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SUNUŞ

Istanbul زرا gerek tarihi ve mimari dokusu, gerekse kültürel, 
sosyal ve siyasal dokusu ile ülkemizin ve bütün dünyânın hayranlıkla 
seyrettiği kentlerimizin başında gelmektedir. İstanbul’un bonesi bir ilgi 
odağı olmasında; hiç şüphesiz dünden bugüne bu şehirde meydana 
getirilen eğitim, sanat ve kültür müesseselerinin payt büyüktür. 
İstanbul’un tarihi misyonunu biçimlendiren ve yönlendiren boylesi 
eğitini, sanat ve kültür kurumlarmın tarihi 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, 4. 
Hamdi Tanpmar. Muhsin Ertuğrul ١• Bedia Muvahhit bunlardan ilk 
anda akla gelenlerdir Elinizdeki kitap bu güzel halkanın devamı olup, 
pek değerli Saym Nail Bayraktar’a armağandır.

Sayu^ Nail Bayraktarın gerek Milli Eğitim Bakanlığı, gerek 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve gerekse Belediyemiz bünyesinde iken 
yapmış olduğu İlmî, fikrî, kültürel etkinlik ve faaliyetleri yanmda özellikle 
kütüphanecilik mesleğine verdikleri emek ve hizmetleri her zaman yalnız 
kurumumuz mensuplan değil, tüm kütüphanecilik camiasmca saygıyla ve 
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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ONSO^

Uzun bir hazırlık süreci sonucunda basilabilen elinizdeki Armağan 

kitabinin ilk cildinde, değerli kitap ve kütüphane dostlarının Sayın Nail 

BAYRAKTAR’a dair yazdıklarına ve O’nun ulvî şahsiyetine armağan 

edilen bilimsel makalelere yer verilmişti.

Bu ciltte ise, meslek hayatına başladığı ilk günden itibaren gerek 

çalışkanlığı gerekse titizliği ile dikkatleri üzerine çeken ve bu 

özelliklerini hayati boyunca devam ettirebilen müstesna kişilerden birisi 

olan Sayın Nail BAYRAKTAR'm yanm asri aşkın bir sürede kaleme 

aldığı makalelerine yer verilmiştir. Makaleler yayımlanma sırası esas 

alınarak sıralanmıştır. Ancak, çeviri ve tanıtım yazılan eserin sonunda 

yine tarih sırasına göre sıralanmıştır.

Bu ciltte aynca sayın Nail BAYRAKTAR'in yüksek hoş görülerine 

sığınarak - başka bir vesile İçin kaleme aldığı - kendi kaleminden uKisa 

bir hal” i ile Sayın Leman Şenalp' in, kaleme aldığı Nail - Ni-

met Bayraktar bibliyografyasına da verilmiştir.

Değerli Hocamız Nail BAYRAKTAR'm okuyacağınız yazilanni 

tashih ederken bizler; meslek adına ve daha da önemlisi meslek ahlâkı 

adına çok şeyler öğrendik. Bu yazılan okuyan herkesin de en az bizler 

kadar istifade edeceğine inanmaktayız, öyleki kitabin ismi ile mütenasib 

bir şekilde, gerek Kütüphanecilik - Bilgi ve Belge Yönetimi- Bölümü 

öğrenci ye öğretim görevlileri ve gerekse kütüphane dostlan içinden Türk 

kütüphaneciliğinin geçmişinin izdüşümlerini öğrenmek isteyenler İçin bir 

başvuru kaynağı olacağı kanatindeyiz.

Saym Hocamızın Türk Kültür ve Kütüphaneciliğine
Kıymetli Katkılarının Devamiyeti 42ر ve Temennisi ile...





KISA bir TERCUMEI hal

193206 Makedonya’nın Kalkandelen şehrinde doğdum. 1938 
yılında ailece İstanbul’a göç ettik ve Fatih ilçesinin Karagümrük semtine 
yerleştik. Kısa bir sure sonra babam vefat edince büyük dayımın yanma 
taşındık.

I939'da okula başladım. 27. ilkokulu, Karagiimruk Ortaokulunu ve 
/6/4Lisesini bitirdim. Sonra askere gittim; I953'te topçu teğmen olarak 
terilis oldum.

1954 yılı başmda memuriyet imtihanına girdim ve 24 Harran’da 
Süleymaniye Kütüphanesi’nde göreve başladım. Kütüphanenin müdürü 
Halit Dener Bey idi. Çoğu üniversite melunu olan memurlardan başka 
kütüphanede bir de yazma eserlerin tespit fişlerini (Bilgi Giriş 
Formlarım) hazırlayan bir komisyon vardı. Burada OsmanlIca, Arapça, 
Farsça bilen ve konularının uzmanı olan muhterem zatlar görevli idi.

Zaman geçtikçe diğer kütüphanelerin yöneticilerinin ve 
memurlarının adlarını duymağa ya da kendilerini görmeğe başladım. 
Beyaz.it Kütüphanesi’ nin müdürü Muzaffer Gokman Bey, Millet 
Kütüphane si’ nin müdürü Şemim Emsen Bey, Belediye Kütüphanesi’nin 
müdürü Orhan Durusoy Bey idi. Sonra daha bir çok meslekdaşı tanıma 
İmkanı oldu. Bir kısmı ile hala dostluğumuz, devam ediyor.

Süleymaniye Kütüphanesi’nde göreve başladıktan bir süre sonra 
Edebiyat Fakültesi’ne kaydoldum. Ancak derslere devamım pek 
muntazam olmuyordu. Cumartesi - Pazar nöbetlerine karşılık hafta 
İçinde sadece birkaç derse gidebiliyordum. Bu arada 7958 yılında 
evlendiğim eşim Nimet Bayraktar ile I961'de mesleki bilgimizi arttırmak 
üzere Ingiltere’ye gittik. Orada bir yıl kaldık ve çeşitli kütüphanelerde 
incelemelerde bulunduk.

Fakülteyi bitirmek ancak oradan döndükten sonra mümkün oldu, o 
sırada Süleymaniye Kütüphanesinden ayrılmıştım; Millet 
Kütüphanesi’nde (Ayni zamanda İstanbul il Halk Kütüphanesi) müdür 
yardımcısı idim. 1967 yılında müdürlüğe atandım. Kütüphanenin bilgili 
ve çalışkan elemanlardan oluşan kadrosu sayesinde verimli çalışmalar 

Beyaz.it


çapıldı, şube kütüphanelerinin sayısı arttırıldı. 865 adet gemici kütüphane 
hikmete girdi.

1973 yılında Kütüphaneler Genel Müdür Yardımcılığına tayinim 
çıktı. Böylece yeni görev yerim Ankara oldu. Bir süre sonra da ek bir 
görev üstlendim. Şubat 1974'te Türk Kütüphaneciler Demeği olağanüstü 
kongresinde Genel Başkanlığa seçildim. 1978 yılına kadar bu vazife 
uhdemde kaldı, o yılın Mart aymda müşavir kadrosu ile İstanbul’a tayin 
edildiğim İçin Dernekteki görevim de sona erdi.

iki yıl sonra Kütüphaneler Genel Müdür Yardımcılığına yeniden 
atandım. Dairedeki görevimi mesai arkadaşlarının ahenkli 
çalışmalarının katkısı ve Genel Müdürlerin lönceleri Abdülkadir Salgir 
Bey, sonra Burhanettin Yilmaz. Bey) yol gösterici yaklaşımı ile yapmağa 
çalışırken ikinci beş yıl da tamamlandı. 1985 Nisan aymda kendi 
isteğimle emekliye ayrıldım.

İstanbul’a dönünce meslekle irtibatımı kesmedim. Matbaa Meslek 
Lisesinin Kütüphanecilik Bölümünde iki öğretim yılı Yazma Eserler 
dersine ücretli olarak gittim. Sonra 1988'de Istanbul ونرا•/;/ 
Belediyesi Atatürk Kitaphğı’nda yazma eser koleksiyonlarının 
kataloglanmasi görevine başladım. Her koleksiyon tamamlandıkça 
kataloğu yayımlandı ve dokuz, cildi buldu. Yöneticileri ve her kademeden 
personeli arasında samimi bir atmosferin hakim olduğu bu kütüphanede 
geçen süre ile birlikte, 1954’ten bu yana devam eden kütüphanelerdeki 
çalışma hayatim da elli yılı buldu.

Yukarıda, bazı eski meslekdaşlarla dostluğumuz, hala devam 
ediyor, demiştim, o cümleyi biraz, genişleterek, eski ve yeni 
meslekdaşlarla dostluğumuz, hala devam ediyor, demek doğru olacak. Şu 
cümle de diğer bir doğruyu dile getiriyor:

Elli yıldan sonra bu dostluklardan başka elde ne kalıyor !
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NAİL BAYRAKTAR 
Örnek Bir Kütüphaneci

LemanŞENALP
Emekti i. ü. Merkez. Kütüphanesi Müdürü

Değerli meslekdaşım Nail Bayraktar’in 50. çalışma yılı anısına 
yayımlanacak olan bir armağan kitap İçin, benden de bir yazı 
istendiğinde; doğal olarak, geçmiş yıllara dönük anılarımı hatırlamaya 
çalışırken, hemen şunu itiraf etmeliyim ki; meslekdaşımı, eşi, çok 
değerli, sevgili arkadaşım Nimet Hamm’dan ayn düşünemediğimi 
anladım.

