilim adamı Ali Emîrî Efendi’nin senelerce 
büyük bir gayretle topladığı koleksiyonu ile yıllarca hemhal olmak, 
Ingiltere’de British Library’deki şark yazmaları ile tanışmak, en sonunda 
da İstanbul Atatürk Kitaphğı’nın değerli koleksiyonlan ile hem de fi 
sebîlillah -yâni Allah rızası İçin- haşır neşir olmak, dünyâda herkese 
nasip olmayacak bir mazhariyet, bir şanstı. İşte sevgili Nail Bayraktar 
sonsuz tevazuu ve kütüphanecilik bilgisi ile buna hale lâyık ve hattâ 
elyak müstesna bir kütüphanecidir.

Mesleğini, meslekdaşlannı, memleketini ve milletini bu derecede 
seven, onlan yücelten Bayraktar gibilerin sayılannm artmasını Tanndan 
niyaz ediyor, daha nice sağlıklı, uzun hizmet yıllan diliyorum sevgili 
Nail Bayraktar’a.

ALİ EMÎRÎ’YE GAZEL

Mulıtaç isen uyuzuna eslaf pendinin 
Diz. çok önünde şimdi EmîrîEfendi’nin 
Âmid 0 şehr-i nur öğünsün ile’Lebed 
Fazl ufazîletile bu necLi bülendinin
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Îklîm-i Rûm'u ••ز otuz, yd taraftara!
Bir maksadlle tab’ا nea’is-pesendinin
Yekpare nur olan bu kütüphâne-i nefis
Yekpare servetindi bu alemde kendinin
Ecdâd-1 pakimtz, gibi vakfetti millete, 
Havram oldu halk eser-i bi-menendinin 
Ya Fahr-ı kainat sen iyfa et ecrini, 
Divana Kibriya’da bu Şark ercumendinin

üstâd Yahya Kemâl BEYATLI

Sözlük

Füyûz: Feyizler, Feyiz’in çoğulu
Âmid: Diyarbakır’ın eski adi
Bende: Birisine bağlı kişi
Çak Etmek: Yutmak
Dîvân-ı Kibriya: Yüce Tanrı katinda
Ecdâd: Atalar
Ecir: Sevap, karşılık
Eser-İ bî-menend: Eşsiz, Benzeri olmayan eser
Eslâf: Geçmiş kişiler, Selefin çoğulu
Fahr-İ Kâinat: Yaratılmış yerlerin insanların öğüncü
Fazilet: Erdemlik
Fazl: Yücelik, Erdem
Gir ban: Yaka
Hemîşe: Daima, Her zaman
Himmet: Gayret, Çaba
Hizmet-i Cell: Yüce 1؟ 
ihsan: Lütuf, iyilik 
ile’l-ebed: Sonsuza kadar 
İlm-i Şerif: Şerefli, yüce bilimler 
Kerem: Cömertlik
Müdâm: Daima, her zaman
Necl-İ Bülend: Yüce oğul
Nefâ’is-pesend: Nefis, güzel şeyler beğenen
Pak: Temiz
Pend: Nasihat
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SABIR TAŞI

Ramazan YAGIZ
Kültür ve Tu٠ıBakanhğ٦ Teftiş Kurulu Başkam

Nail Bayraktar son 50 yılın gelmiş geçmiş kütüphaneciler zincirinin 
en sağlam ve en parlak halkasını oluşturmaktadır.

Bu süre İçinde meslekte az veya çok bir aşama kaydetmiş ne kadar 
kütüphaneci varsa, hepsinin arkasında 0’nun yapıcı eli ve desteği vardır. 
Ancak Saym Bayraktar, kimseyi minnet altında bırakmamak İçin bu 
iyiliklerini ve yardımlarını mesafeli ve ustahkh bir kurgu İçinde 
yaptığından kimse bunun farkma varamaz, tabii mecrası İçinde 
gerçekleştiğini samr.

Nail Bayraktar’m etrafında sürekli olarak geniş bir huzur çemberi 
vardır. Onun İçine girebilenler huzur bulmuştur ve amacına ulaşmıştır.

ihtiras, bencillik, ümitsizlik gibi her insanda bulunabilen duygular 
O’nun semtinden geçememiştir, öfkelendiği, dertlendiği, yardim 
dilendiği görülmemiştir. Fakat herkesin yardımına koşmuştur. Herkesin 
şikayetini, derdini dinlemiştir. Dertlere deva olmuştur.