Bayraktarlar, uzun yıllardır sürdürdükleri örnek aile yaşantılan, 
yöneticilik yıllarındaki tarafsız tutumlan, çalışkanlıkları, büyük emek ve 
sabırla hazırladıkları yayınlarıyla, biz meslekdaşlannm sevgi ve 
saygilanni kazanmışlardır.

Bildiğim kadarıyla, 1932 yılında Kalkandelen’de doğan Nail 
Bayraktar’in ailesi, o, daha okula başlamadan, İstanbul’a gelip 
yerleşmişler. 1950 yihnda Vefa Lisesi’ni bitiren Bayraktar, 1954 yılı 
başında Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’nün, İstanbul kütüphanelerine 
alınacak memurlar İçin açtığı sınavı kazanarak, Süleymaniye 
Kütüphanesi’nde göreve başlıyor. Kendisinin meslek eğitimi yoktur ama, 
o donemde, kütüphanelere, mesleğe ilgi duyan, okumayı ve kitabi seven 
kimseler alınabiliyordu. Mesleki bilgiler, özellikle, yazma eser 
kütüphanelerinde, zamanla, görev başında öğreniliyordu.

Öte yandan, 1952 yihnda, Üsküdar Hacı Selim Ağa
Kütüphanesi’nde göreve başlayan, İstanbul üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Tarih Bölümü mezunu Nimet hanim, Şemsi Paşa
Kütüphanesi’nin kuruluş çalışmalarını sürdürürken (1953), 1954 yılı 
sonlarında, Süleymaniye Kütüphanesi’ne atanır. Kendisini, birkaç ay 
önce göreve başlayan Nail BayraktarTa ayni koleksiyonun tertip ve 
tasnifi ile görevlendirirler.Boylece başlayan 15 arkadaşlıklarım 1958 
yihnda, evlilikle noktalıyorlar, o günlerde, Nail Bey de. Edebiyat 
Fakültesi Arap-Fars Filolojisi Bölümü öğrencisi olarak derslere, vakit 
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buldukça devam etmektedir. 1961-62 öğretim yilmda, Millî Eğitim 
Bakanhğı’nca, 4489 no.lu yasa kapsamında, 0 sırada, SUleymaniye 
Kütüphanesi Müdür Yardımcısı olan eşi Nimet Hanımla birlikte, 
Ingiltere’ye gidiyorlar. Orada, Nail Bey, “Halk kütüphanelerinin 
çalışmaları”, eşi, “British Museum”daki yazma eserler konusunda 
incelemeler yapıyorlar. Ayrıca Oxford, Cambridge üniversite 
Kütüphanelerini ve Manchester’e, Edinburgh’a gidip oralardaki 
kütüphaneleri de tanımışlardır.

Nail Bayraktar, Ingiltere’den düdükten bir yıl sonra, İstanbul il 
Halk Kütüphanesi Müdür Yardımcılığına atanmış, 1967 yılından itibaren 
de Müdür olarak görevine devam etmiştir.

0 yıllarda, benim de görevlendirildiğim, Millî Eğitim 
Bakanhğı’nca düzenlenen, hizmetiçi eğitim kurslarında tanıştığım 
Bayraktarlarla, 1968 yilmda, Türk Kütüphaneciler Demeği İstanbul 
Şubesi Yönetim Kurulu’nda birlikte çalışmalarımız oldu. Demeğin, 26- 
28 Ağustos 1968 tarihlerinde, Niğde’de yapılan IV. Kurultayın da Nail 
Bey başkan, ben de yazman olarak katildik. Tabii Nimet hanim da... o 
günlerde başlayan arkadaşlığımız, hiç kesintisiz sürüyor.

Nail Bey, I973’te Kütüphaneler ve yayımlar Genel Müdür 
Yardımcılığı’na, eşi de, Ankara Adnan ötüken il Halk Kütüphanesi 
Müdürlüğü’ne atanıyorlar. (Nimet Bayraktar I975’te emekli olur.) Nail 
Bayraktar, Ankara’da da demek çalışmalarına katılır. 1974-76 ve 1976- 
78 dönemlerinde Türk Kütüphaneciler Demeği’nin Genel Başkanlığı’na 
seçilir. 1977 yilmda, İngiltere Kütüphaneciler Demegi’nin Kuruluşunun 
100. Yıldönümü Toplantısı’na, Türk Kütüphaneciler Demeği Genel 
Başkam sıfatı ile katılır.

1978 yilmda yönetimde yapılan bazı değişiklikler nedeniyle, önce 
Müşavirler Kurulu Başkanlığında sonra, Kütüphaneler Genel 
Müdürlüğünde “Baş Müşavir olarak görevlendirilen Bayraktar, 1980 
yilmda tekrar Kütüphaneler Genel Müdür Yardımcılığına atamr. Bu 
yıllarda, görevi gereği gittiği Anadolu’daki pek çok kütüphaneyi 
yakından tamma olanağı bulmuştur. 1985 yilmda emekliye aynhnca, 
daha önce emekli olan eşiyle birlikte, Istanbul - Bağlarbaşı’ndaki sakin, 
huzur dolu evlerine dönerler. Nail Bey kedilerine, Nimet Hanim da 
bahçesindeki çiçeklerine kavuşur. Bayraktarların evi bir kütüphane 
gibidir. Lüksten uzak, sade, özenle döşenmiş, bahçe içindeki evlerinin, 
alt kattaki salondan, üst kattaki çalışma odalarına kadar, her taraf, 
konulara göre ayrılmış raflarda, tertemiz kitaplarla doludur. Çok güzel ve 
rahat bir çalışma ortamının sağlanmış oldugu görülmektedir.
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Nail Bey, İstanbul’a döndükten kısa bir süre sonra, Sultanahmet 
Matbaacılık Meslek Lisesi Kütüphanecilik Bölümü’nde “Yazma Eserler” 
dersi vermeye başlıyor. Sonradan seçmeli dersler arasında bulunan bu 
ders kaldırılınca, 1988 yihnda, Atatürk Kitaphğı’nda bulunan yazma 
eserlerin kataloglanmasi ve tasnifi işlerini üstleniyor. Koleksiyonlarının 
işlemleri tamamlandıkça basılı kataloglan yayımlanmıştır. Belediye 
yazmalannm katalogu (3 cilt), Muallim Cevdet yazmalanmn katalogu (1 
cilt), Osman Ergin yazmalannm katalogu (4 cilt) ve Türkçe yazma 
divanlar katalogu (1 cilt). Bu arada Sultan Selim Geleneksel Türk El 
Sanatlan Kız Meslek Lisesi’nde 1990-91 öğretim yılı ile 1996-97 
öğretim yıllan arasında haftada 4 saat ٤٤ Yazı Sanatı” dersini vermiştir.

Nail Bayraktar Atatürk Kitaphğı’ndaki görevinden 2002 yihnda 
resmen aynlmışsa da yine ara Sira gidip, çalışmaktadır.

Bayraktarlann emekli olduktan sonra da birbirinden değerli eserleri 
yayınlandıkça, “Her başanh erkeğin arkasında bir hanim olduğu” gibi, 
“Her başanh hanimin arkasında da bir erkeğin bulunduğunu” 
düşünüyorum. Bunun İçin Nimet Bayraktar’m da yaymlanm burada 
belirtmek istedim.

Bayraktarlann, gerek resmî görevleri dolayısıyla, gerekse mesleki 
yakmlanyla, Türk Kütüphaneciliğine büyük hizmetleri olmuştur.

Kendilerine, daha nice sağlıklı, mutlu günlerde, yeni yeni 
çalışmalar yapmalanm diliyorum.

NAİL BAYRAKTAR’IN YAYINLARI:

A. Kitaplar;
1. Bagdath Vehbi Efendi Kütüphanesi’ndeki önemli Arapça

yazmalann katalogu Istanbul : [y.y.], 1982. 96 s.
2. Bagdath Vehbi Efendi Kütüphanesi’ndeki önemli Arapça

yazmaların katalogu ._ ilaveli 2. bs .- İstanbul : [y.y.], 1984. 3, 16, 
126 s.

3. Hediyetü'1-ârifîn, EsmâüT-müelifîn ve Âsârü’l-musannifîn 
şöhretler indeksi .— Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1990. 272 s., [3] s.

4. Giden gelmiyor Hatay : TKD Hatay Şubesi, 1991, s. 97-102. 
Not : “Kuruluşunun 50. yihnda Hatay il Halk Kütüphanesinden ayn 
basım.

5



5. Hedi yetü’l-âri fin, Esmâü’l-müellifîn ve Âsârü’l-musannifîn 
şöhretler indeksi 2. bs. Ankara : Milli Eğitim Bakanlığı, 1992, 
272 s., [3] s.

6. Atatürk Kitaplığına yeni bağışlanan yazma kitapların indeks 
katalogu I. Istanbul : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, 1991, [VIH], 71, [1] s.

7. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı yazma eserler 
koleksiyonlarıİstanbul: Onbaşı Ofset Matbaası, 1993, 23 s.