Nail Bayraktar gösterişten uzak bir nezaket ve tevazu abidesidir. 
“Sabir Taşı” deyimi 0’nun kişilik yapışıyla birebir ölçüşmektedir.

Her zaman ve her yerde dosdoğru olmuştur. Herkese doğruyu 
göstermiştir. Araştırmıştır, yazmıştır. Araştırmacıların ve 
kütüphanecilerin yardımında olmayı görev bilmiştir.

Nail BayraktarTa beraber çalışmış olmak ve çalışıyor olmak, büyük
bir ayncahk ve şanstır.

Araştırmacılar, kütüphaneciler ve kütüphaneler Nail Bayraktar ve
Nimet Bayraktar gibi fedakar rehberlere her zaman muhtaçtır.

Kendilerine nice 50 yıllar daha, sağlıklı çalışmalar diliyor, 
saygılarımı sunuyorum.
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YAZMA ESER RESTORASYONU*

Emine AĞBULUT, Filiz ÇEVIKER, 
Belkis ERDOĞAN, Nergis ULU

Atatürk Kitaplığı Restorasyon Atölyesi

Atatürk Kitaplığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve 
Müzeler Müdürlüğüne bağlı bir kurumdur. Eski adi Belediye 
Kütüphanesi olan bu kurum 1981 yılında Beyazıt’taki binasından 
Taksim’ deki yeni mekanına nakledilmiş ve o günden bu yana burada 
hizmet vermektedir.

Atatürk Kitaplığı koleksiyonunda 160 bin civarında eser 
bulunmaktadır. Büyük bir kısmı yeni harfli kitap, gazete ve dergilerdir. 
Bu saymm İçinde 4 bini aşkın yazma eser bulunmaktadır. Yazma eser 
koleksiyonları; Osman Nuri Ergin, Muallim Cevdet, Cevdet Paşa, Kuran- 
1 Kerimler ve Belediye Yazmaları olmak üzere beş grupta 
toplanmaktadır.

Yazma kitaplar matbaanın Türkiye’de kurulmasından evvel elle 
yazılan ve elle çoğaltılan eserlerdir. Bu yazmaların çoğu süslemelidir 
(Tezhipli, Minyatürlü, Halkârh, Cetvelli vs.). Ciltleri özenle yapılmış her 
döneme ait Klasik Cilt örnekleri mevcuttur (Lake, Ciharguşe, Soğuk ve 
Sıcak Şemse, Zerbahar vs.). Yazma eser kağıtlarının en önemli özelliği 
aherlenmiş2 olmalarıdır.

Kağıdın yapısını bozan ve zarar veren tahribatların büyük 
çoğunluğu yazma eserlerde de görülmektedir. Bu tahribatlar üç bölüme 
aynhr:

1. Fiziksel Tahribat: Bu tip tahribatlara neden olan etkenler; ISI, 
ışık ve nemdir. Bunlar kağıtta fotokimyasal, hidrolik ve oksitleyici 
değişikliklere neden olurlar. Ortaya çıkan belirtiler sararma, kolay 
kinlabilirlik şeklindedir. Bu da belgelerin rahat kullanımına engel olur.

Metnin resimleri cildin sonundadır.
2 Aher: Yazı yazarken meydana gelebilecek hataların düzeltilmesinde, silintinin beli 
olmaması ve iz bırakmaması İçin kağıdın üzerine sürülen ve onun kuvvetlenmesini 
sağlayan bir malzemedir.
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2. Kimyasal Tahribat: Kağıdın bozulmasının ana sebeplerinden 
biri atmosferik kirliliktir. Daha sonra kağıdın imalatı sırasında doğru 
kullanılmayan kimyasallar (Şap, Reçine, Yapıştırıcı, Aher). Diğer bir 
tahribat olarak mürekkepleri ekleyebiliriz. Kimyasal tahribat sonucunda 
kağıt, fiziksel ve biyolojik tahribatların etkileri kadar gözle 
görülememekte bu etki sadece uzman restoratorler tarafından tespit 
edilebilmektedir.

3. BiyolojikTahribat: Böcekler (Kitapkurtlan), Mantarlaşma, 
Lekelenme (Foxing).

Kütüphanemizin bünyesinde bulunan kitapların bir kısmı bu üç 
olumsuz faktörden etkilenmektedir.Bu da bilimsel bir restorasyonu 
gerektirmektedir.