8. Atatürk Kitaplığı Osman Ergin yazmaları alfabetik katalogu I 
İstanbul : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kütüphane ve 
Müzeler Müdürlüğü, 1993 - 2003, 4 c. Not: 4. cilt Hüseyin Türkmen ile 
birlikte.

9. Âdile Sultan İstanbul : [y.y.], 1994. 15 s. Not : Topkapi 
Sarayı Müzesi Sevenler Demeği tarafından 9-13 Mayıs 1994 tarihlerinde 
düzenlenen “Tarih öncesinden Günümüze Anadolu Kadınının Sosyal ve 
Kültürel Konumu” konulu 711. Sanat Tarihi Araştırmaları Semineri’nde 
sunulan tebliğ.

10. Atatürk Kitaplığına yeni bağışlanan yazma kitaplann alfabetik 
Katalogu n .— İstanbul : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, 1994,VIH, 54, [2] s.

11. Atatürk Kitaplığı Belediye Yazmaları, Cevdet Paşa Yazmaları 
ve Kur’an-ı Kerimler alfabetik katalogu.— İstanbul : İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, 1997. X, 118 s.

12. Okul ve kütüphane Istanbul : Emirler Matbaası, 1997. 32 s.
13. Atatürk Kitaplığı Muallim Cevdet yazmaları alfabetik katalogu 

İstanbul : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kütüphane ve 
Müzeler Müdürlüğü, 1998 -VI, 162 s.

14. Atatürk Kitaplığına yeni bağışlanan yazma kitaplann alfabetik 
katalogu I .— 2. bs .— Istanbul : Istanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, 1998. VI, 90 s.

15. Atatürk Kitaplığı Türkçe yazma divanlar alfabetik katalogu .— 
Istanbul : Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kütüphane ve 
Müzeler Müdürlüğü, 2001. VI, 58 s.

16. Şehir kütüphaneleri / M. Halid Bayn; kısaltarak sadeleştiren : 
Nail Bayraktar .— Istanbul: [y.y., t.y.], 13 s.

Not : XVII. Kütüphane Haftasi’nin ilk günü Bakırköy İlçe Halk 
Kütüphanesi’nde “Söyleşi” programında okunmuş ve üzerinde 
tartışılmıştır.
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R MAKALELER:
1. “İstanbul’daki Vakıf Kütüphaneleri I, Amcazâde Hüseyin Paşa 

Külliyesi. Yeni Istanbul, 1.12.1957. s. 4
2. “Amcazade Hüseyin Paşa Külliyesi”. Kadın Gazetesi, 5 Eylül 

1959,5.2
3. “Şehit Ali Paşa Kütüphanesi”. Kadın Gazetesi, 19 Eylül 1959, s. 

2
4. ،،Süleymaniye Kütüphanesi”. Kadın Gazetesi, 26 Eylül 1959, s. 2
5. “Şeyhülislam Esad Efendi Kütüphanesi”. Kadın Gazetesi, 3 

Ekim 1959, s. 2
6. “Ayasofya Kütüphanesi”. Kadın Gazetesi, 17 Ekim 1959, s. 2
7. “Aşir Efendi Kütüphanesi”. Reşat Ekrem Koçu, Istanbul 

Ansiklopedisi, 1959, c. 2, s. 1154-1155
8. “Amcazade Hüseyin Paşa Kütüphanesi”. Reşat Ekrem Koçu, 

Istanbul Ansiklopedisi, 1959, c. 2, s. 799
9. “Istanbul 11 Halk Kütüphanesi Çahşmalan ve Gelişme Plam”. 

TKDB, 1966, 15 (4), s. 242-249. Not: TKD 3. Kurultayında okunmak 
üzere hazırlanmıştır.

10. “Londra Halk Kütüphaneleri: Kuruluşları, Teşkilatlan ve 
Aralanndaki İşbirliği”. TKDB, 1967, 16 (3), s. 163-184

11. “IV. Kütüphane Haftası Açılış Töreni Konuşmalan: IV. 
Kütüphane Haftası Dolayısıyla TKD Istanbul Şubesi Başkam Nail 
Bayraktar Tarafından İstanbul Radyosunda Yapılan Konuşma”. TKDB, 
1967, 16 (4),5. 229-230

12. “X. Kütüphane Haftası (25-31 Mart 1974) Açılış Töreni 
Konuşmalan: TKD Başkam Nail Bayraktann Açıhş Konuşması . TKDB, 
1974, 23(1), s. 6-8

13. “TKD Genel Başkam Nail Bayraktann vn. Genel Kurul 
Toplantısını Açış Konuşması”. TKDB, 1974, 23 (3), s. 186-89.

14. “XI. Kütüphane Haftası Açılış Töreni Konuşmalan: TKD 
Başkam Nail Bayraktann Açılış Konuşması”. TKDB, 1975, 24 (1), 
s. 27-30

15. “xn. Kütüphane Haftası Açılış Töreni Konuşmalan: TKD 
Başkam Nail Bayraktann Açış Konuşmalan”. TKDB, 1976, 25 (2), 
s. 95-99

16. “TKD Genel Başkam Nail Bayraktann ال. Genel Kurul 
Toplantısında Yaptığı Konuşma”. TKDB, 1976, 25 (3), s. 187-89.
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17. “XIII. Kütüphane Haftası Açılış Töreni Konuşmaları: TKD 
Genel Başkam Nail Bayraktann Konuşması”. TKDB, 1977, 26 (2), 
s. 101-105

18. “TKD Genel Başkam Nail Bayraktann XIV. Kütüphane 
Haftasını Açış Konuşması”. TKDB, 1978, 27(2), s. 89-90

19. (61979 IFLA Genel Kurulunda Başkan p. Kirkegaard’m yaptığı 
açış konuşması”, ؟ev. Nail Bayraktar. TKDB, 1980, 34 (3), s. 126.

20. “Iran Kütüphanelerinde Bulunan Türkçe Yazma Eserler. Millî 
Kültür, 1981,2(10), s. 53-56.

21. “1311-1312 Senelerinde İstanbul ve Taşrada Mevcut 
Kütüphanelerin istatistikleri”. TKDB, 1982, 31(1), s. 11-13.

22. “Yeni Türk Milli Eğitim Sistemi” İçinde Kütüphane ve 
Özellikle Okul Kütüphanesinin Yeri”. Hasan Duman ile. TKDB, 1982, 
31(3), s. 110-114

23. “Kültür Merkezleri”. Millî Kültür, 1982, (37), s. 65.
24. “Yazma Eserler”. TKDB, 1983, 32(3), s. 116-120. Not: 30 

Nisan 1983, Cebeci Halk Kütüphanesinde verilen konferans metni.
25. “Günümüz Kütüphaneleri”. TKDB, 1983, 32(4), s. 145-148
26. “British Library’de Doğu Yazmaları Bölümünde Bulunan Bazı 

Türkçe Kitaplar”. Millî Kültür, 1983, (43), s. 61.
27. “Kütüphanelerimizdeki Yazma Eserler”. Kültür ve Turizm, 

1984 (Ocak), s. 4
28. “Küîüphane’de Koruma”. [Kitap tanıtımı], TKDB, 1984, 33 (3), 

s. 149-151.
29. “Bermuda da Kütüphane ve Enformasyon Eiizmetleri” / K. c. 

Harrison. Nail Bayraktar. TKDB, 1985, 34(3), s. 144-146
30. “Kütüphane öğretmeni ve Okul Kütüphanesi”. Millî Eğitim, 

Ankara, (69), 07.1986-09.1986, s. 76-80
31. “Kitapların Korunması”. Çev. Nail Bayraktar. TKDB, 1987, 1 

(4), s. 213-215
32. “Okul Kütüphaneleri ile ilgili Standartlar”. Millî Eğitim, 

Ankara, (74. özel Sayı), 10.1987, s. 65-67.
33. “Kitapları Hem Okuyalım, Hem Koruyalım”. Okumak, 1987, 

(1)2, s. 6.
34. “Okul Kütüphanelerinde Müracaat Hizmeti ve Müracaat 

Kitapları” Okumak, 1988, (2)2, s. 5.
35. “TKD Eski Başkanlan Adma Nail Bayraktar’m Konuşması”. 

TKD 40. Yıl Kütüphanecilik Kurultayı, (1989), 1990,5.8 ,]هاك.
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36. “Yazma Kitaplann Güvenliği”. TK 40. Yıl Kütüphanecilik 
Kurultayı, (1989), Ankara, 1990 s. 101-105.

37. “Kültür Bakani’na Yazdığım Mektup, 4.6.1989”. Okul ve 
Kütüphane, ادة.

38. “Kitap Hastahanesi”. Okumak, 1989, 3(3), s. 2
39. “ilk Belediye Kütüphanesi: Istanbul Büyükşehk Belediyesi 

Hatay’da Kütüphane Haftası, Yıllık Bülten, VD, 
5(5)

40. “Kütüphaneler”. Milli Eğitim, Mart 1989, (83), s. 46-48
41. “Önemli Bir Müracaat Kaynağı Bibliyografya”. Milli Eğitim, 

06.1990-08.1990, (98-100), s. 62-63 .
42. “1. ü. Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nün Kuruluş 

Yıllar”. Prof. Dr. Osman Ersoy’a Armağan. 1990, s. 28-32
43. “Gezici Kütüphaneler”. Okumak, 1990, (4), s. 5.
44. “Atatürk Kitaplığı”. Okumak, 1991, (5), s. 4.
45. “Mustafa Güzeİgöz’e Dair”. Mustafa Güzelgoz ve Eşekli 

Kütüphane İçinde. 1991, s. 32-35.
46. “1944 Yihnda Eski Millî Eğitim Bakanlığı Binası Cilt 

Atelyesinde iken yanmış olan “Fihristlerin Listesi”. TK, 1992, 6(1), 
s. 4-9.