RestorasyonBozulmuş ve bütünlüğünü, anlaşılabilirliğini yitirmiş 
bir eserin belgesel niteliğine ve görsel oluşumuna zarar vermeden,yapılan 
müdahalelerin tümünü kapsayan eylemlerdir.Bir eserin restorasyonunun 
belli başlı prensipleri şöyle sıralanabilir:

A. ONARIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. Onarılacak eserin yapısı incelenir.
2. Tahribatın derecesi kontrol edilir.
3. Mürekkebin cinsi belirlenir.

B. ONARIM PRENSİPLERİ

1. Uygun restorasyon İşlemi seçilmelidir. (Asitlenme İçin dezasidife 
edilmesi,mantar İçin fümige edilmesi.)

2. Onanmm derecesi ve şekli belirgin olmalıdır.
3. Yazı hiçbir zaman zedelenmemeli,bozulmamah ve yazı 

tamamlama yapılmamalıdır.
4. Uygulanan İşlem geri dönülebilir olmalıdır.
.Onanmda kullanılan madde sürekli ve dayanıklı olmalıdır ؟

c. ONARIM AŞAMALARI

1. Sayfa kontrolü,
2. Cildinden formalara ayırma,
3. Temizleme(nemli veya kuru),
4. Eserin tahribatının incelenmesi,
5. Eserin tahribatına uygun onanm malzemesinin belirlenmesi.

(Asitsiz kağıt, kimyasallar, uygun yapıştırıcılar.)
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Restorasyonu yapılan bu eser kitap kurtlan tarafından biyolojik 
tahribata uğramıştır. Yapılan tüm işlemler bu eserin hastalığına ve 
niteliğine göre belirlenmiş ve uygulanmıştır. Kitabin her sayfasına ayni 
İşlem uygulanır,numara Sirasma göre dizilir ve cildi yapihr.

Türk Kültür ve Sanat tarihimiz bakımından büyük değer taşıyan 
yazma eserlerin sağlıklı korunmalan ve gelecek nesillere aktanlmasi 
bakımından ilgililerin eğitilmesi ve çalışma koşullannm sağlanması, 
üzerinde dikkatle durulması gereken bir konudur.
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Milli Kütüphane Dış Görünümü

Milli Kütüphane Okuyucu Katalog Tarama ve Bekleme Salonu

Milli Kütüphane Araştırmacı Salonu



نكحج

■٠م٠.'،■ه ٠٠٠ ٠٠-

 ,س!- ٠٠

ؤد

د.^- —

٤ر .ذلن - وبب تشرر

متسيو

Osman Hamdi bey’in kaleme aldığı, 
1886 tarihli “Müze Hümâyûnun 

Terakkisi” isimli tasarısı

Osman Hamdi bey’in kaleme aldığı, 
1886 tarihli “ize Hümâyûnun 

Terakkisi” isimli tasarısı

حتي" ٣ يتيتيتتتتنتتيتي فججيسءمي
- رمم

- -٠ عةدرب ٠٠- ، :
-- غ

تتيييتتتي
 خب-ندب ,اذد,'.( نه ^٠...*ضغ

قئج

 جئ
جلت

٠٠-"■ب: ٠يم .

Osman Hamdi bey’in kaleme aldığı, 
18861811111 “Müze Hümâyûn’un 

Terakkisi” isimli tasarısı

Avrupa’dan Galata Gümrüğü’ne gelen 
kitaplar ile ilgili Müze bilirkişiliği (1906)

Kütüphane’ye yer ilavesi ile ilgili plan

نت

Kütuphane’ye yer ilavesi ile 
ilgili yazışma



Müze Kütüphanesi 19 görünümünden bir 
kesit

 يذنب ئ..ع ط،.

تة سنتبهةامرضث:

Müze Kütüphanesinde Kastamonu’da 
kurulacak kütüphane tedkikat yapılması ile 

ilgili yazışmalar (1922)

Miize Kütüphanesi İç görünümünden bir kesit

مباغ

Müze Kütüphanesi'ndeki Sadrazam Ahmed 
Cevad Paşa Bağış Kütüphanesi’nden bir 

gorunum

Müze Kütüphanesi’ndeki 1480 tarihli basma 
bir eserden örnek sayfa
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Müze Kütüphanesi’ndeki 1519 tarihli basma 
bir eserden örnek sayfa
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Miize Kütüphanesindeki 1919 

tarihli Müze /•///;!ا İç kapağı
Müze Kütüphanesi’ndeki 1718 tarihli 

basma bir eserin 19 kapağı

Muhibbi (Kanuni Sultan Süleyman) Divani

1758-59 yıllarına ait Kur’an-1 Kerim cildi 
örneği

El yazısı kitap fişi örneği



Soğuk Şemseli Cilt Örneği Alttan Ayırma Şemse Cilt Mülemma Şemse Cilt
Örneği örneği