47. “Çocuk Kütüphaneleri”. Milli Eğitim, 11.1992, (118), s. 54.
48. “Kültür Mirasımız El Yazması Kitaplar”. Okumak, 1992, (6), s. 

4.
49. “Çocuklarda Kitap Okuma Alışkanlığı”. Okumak, 1993, (7), s.

50. “Daha Çok Kütüphaneci”. IFLA I995’e Doğru. Türk 
Kütüphaneciliği Sempozyumu, (22-24 Arahk 7993), TKD Genel 
Konferans Bildirileri. Ankara, 1997, s. 75-80.

51. “Atatürk Kitaplığında Bulunan Bosna Hersekle ilgili 
Yazmalar”. TK, 1994, 8(2), s. 87-90.

Not: 30.03-5.04.1994, XXX. Kütüphane Haftasında düzenlenen 
“Bosna Hersek ve Kaybolan El Yazmalarımız” adil panel bildirisinin bir 
bölümü.

S. Kütüphanecilikte Bilgi-Belge
Sempozyumu, (22-25 Eylül 1992), Ankara, 1994, s. 70-80.

53. “Ebru”. Prof. Dr. Berin u. Yurdadoğ’a Armağan, 1994, 
s. 39-42.

54. “70 Yıl Önce”. Prof. Dr. ilhan Kum ’a Armağan, 1994, s. 21-30.
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55. “Kütüphane, Hep Kütüphane”. Okul ve Kütüphane İçinde, 1997, 
s. 3-4.

56. “Eyüp Vakıf Kütüphaneleri”. Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla II. 
Eyüp Sultan Sempozyumu, Tebliğler (8-10 Mayts 1998).— Istanbul : 
Eyüp Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Istanbul, 1998, s. 64-69.

57. “Yaşlanan Kitaplar”. 50. Kuruluş Yilmda Ulusaldan Evrensele 
Türk Milli Kütüphanesi, (79-27 Haziran 1996), 1998,
s. 181-188.

58. “Atatürk Kitaplığı Kataloglan”. Millî Kütiiphane’ye Armağan, 
Ankara : Milli Kütüphane, 1999, s. 193-204.

59. “19. Yüzyılda Vakıf Kütüphane Geleneğinden Omekler”. 
Osmanh Devletinde Bilim, Kültür ve Kütüphaneler, Ankara : TKD, 1999, 
s. 79-86.

60. “Atatürk Kitaplığında Nadir Eserlerin Korunması Çalışmalan”.
21. Yüzyıla Doğru Türk Kütüphaneciliği, 35. Kütüphane Haftası 
Bildirileri, Ankara : TKD, 1999, s. 70-73.

61. “Şapirograf Baskı Kitaplar”. Prof. Dr. Necmettin Sefercioğlu 
Armağanı, 2001, s. 275-277.

62. “Nail bayraktar, [ Söyleşi] / Röportaj, Kasim Çelik. ٤. Kat, Yapı 
Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Bülteni,21, 6, 5. 18-21.

63. “Az tamnan bir şair Mehmed Rifat”. TUBA, (Günay Kut 
Armağanı L), 27/1, (2003), s. 203-208.

64. “Kütüphanelerden İzdüşümler” 40. Kütüphane Haftası 
Bildirileri, (29 Mart-4 Nisan 2004), Istanbul: TKD Istanbul Şubesi, 
2004, s. 166-179.

c. NAİL BAYRAKTAR’A ATF EDİLEN MAKALELER1؛
1. “Azizi (Yedikuleli Mustafa)” Reşat Ekrem Koçu, İstanbul 

Ansiklopedisi, 1960, c. 3, s. 1174.
2. “Bayazid Umûmî Kütübhanesi” Reşat Ekrem Koçu, Istanbul 

Ansiklopedisi, 1960, c. 4, s. 2262-2264.
3. “Bayram Paşa Kütübhanesi” Reşat Ekrem Koçu, Istanbul 

Ansiklopedisi, 1960, c. 4, s. 2306.

 Savin Nail Bayraktar’a ait olmadığı halde. Şükrü Nail Bayrakdar İmzası ile ا
yayımlanan bu maddelerin tamamının tesbiti bizzat Nail Bayraktar tarafından 
yapılmıştır. Not : Sayın Nail Bayraktar, söz konusu ansiklopediye yukarıdaki 
bibliyografyada yer verilen 2 maddenin dışında hiçbir madde yazmadığını belirtmiştir.

10



 ,Reşat Ekrem Koçu, İstanbul Ansiklopedisi ”ü١ هدنا، •4
1960, c. 5, s. 2764.

5. Yvzt 11” Reşat Ekrem Koçu, İstanbul
Ansiklopedisi, 1960, c. 6, s. 3085.

6. “Y>W،CÜVZA Reşat Ekrem Koçu, İstanbul Ansiklopedisi, 
1960, c. 6, s. 3143.

6. “Feyzullah Efendi Medresesi’nde Fatih - Millet Kütüphanesi” 
Reşat Ekrem Koçu, Istanbul Ansiklopedisi, 10, 5. 5743-5745.

nimet BAYRAKTARIN YAYINLARI

A. KİTAPLAR:

1. Türkiye Yazma Eser Kütüphaneleri ve Bu Kütüphanelerde 
Bulunan Yazmalarla ilgili Yayınlar Bibliyografyası. Mihin LUGAL ile 
.— Istanbul : IRCICA, 1995. XXXI+327 s.

2. Les Principales Mosqees de Turquie. Ed : 1978. 64 s.
Not: Eserin İngilizce, Almanca ve Arapça B askısı da 

Yayınlanmıştır.
3. Yazma Eserlerde Vakıf Mühürleri. Günay Kut ile.— Ankara : 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1984, 255 s.
4. Şemsi Ahmed Paşa. Şeh-nâme-i Sultan Murad. (inceleme. 

Tenkitli Metin ve Tiphbasim), Prof. Dr. Günay Kut ile, Harvard : 
Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü 2003, 
321 479 s.

B. MAKALELER:

1. “Tarihte Hayırsever Türk Kadınlan”. Kadm Gazetesi, 27 Aralık 
1958,538,5.2

2. “Nurbanu Sultan- Kütüphanesi”. Kadm Gazetesi, 17 Ocak 1959, 
541, s. 2,4

3. “îsmihan Sultan ve Kütüphanesi”. Kadm Gazetesi, 24 Ocak 
1959, 542,5.2

4. “Turhan Sultan ve Kütüphanesi [I]. Kadm Gazetesi, 31 Ocak 
1959, 543,5.2

5. “Turhan Sultan ve Kütüphanesi [II]”. Kadm Gazetesi, 7 Şubat 
1959, 544, s. 2,5.
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6. “Mihrişah Sultan ve Kütüphanesi”. Kadın Gazetesi, 14 Şubat 
1959, 545,5.2

7. “Gülnuş Sultan ve Kütüphanesi [I]”. Kadın Gazetesi, 21 Şubat 
1959, 546,5.2

8. “Gülnuş Sultan ve Kütüphanesi [H]”. Kadın Gazetesi, 28 Şubat 
1959, 547,5.2

9. “Bezmialem Sultan ve Kütüphanesi”. Kadın Gazetesi, 28 Şubat 
1959, 547,5.2

10. “Tiryal Hanim ve Kütüphanesi”. Kadın Gazetesi, 7 Mart 1959, 
548,5.2

11. “Pertevniyal Sultan ve Kütüphanesi”. Kadm Gazetesi, 14 Mart 
1959, 549, s. 2,6

12. ” Saliha Hatun ve Kütüphanesi”. Kadm Gazetesi, 21 Mart 1959, 
550, s. 2

13. “Mihrimah Sultan ve Camileri [I]”. Kadın Gazetesi, 28 Mart 
1959,551,5.2

14. “Mihrimah Sultan ve Camileri [II]”. Kadm Gazetesi, 4 Nisan
1959,552, s. 2

15. “Mahpeyker Sultan ( Kösem Valide 
Kadm Gazetesi, 11 Nisan 1959, 553, s. 2

16. “Mahpeyker Sultan ( Kösem Valide

ve Çinili Cami [I]”.

ve Çinili Cami [H]”.
Kadm Gazetesi, 18 Nisan 1959, 554, s. 2

17. “Mahpeyker Sultan ( Kösem Valide ) ve Çinili Cami [111. 
Kadm Gazetesi, 25 Nisan 1959, 555, s. 2

18. “Hürrem Haseki Sultan”. Kadm Gazetesi, 9 Mayıs 1959, 556, 
s.2

18. “Saliha Sultan ve Azapkapr Çeşmesi”. Kadm Gazetesi, 16 
Mayıs 1959, 557, s. 2,4