Yazma Şemse Cilt Örneği



Şükûfe Cilt Örneği

işlemeli Cilt örneği

Murassa Cilt Örneği

Yaldız Baskı Cilt ÖrneğiYaldız Baskı Cilt Örneği



Akhisar Zeynelzâde Kütüphanesi’nin Giriş Kapısı üzerindeki Kitâbesi

Akhisar Zeynelzâde Kütüphanesi’nin Eski Binasının ön Cephesi



Yazma eseri cildinden ayırma İşlemi Yazma eseri cildinden ayırma İşlemi

Cildinden ayrılan yazma eserin formalarına Yazma eserin firça ile temizleme İşlemi 
ayrılma İşlemi (Kuru temizleme)

Yazma eserde ki kitap kurtlarının 
dışkılarının kazınması İşlemi

Yazma eserin bez silgi ile temizleme İşlemi 
(Kuru Temizleme)



Kurt yenikli bölgeye Japon kağıdı ile yama Kurt yenikli bölgeye Japon kağıdı ile yama 
yapılması İşlemi yapılması İşlemi

ج

ص ،9• ٩ مر
ير**

Japon kağıdı ile yama yapılan bölgenin 
falçata ile kazınması İşlemi

نهتة
يلتروءالر

٦ر

٤٤ 
 تباتبر
-انسين-

Kurt yenikli bölümün Japon kağıdı ile yama 
yapılmış hali

Kazman bölgede ki Japon kağıdı liflerinin Kazman bölgedeki Japon kağıdı liflerinin 
yatırılması İşlemi (Fırça ve tutkal ile) yatınlamsı İşlemi (Istaka ve tutkal ile)



Kurt yenikli bölümün Japon kağıdı ile yama Japon kağıdının liflendirme İşlemi (Delik 
yapılmış hali (Bitmiş hali) doldurma Oncesi)

Japon kağıdı lifi ile küçük deliklerin doldurul- Liflendirilmiş Japon kağıdı ile deliklerin 
ması İşlemi (Kurt delikleri) doldurulmuş hali

رن
 خكتتهنستمسييةبيير
فيةقيساهييتهية،

شبةامتييكةبة ثطسيت تتختتت
Kurt yenikli bölgenin yama yapılmış ve delik- 

lerin doldurulmuş hali
Bir sayfanın tamamının restorasyonu 

bitmiş hali.



ALBUM
NAİL BAYRAKTARIN 

KÜTÜPHANECİLİK HAYATINDAN 
İZDÜŞÜMLER



9 Temmuz 197618 T.K.D Genel Başkam 
iken Anıtkabir'de

T.K.D’nin 1968 yıhnda Niğde’de yapılan 
genel kurulunda İstanbul Şubesi’nin 

faaliyetlerini anlatırken

Kütüphane Müdürleri ile seminerdeTürk Kütüphaneciler Derneği 1973 Genel 
Kurul Üyeleri Ata’nm huzurunda



aO-BOLU HALK KÜTÜPHANECİLİĞİ KURSU ١ح KULTUR BAKANLIĞI ته

وومم
n٠n٥؟

ووت
غ؟: اخ؟

ج؟ةةه٩
دكت ه

İstanbul il Halk Kütüphanesi’nde Çocuk 1970 yihnda Millet Kütüphanesi’nde emekliye
ayrılan bir personel İçin (Tank Akçura) 

düzenlenen toplantı
Kütüphanecilerinin bir toplantısı

Ali Emiri Efendi’nin ölüm yıldönümünde 
(24 Ocak 1964) kabrini ziyaret ederken

Süleymaniye Kütüphanesi’nde bir toplantı 
esnasında



Istanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kültür Daire Başkam Şenol Demiroz, 

kütüphaneye 550 kitap bağışlayan 
Nail Bayraktar’i da, plaket vererek 

ödüllendirdi, 30 Mart 2000.

1996 Ytltnda Kütüphane Haftasında düzen- 24.O6.2OO4’te Atatürk Kitaplığı Demek 
lenen bir toplantıda Başkanlık yaparken Toplantısına Başkanlık yaparken

ile.. Ahmet Davutoglu ve
Ismail Oztürk



çalışırken

Şemsıpaşa Kütüphanesinde