19. “Zeynep Sultan ve Cami”. Kadm Gazetesi, 23 Mayıs 1959, 
558,5.2

20. “Nakşidil Valide Sultan”. Kadm Gazetesi, 30 Mayrs 1959, 559, 
s. 2

21. “Prenses Zeynep Hanim ve Zeynep- Kâmil Hastahanesi”. 
Kadm Gazetesi, 6 Haziran 1959, 560, 5.2

22. “Cevri Kalfa”. Kadm Gazetesi, 13 Haziran 1959, 561, s. 2
23. “Altun Şehir (Üsküdar) ve Kız Kulesi”. Kadm Gazetesi, 20 

Haziran 1959, 562, s. 2
24. “Camiler Diyan Üsküdar”. Kadm Gazetesi, 27 Haziran 1959, 

563,5.2

12



25. Üsküdar da iki Padişah Camisi. Kadın Gazetesi, 11 Temmuz 
1959, 566, s.2

26. “Selimiye Kışlası”. Kadm Gazetesi, 18 Temmuz 1959, 567, S.2
27. “Usküdar Matbaası”. Kadın Gazetesi, 25 Temmuz 1959, 568, 

s.2
28. “Üsküdar Kütüphaneleri [I]”. Kadm Gazetesi, 1 Ağustos 1959 

569, s.2
29. “Üsküdar Kütüphaneleri [II]”. Kadm Gazetesi, 8 Ağustos 1959 

570,5.2
30. “İstanbul’da Kadınlar Tarafından Kurulmuş Kütüphaneler” 

TKDB, 1963, 12(3-4), s. 85-95.
31. İstanbul daki Vakif Kütüphaneler ve Süleymaniye

Kütüphanesi”. TKDB, 1966, 15 (3), s. 134-135.
Not: 25.9.196614 TKD 3. Kurultayfnda Sunulan Bildiri Metni.
32. “Yazma Eserleri Değerlendirme ölçüleri ve Sanat Değerleri” 

TKDB, 1970, 19 (4), s. 321-327.
Not: 19.8.1970, TKD 5. Kurultayi’nda Sunulan Bildiri Metni.
33. “Süleymaniye Kütüphanesi’nde Düzenlenen ،، Yazma Eser 

Sergileri”. TKDB, 1971, 20 (1), s. 35-38.
34. “Fatih Devri’nde Kitap ve Süsleme Sanatı”. İslam’ın ilk Emri 

Oku, 1973, 13 (133), s. 14-15.
35. “Kütüphane Haftası”, inebolu Gazetesi, 5 Nisan 1973.
36. “Kütüphanelerimizde “Yazma Eserler”. TKDB, 1974, 23 (2), s. 

94-100. Not: 10. Kütüphane Haftası. 17.4.1974 Cebeci Semt 
Kütüphanesi’nde Verilen Konferans metni.

37. “IX. Milli Eğitim Şûrası”. TKDB, 1974, 23 (3), s. 148-154.
38. “Yazma Eserlerin Korunması, Bakımı ve Temizliği”. TKDB 

1977, 26 (2), 5. 85-92.
39. “Okul Kütüphanelerinin Eğitim ve öğretimdeki yeri”, inebolu 

Gazetesi, 3 Mart, 7, 21 Nisan 1977
40. “Şemsi Ahmed Paşa; Hayati ve Eserleri” i. ü. Edebiyat 

Fakültesi Tarih Dergisi Fatih Sultan Mehmed’e Hatıra Sayısı, ا11ا9ة؟  
(33) s. 99-114.

41. “Yazma ve Basma Kütüphane Fihristleri”. Türk Dünyâsı 
Araştırmaları, 1982 (21), s. 127-159.

42. “Üsküdar Kütüphaneleri”. Vakıflar Dergisi, 1982 (16), s. 45-59.
43. “Kütüphane ve Kitap Vakfiyeleri ile Fihristlerinin 

Kütüphanecilik Bahmmdan Değeri ve önemi”. Beyazıt Devlet 
Kütüphanesi 100 Yaşında, 1984, s. 104-110.
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44. “Kayıp Yazma Eser Kütüphaneleri”. TK, 40. Yıl Kütüphanecilik 
Kurultayı, 1989, Ankara, s. 106-110.

45. “îstanbul’dan, Şehid Ali Paşa Kütüphanesi’nden Londra’ya 
British Museum’a Giden Yazma Eser”. Prof. Dr. Osman Ersoy’a 
Armağan, 1990, s. 33-35

46. ،،Tanınmamış Bazı Kütüphane Koleksiyonlan”. TUBA, (Günay 
Kut Armağanı I.), 27/1, (2003), s. 209-216.
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AMCAZADE HÜSEYİN PAŞA KÜLLİYESİ

Fatih’ten Atatürk Bulvanna doğru inen caddenin genişlemesi İçin 
yol ortasında kalan Saraçhanebaşı mescidi yıkılmış bulunuyor. 
Hadikatü’l-Cevami bu mescid hakkında او malûmatı verir: “Banisi 
Mimar Ayasdir. 892 (1487)4٥ bekaya azm ü hiraman eyledi. Mescidi 
civarında mezaristanda medfundur. Minberini Kilârî Mehmet Ağa vaz 
eylemiştir. Kendi mihrap önünde vâki mezaristanda medfundur.” 
Mescidin yeniden İnşa olunacağım yıkıldığı günlerde gazetelerde 
okumuştuk. Eski Cibali Kız orta okulunun bulunduğu saha her halde bu 
15 İçin en münasip yerdir.

Saraçhanebaşı mescidinin yıkılmasından sonra. Fatih’ten inen 
caddenin Horhor yokuşu ile birleştiği köşede, bir külliye meydana 
çıkmıştır. Amcazade Hüseyin Paşa tarafından İnşa edilen bu külliye; 
mescid (minaresi yoktur), darülhadis, sebil ve kütüphaneden ibarettir. 
Daha sonra 1152 (1739) tarihinde Şeyhülislâm Mustafa Efendi, 
medresenin avlu kapısı yanında bir çeşme de yaptırmıştır. Hüseyin Paşa 
(1644 -1702), Sultan Mustafa m. zamanı sadrazamlarından olup Köprülü 
Fazil Ahmet Paşamn amcasının oğlu olduğu İçin “Amcazade” lâkabı ile 
anılmıştır. Saraçhanedeki külliyesinden başka zamanımıza kadar intikal 
eden en mühim eseri, Anadoluhisan ile Kanlıca arasındaki yalısıdır. 
İçinde Karlofça muahedesi ile alâkalı bazı müzakerelerin de cereyan 
ettiği bu yah, xvn. asırda yapıldığını nazar-i itibara alırsak, İstanbul’un 
en eski ahşap binasıdır. Son senelerde yıkılmak tehlikesine maruz kalan 
bu eser Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’nun himmetiyle 
yıkılmaktan kurtulmuştur.

Uzun yıllardan beri ihmal edilmiş ve dış tesirlerin tahribatına 
terkedilmiş olan Külliye de ancak girişilen son imar hareketinde lâyık 
olduğu alâkaya kavuşmuş ve tamirine başlanmıştır. Bizde bu ve buna

 .İstanbul’daki Vakıf Kütüphaneleri I, Amcazâde Hüseyin Paşa Külliyesi“ ا
Istanbul, 1.12.1957. s. 4

Yeni
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benzer tarihi eserlerin ihmal edilmelerinin yegane sebebi onlardan 
istifade edilmemesidir. Buna ait birçok misaller gösterebiliriz. Hüseyin 
Paşa külliyesi tamir edilip eski hüviyetini aldıktan sonra onu muhafaza 
etmek İçin muhakkak surette herhangi bir şekilde ondan istifade etmek ve 
boylece devamlı bakımını sağlamak lâzımdır. Külliyeden nasıl istifade 
edilebilir? Eğer çeşmenin suyu akıtılır, sebil Hocapaşadaki Muradiye 
sebili gibi kullanılır ve kütüphane tekrar hizmete açılırsa bu sual çok 
güzel bir şekilde cevaplandırılmış olur. Yalnız, kütüphane ufak 
olduğundan bugünkü ihtiyaca kâfi gelmez. Mescid olarak kulamlmış 
dershanenin de okuma salonu haline getirilmesi gerekir. Tamir edilen 
medrese odaları da kitap deposu olmak İçin gayet elverişlidir.

Millet Kütüphanesinin yakınlığı ileri sürülerek bu fikrimize belki 
itiraz edilir. Fakat, okuyucu adedi gün geçtikçe büyük bir süratle 
artmaktadır. Ali Emiri Efendinin bizlere hediyesi olan bu kıymetli 
kütüphane ihtiyacı karşılamaktan uzak kalmağa başlamıştır. Okuma 
salonuna haddinden'fazla masa ve iskemle koyulmuş, âdeta kımıldanacak 
yer bırakılmamıştır. Fakat, okuyucu izdihamına karşı bu kâfi gelmemiş 
salon kapısının sol tarafındaki kısım da cam bölmelerle kapanarak okuma 
yeri haline getirilmiştir. Yine boş iskemle bulamadığından dolayı geri 
donen okuyucular olmaktadır.

Bu vaziyet karşısında Amcazade Hüseyin Paşa Kütüphanesinin 
açılması bir zarurettir. Ecdadımızın kitaba ve okumaya verdiği 
ehemmiyetin canh bir numunesi olan Külliyeyi tekrar bir irfan merkezi 
haline getirmek Maarif Vekâletimizin severek yapacağı bir vazife olsa 
gerektir.

Hızla artan okul adedine paralel olarak kütüphanelerimizin de 
çoğalması lâzımdır ve bu yolda mühim adımların atıldığı görülmektedir. 
Son senelerde, bizlere Üsküdar Şemsipaşa kütüphanesini kazandıran, 
aynca Beyazıt ve Süleymaniye’yi fevkalâde modem bir hale getiren 
Kütüphaneler Müdürlüğü’nün de arzumuzu nazar-! itibara alacağını zan 
ve ümit ediyoruz.

Hüseyin Paşa Külliyesinden Fatih postahanesine kadar olan kısmın 
önünde kalan ufak bir adanın kaldırılması ve orasının yeşil saha haline 
getirilmesinden sonra bütün güzelliği ile meydana çıkacak olan kültür 
yuvasının genç ve bilgili kütüphanecilere tevdi edilmiş olarak açılacağı 
günü beklemek bizim İçin bekleyişlerin en tathsi olacaktır.
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AMCAZADE HÜSEYİN PAŞA KÜLLİYESÎ1

Fatih’ten Saraçhane başına inen caddenin Horhor yokuşu ile 
birleştiği köşede, biraz İçerde kalan bir külliye göze çarpar, iki seneden 
beri çok güzel bîr şekilde tamir edilmekte olan bu kulliyeyi Amcazade 
Hüseyin 1494 yaptırmıştır. Dershane, sebil, sibyan mektebi, kütüphane, 
avlunun çevresindeki odalar ve şadırvandan müteşekkil külliyeye 1739 
tarihinde, Şeyhülislâm Mustafa Efendi, avlu kapısı yanında olan çeşmeyi 
İlâve ettirmiştir.

Hüseyin Paşa (1644 - 1702), Sultan Mustafa m. Zamanı 
Sadrazamlarından olup, Köprülü Fazil Paşa’nın amcasının oğlu olduğu 
1811 “Amcazade” lâkabı ile anılmıştır. Saraçhanebaşmdaki külliyesinden 
başka zamanımıza kadar kalan en mühim eseri, Anadoluhisan ile Kanhca 
arasındaki yalısıdır. İçinde Karlofça Muahedesi ile alâkah bazı 
müzakerelerin de cereyan ettiği bu yah, xvn. asırda yapıldığını nazar-i 
itibara ahrsak; İstanbul’un en eski ahşap binasıdır2.

Hüseyin 1258, İnşa ettirdiği külliyenin kütüphanesine 455 yazma, 
bir basma olmak üzere 456 adet de kitap vakfetmiştir. Maarif-i Umumiye 
Nezareti’nin 1323 - 1326 yıllarına ait istatistiğinden kendi binasından 
Beyazıt Kütüphanesi’ne nakledildiğini öğrendiğimiz bu kitaplar, 1929 
yılında Millet Kütüphanesi’ne ve oradan da 1936 yilmda Süleymaniye 
Kütüphanesi’ne getirilmiştir3.

Amcazade Hüseyin 1254 Kütüphanesi fihristinin sonunda, Seyyid 
Nazif Efendi tarafından vakfedilen seksen beş kitap daha kayıtlıdır. 
Mezkûr zat, bunlan külliyenin kütüphanesine sonradana vakfetmiş 
olacaktır. Böylece, kitap yekûnu, iki kütüphaneyi beraberce sayarsak 541 
e baliğ olur.

Ecdadımızın kitaba ve okumaya verdiği ehemmiyetin canh bir 
nümunesi olan Amcazade külliyesi, tamirattan sonra eski hüviyetine 

Amcazade Hüseyin Paşa Külliyesi”. Kadm Gazetesi, 5.9.1959. s. 2“ ا
2 İslâm Ansiklopedisi
5 Vatan gazetesi, Esad Serezli
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kavuşacaktır. Sibyan Mektebinin bir çocuk kütüphanesi hâline 
getirileceği, kütüphanenin yeniden hizmete açılacağı ve dershanenin de 
minare ilâvesiyle mescit yapılacağı söylenmektedir. Bu, çok yerinde ve 
güzel bir harekettir. Zaten tarihî eserlerimizin harap olmalarının sebebi, 
onlardan istifade edilmemesi, kullanılmayıp boş bırakılmalarıdır. 
Amcazade Külliyesi hizmete açıldıktan sonra tabiî devamlı bakim da 
görecek ve inşallah eski durumuna bir daha düşmiyecektir. Yalmz, 
kütüphane binası küçük olduğundan bugünkü ihtiyaca kâfi gelmez. 
Mescit yapılması düşünülen dershanenin çok güzel bir okuma salonu 
haline gelmesi mümkündür ve lâzımdır. Zaten cadde genişlerken 
yiktinlan Mimar Ayas Mescidi, her halde o civarda müsait bir yere 
yeniden İnşa edilecektir. Fatih devri eserlerine hürmet, yalmz 500 üncü 
fetih yıldönümüne münhasır değildir tabiî.

Külliye, bütünü ile kütüphane haline getirildiği takdirde, çocuklara 
ait kısmı ile ilkokul talebelerine ve okuma çağma yaklaşmış küçüklere, 
hayli okuyucu alabilecek geniş, aydınlık ve sakin salonu ve medresenin 
odalarına yerleştirilmiş çok sayıda kitapları ile büyüklere bir irfan ocağı 
olacaktır.
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ŞEHİT ALİ PAŞA KÜTÜPHANESİ*

Sehit Ali Pasa (16679-1716), Sultan Ahmet m. zaman 
sadrazamlanndandir. Saraya iznik’in bir köyünden küçük yaşta gelmişti. 
Son derecede güzel ve ateşin zekâya sahipti; hassas ve zarif, enderunda 
mükemmel tahsil görmüştü. Pâdişâhın nazari dikkatini çok eskiden 
çekmişti. 1686144, Ali onyedi yaşında, bir gün, Edime sarayında bir 
çeşme başında abdest alıyordu. Sultan Ahmet de o tarihte onüç yaşında 
idi, kendisinden dört yaş büyük güzel zülüflüye adını ve koğuşunu 
sormuştu:

— Adim Ali’dir, hazineliyim şehzadem...
Diyen genç ağaya:
— inşallah padişah olduğumda seni silâhtar alayım... demişti.
On yedi yıl sonra padişah olan üçüncü Ahmet, vaadini tutmuş ve 

hazineli Ali Ağayı otuz dört yaşında Hasodada bulmuştu. Onu evvelâ 
çuhadar, bir sene sonrada silâhtar yaptı ve karşısından ayırmadı. 17O9'da 
kirk yasındaki Ali Paşaya henüz beş yaşmda olan kızı Fatma Sultam 
verdi, gözdesini damat edindi. Sonra ona sadaret yolunu açtı, kubbe 
vezirliği ile saraydan çıkardı, ikinci vezir yaptı, I713’de de Sadrazam 
tayin etti.

Silâhlar Ali Paşa, sadaretinde mühim İşler başarmıştır. Karlofça 
muahedesi ile terkedilen memleketleri geri alma yolunda ikinci adımı 
atmış, I715’te çıktığı Mora seferinde bu memleketi bir yildinm harbi ile 
fethetmişti. Büyük vezir, I716’da Avusturya üzerine yürüdü, fakat 
Petervaradin muharebesinde alnından vurulup şehit oldu2. Cesedi 
Belgrat’da Kanunî Sultan Süleyman Camii haziresine defnedilmiş; 
şehadetinden yetmiş sene sonra, Belgrad’i zapteden Avusturya 
kumandam Laudon, mezanm Viyanada Hadersdof ormanına 
naklettirmiştir.

Şehit Ali Paşa, cesur bir insan, iyi bir devlet adamı, âdil, doğru ve 
rüşvet aleyhdan idi. Marifet erbabım himaye eder; şiir ve ilim ile, 

Şehit Ali Paşa Kütüphanesi”. Kadm Gazetesi, 19,9.1959. s. 2“ ا
2 Yeni Sabah, OsmanlI Padişahları, R. E. Koçu.
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bilhassa astronomi ile meşgul olarak kitaplara büyük bir rağbet 
gösterirdi. Memleketten harice kitap satılmasını menetmiş ve Şehzade 
camii civannda tesis eylediği kütüphanenin fihristi dört cilt tutmuştu1

Servetinin mühim bir kısmım kitaplara sarfetmişti. Nerede güzel 
yazılı, tezhipli ve nadir bir kitap görür veya işitirse, onu elde etmek 1911 
parayı esirgemezdi2. Mezkûr kütüphane binası, bugün Vefa lisesinin 
avlusunda bulunmaktadır. Kütüphaneye Şehzade camiinden Vefaya çıkan 
kapının biraz ilerisinde ve Bozdoğan kemerinin yanında bulunan ahşap 
bir kapıdan girilir ve yüksekte olan binaya basamaklarla çıkılırdı. 1895 
yihnda vuku bulan zelzele, kütüphane duvarlarında bazı çatlaklar 
meydana getirmiş; 1933 de de kitaplar Süleymaniye Kütüphanesi’ne 
getirildikten sonra bina, tamamile terk edilmiştir. Halbuki, lisenin 
kütüphanesinde mevcut kitaplann buraya nakli, ufak bir tamiratı 
müteakip mümkündür. Kitabi ve kütüphaneyi seven, padişaha da , bu 
zevki aşılıyan ve Topkapi Sarayında en mühim kısım olan üçüncü 
Ahmet kütüphanesinin (meydana gelmesine vesile olan Ali Paşamn İnşa 
ettirdiği ilim mabedini zamanla yok olmaktan kurtarmak lise idaresinin 
elindedir. Büyük şehid’in kemiklerini, yahut hiç olmazsa, mezkûr 
ormandan sembolik mahiyette bir miktar toprak getirtip kütüphanenin 
yanında mezanm, türbesini yaptırmak da Vefah Türklere, düşen bir borç 
ve vazifedir.

Şehit Ali Paşa kütüphanesinin bugünkü kitap mevcudu 2843/1. 
Hepsi yazma olan bu eserler arasında tezhip, cilt ve yazı sanatları 
bakımından fevkalâde olanlann yanında müellif hattı ile yazılı nâdir 
nüshalara da rastlanır. Dış görünüşleri ile olduğu kadar muhteva 
bakımından da kıymetli olan kitaplar münekkitler tarafından okunmakta, 
İncelenmekte ve istifade edilmektedir. Devrinin en güzel kitaplarım bir 
araya getirip, çok kıymetli bir kütüphane tesis etmiş olan Şehit Ali 
Paşamn ölümünden sonra, kitaplannm bir kısmı satılmış, dağılmış; bir 
kısmı da saraya kaldırılmıştır. Hatta kendisinin bizzat meşgul olduğu 
astronomi ilmine ait eserler, fetva ile yakılmıştır. Bugün elimizde mevcut 
bulunan kitaplar, kütüphanenin evvelce dört cilt olan fihristinin birinci 
cildin de kayıtlı olanlardır. Bu kadan ile bile kıymetli bir hazine olan 
kütüphaneyi bize bırakan Şehit Ali Paşa, her zaman hürmet ve rahmetle 
anılacak; kütüphane binası ayakta durdukça ve kitapları okundukça bu 
rahmet üzerinden eksilmiyecektir.

İslâm Ansiklopedisi ا
2 Woltar, Esad Serezli.
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SÜLEYMANİYE umumî KÜTÜPHANESİ1

- Now, you are in the sixteenth century.
Bir rehber, Süleymaniye Camiini gezdirdiği turistleri kütüphaneye 

de getirince avluda hep bu cümleyi tekrarlamaktadır:
— Siz şimdi onaltinci aşırdasınız.
Sonra, onlara kitap depolanm, çalışma odalarım, okuma 

salonlarım, katalog dairesini, mikrofilm ve fotokopi servisini 
göstermekte; evvelce medrese olan iki binaya aslına zarar vermeden 
modem tesislerin nasıl yerleştirildiğini anlatmakta ve birinci medreseye 
bitişik eski sibyan mektebi yeni çocuk kütüphanesini de gezdirip 
turistlerin hayret ve hayranlıklarım arttırmakta, onlardan, da sadece şu 
kelimeler işitilmektedir:

- Wonderfull! Very nice! Very beautifull: Harikulade! Çok hoş! 
Çok güzel!

Seksene yakın kütüphaneyi İçinde toplayan Süleymaniye Umumi 
Kütüphanesi, muhteşem Süleymaniye külliyesinin iki medresesini (evvel 
ve sani medreseleri İşgal etmekte, 1918 yılından beri ilim ve irfan 
âlemine hizmet etmektedir. Evvelce şehrin muhtelif cami ve 
medreselerinde dolap ve ara odalarda muhafaza edilen yahut hususî 
kütüphane binalarında bulunan kitap hâzineleri, araştıncılann onlardan 
daha kolay istifade edebilmesi ve bakımlarının daha iyi yapılması İçin 
mezkûr tarihten itibaren muhtelif fasılalarla buraya buraya getirilmiştir.

Tesis yihnda Sultan Selimde MedresetülMütehassisin binasında, 
(Bugünkü Sultan Selim Kız Enstitüsü) bulunup topluca Süleymaniyeye 
nakledilen kütüphanelerin adedi, onbir iken bu, sayı sonraki nakillerle 
bugün seksene yaklaşmıştır. En mühimleri, kitapları her zaman aranan ve 
okunan Esad Efendi Kütüphane’sidir. Eski yeri Yerebatan’dadir. Onu 
Aşir Efendi, Şehit Ali Paşa, Lâleli, Fatih, Hamidiye kütüphaneleri takip 
eder. Dünyânın en kıymetli yazmalan, bu saydığımız kısımlardadır. 
Onlann haricinde kalanlar da ehemmiyetli kitaplan ihtiva eder. Ciltleri, 

Süleymaniye Kütüphanesi”. Kadın Gazetesi, 26.9.1959 s. 2“ ا

21



tezhipleri, kâğıt ve yazılan fevkalâde ve çoğu Farsça divanlar olan Halet 
Efendi yazmalan, muhteviyatlan ile müsteşriklerin, 41؟ görünüşleri itiban 
ile de yerli ve yabancı ziyaretçilerin hayranlığını kazanmaktadır. Yeni 
Cami Kütüphanesindeki Şehzade Mehmedd’in el yazısı ile olan Kur’an-1 
Kerim’i görenlerin ağzı hayretle açılmakta, hattâ bazı turistler onu 
görünce yerinden sıçramaktadır. Bir Amerikalı Biz daha yok iken siz 
neler yapmışsınız” demişti. 1125 sene evvel yazılmış kitabin bugüne 
kadar muhafaza edilebileceği akla gelir mi? Bağdatlı Vehbi Efendi 
Kütüphanesin’de bulunan tefsirin yaşı, binlerle ifade ediliyor. 
Minyatürler, daha çok siyer kitaplarında görülür. Hazreti Nuh’un gemisi, 
Hazeti Yusuf’un kuyuya atılması, Peygamberimizin miracı çok 
sanatkârane tasvir edilmiştir.

Kütüphanenin okuyucuları profesörler, doçentler, üniversite 
talebeleri ve Amerika, Avrupa veya Şark memleketlerinden gelen 
müsteşriklerdir. Yabancılar, kitapları tetkik ettikten sonra arzu 
ettiklerinin filmlerini aldinp beraberinde götürebilmektedir. 
Çalışmalarına kendi memleketlerinde devam etmekte, belki de orada 
bulunan bir nüsha ile götürdüğünü karşılaştırmaktadır. Bazen de 
mikrofilmlerini istedikleri kitaplan kütüphaneye bildirirler. Bedelleri 
mukabilinde filmler adreslerine yollanır.

Aynca, kütüphanenin mikrofilm ve fotokopi servisinde devamlı 
surette kitaplann filmleri alınmaktadır. Boylece o nadide yazmaların 
birer nüshası daha elimizde bulunmakta, aslinin onda biri, yirmide biri 
kadar ebatta olan bu filmler, servisin arşivinde muhafaza edilmektedir. 
Tek nüsha, pek nadir yahut yapraklan fazla yıpranmış, yazısı bozulmağa 
yüz tutmuş kitaplann mikrofilmleri okuyucuya verilmekte, onu salonda 
mevcut okuma makineleri ile tetkik etmektedirler. Filmleri sik aranan 
eserlerin de fotokopileri yapihp kitap şeklinde ciltlenmekte ve bu şekilde 
okuyucunun istifadesine arz edilmektedir.

Kütüphanenin kitap mevcudu lOO.OOO’dir. Bunun 50.0001 
yazmadır. Çoğu Arapça, diğerleri Türkçe ve Farsçadır. Evvelce 
talebelerin oturma, yatma ve çalışması odası olan depolarda muhafaza 
edilmektedirler. Depolann duvarlarındaki çelik raflara yerleştirilmiş 
kitaplar, rutubet ve haşarattan mâsundur.

Atalarımızın hediyesi olan pek kıymetli bir binada, yine son derece 
kıymetli hediyeleri olan kitaplar, nice göz nuru dökülerek okunmakta, 
tetkik edilmekto ve göz bebeği gibi de muhafaza ile hiçbir zarar 
görmemelerine, ömürlerinin uzatılmasına, mukaddes bir emanet olarak 
geleceğe intikal ettirilmeğe çalışılmaktadır.
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ŞEYHÜLİSLÂM ESAT EFENDİ VE KÜTÜPHANESİ’

XVIII. asırda meşihat makamına yükselmiş mühim bir ilim ve 
sanat adamı olan Esad Efendi; Alâiyeli Kadi İbrahim Efendi’nin torunu 
e Şeyhülislâm Ebu ishak İsmail Efendi’nin oğludur. I685’de 
İstanbul’da doğmuş; babası ve Mutavveci Mehmet Efendi gibi 
âlimlerden ders görmüştür. !700’de, hâriç derecesindeki Galatasarayi 
sâlisesi ile müderrisliğe başlamış ve usûlü dairesinde ilerliyerek Selanik, 
Mekke kadılıklarında bulunmuş; ordu kadısı olarak iştirak ettiği Adakale 
seferinde zaferin sağlanmasında mühim rol oynamıştır. I744’de Rumeli 
Kazaskerliğine ve Sultan Birinci Mahmud tarafından I748’de 
Şeyhülislâmlığa tayin edilmiştir. Fakat, gösterdiği dürüstlüğe rağmen 
“mizâc-1 asra evfak” hareket edemeyen bu değerli zât, Sadrâzam 
Abdullah Paşa’nın tesiri ile azlolunmuş ve Geliboluya sürülmüştür. Esad 
Efendi, I752’de affolunarak, istanbula dönmüş ve Boğaziçinde incir 
köyünde satin aldığı yahda bir müddet yaşadıktan sonra, 9 Ağustos 1753 
perşembe günü vefat ederek, istanbulda Sultan Selim civarında babası 
tarafından yaptırılan camiin haziresine defnedilmiştir.

Osmanh Şeyhülislâmları arasında, ilim ve sanat ve iyi ahlâkı ile 
şöhret alan bu zât doğru, afif, reyinde isabetli, cömert ve bilhassa 
،‘salâbet-i diniye ve ce!âlet-i ilmiye” sahibi idi. Çok münevver ve yüksek 
bir muhite mensuptu. Oğlu, bilâhare iki defa meşihat makamına geçen 
Şerif Efendi ve kızı meşhur şair Fitnat Hanimdir.

Esad Efendi, XVHI. asrin az tanınmış şairlerindendir. Kasideleri, 
gazelleri, tarihleri ve lugazleri ile bir divan tertibine muvaffak olmuştur. 
“Lehcet ül-lûgat” adil eseri, onun Türk dili üzerinde çalışmış bir âlim 
olduğunu göstermektedir. Türkçeden Arapça ve Farsçaya yaptığı bu 
mühim lügat kitabında müellif, Türk dilinde kullanılan gerek öz Türkçe 
ve gerek Türkçeleşmiş ve halk arasında yayılmış Arap ve Fars asıllı 
kelimeleri toplamıştır. Esad Efendi, tefsir ilmi ile de meşgul olmuş ve bu

 Şeyhülislam Esad Efendi Kütüphanesi”. Kadm Gazetesi, 3.10.1959. s. 2“ ا
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sahada bir kaç eser yazmıştır. Fakat, asil şöhretini eski musikimizin 
büyük bir üstadı ve devrinin en mühim bestekârı olarak elde etmiş ve 
beste, nakış, semaî, kâr ve şarkı tarzmda bir çok eser meydana 
getirmiştir. Musiki parçalan eskiden nota ile zaptedilmediği İçin, Esad 
Efendiye ait bestelerden çoğunun kaybolduğu muhakkaktır. Kendisinin 
musiki tarihimizi alâkadar eden en mühim eseri “Etrab ül-âsâr” adim 
taşır. Nevşehirli İbrahim Paşaya ithafen yazılan bu kitapta Ahmed I. den 
telif zamanma kadar gelmiş bestekârlann hâl tercümeleri ve 
besteledikleri parçalardan bazılarının güfteleri vardır. Bu ve diğer 
eserlerine İstanbul kütüphanelerinde rastlamak mümkündür.

Esad Efendinin babası, kardeşleri, oğlu ve diğer akrabası ile 
medfun olduğu hazirenin yanmda bulunan cami, avlu kapısı üstündeki 14؟ 
mektep, avluya açılan darülhadis ve şadırvan dikkate şâyân bir bütün 
teşkil ederi. Darülhadis’e Esad Efendi bir miktar kitap vakfederek burada 
bir de kütüphane tesis etmiştir. Mevcudu 187 olan kitapların hepsi 
yazmadır. Sonra muhtelif şahıslar tarafından 61 (14 yazma, 47 basma) 
kitap daha teberru edilmiştir. 1914 yılında Sultan Selim’de kurulması 
istenen umumî kütüphaneye İstanbul’daki küçük kütüphaneler 
toplanırken, Esad Efendinin Dariilhadis’te bulunan kitapları da oraya 
getirilmiştir. Sonra, bunlar, 1917 yihnda Murad Molla Kütüphanesine ve 
1949 yihnda da Süleymaniye Umumî Kütüphanesi’ne nakledilmiştir2 (2). 
Hâlen son yerinde muhafaza edilmekte ve ilim erbabı tarafından tetkik ile 
istifade olunmaktadır.

Kitap yazarak eser meydana getirmiş, kitap tophyarak kütüphane 
tesis etmiş olan Esad Efendi, bu yadigârları ile ismi unutulmiyacak çok 
kıymetli bir din ve ilim adamıdır.

1 İslâm Ansiklopedisi, IV/359.
2 Süleymaniye Umumi kütüphanesi, 61
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AYASOFYA kütüphanesi

Büyük şehrin umumî kütüphanelerinin en zenginlerinden biridir. 
Banisi ve vâkıfı Birinci Sultan Mahmud’tur. Ayasofya caminin İçinde, iki 
büyük istinat duvan arasındaki boşluğa hicri 1152 (M 1739) yilmda İnşa 
edilmiştir. Devrin şairleri tarafından bu münasebetle söylenmiş 
tarihlerden biri şudur:

“Görenler tarh matbuun didiler Zeyniya tarih
Bu ney dar-ül-kütüb İcadı Sultan-I cihan ara" 1152 (1739)

Kütüphaneye şöyle girilir; Camiin hâlen kullanılan medhal kapışın- 
dan girince, sağdaki ilk kemerin altmdan geçip yirmi adim kadar yürü- 
nür, mermer küp solda kahr, küpü geçtikten az sonra, sağda çiçek motifli 
bir tunç şebeke görülür, dört panodan mürekkep olan bu şebekenin arala- 
nm başhklan baklavah dört mermer sütun aytnr, ortadaki iki sütun aras- 
mdaki iki kanadh tunç kapı, kütüphanenin giriş kaptsidir. Şebeke 
panolann eşi olan kapı kanatlanna tokmak yerine, çift “Yâ Fettah” oyma- 
11 iki yaprak konulmuştur. Bu kapıdan bir basamak mermer merdiven ile 
ön ktsmı mermer döşeli koridorumsu bir taşlığa, solda görülen kapıdan 
kütüphanenin okuma odasına girilir. Koridorumsu taşlık, ileride sola 
kıvrılır ki, tam karşıya gelen kapı, kütüphanenin kitap hâzinesidir.

Geniş ve rahat olan okuma odasına girildiğinde sol duvar, camiin 
İçine bakan bir câmekândır; sağ duvarda bulunan üç pencere, okuma 
odasını kitap hâzinesinden ayıran ikinci bir taşlığa bakar. Bu duvar ile 
kapının karşısına gelen duvar çimi panolarda tezyin edilmiştir.

Ayasofya Kütüphanesinin bir müze İçinde bulunması, kendisini 
gözden gizlediğinden müdekkikler müstesna, okuyucusu pek azdır; hattâ 
bir 801 İstanbullu İçin, tarihî şöhretine rağmen, bu büyük kütüphane 
meçhuldür denilebilir2

Kütüphane fihristinin son numarası 4906 dır. Bunlar, Birinci 
Mahmud’un vakfettiği kitaplardır. Aynca “Bazı eshab-! hayrat” 
tarafından 14, Sadeddin Mübteğa tarafından 114, Şeyhülislâm Sadeddin 
Efendi tarafından 55 kitap ve ismi tesbit edilemiyen eşhas tarafından da 
22 kitap Ayasofya Kütüphanesi’ne teberru edilmiştir. Fihristin başında 

Ayasofya Kütüphanesi”. Kadm Gazetesi, 17.10.1959 s. 2“ ا
2 İstanbul Ansiklopedisi, fasikül 27, s. 877
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pek nefis 30 Kur’an kayıtlıdır; onlan semavî kitaplar, kıraat kitaplan, 
tefsirler, hadisler, fıkıh, akaid ve kelâm, hikmet, mantık ve tasavvufa dair 
eserler takip eder. 2712-2763 numaralar arasmda kayıtlı hesap ve 
hendese kitaplan ile 3515-3732 numaralar arasındaki tıbbî eserler pek 
kıymetli olup bugün dahi müsteşrikler tarafından sik sik aranmakta ve 
tetkik edilmektedir. Maneviyat sahasında olduğu kadar maddiyat 
alanında da üstün eserler meydana getirdiğimiz devrin bize kalan 
yadigârlan ile iftihar ediyor ve gurur duyuyoruz. Fakat, tetkiklerin yalnız 
yabancılar tarafından yapıldığını da acı ile kaydetmek gerekir.

Istanbul kütüphanelerinin en kıymetli tarih ve edebiyat eserlerine 
de Ayasofya Kütüphanesinde rastlanır. Fihristin son sahifelerinde sarf, 
nahv kitaplan, lügatlar ve risale mecmualan kayıtlıdır. Yukanda 
zikredilen diğer vakıfların teberrulan da kıymetli eserleri muhtevidir.

Ayasofya kütüphanesinin kurucusu Birinci Sultan Mahmud, 1696- 
1754 yıllan arasında padişahlık yapmış zayıf, kısa boylu, iyilik etmekten 
hoşlanır, tabiatı yumuşak bir zât idi. Memleketin İşleri ile yakından 
alâkadar olan ve ordunun zaferi ile mes’ud, mağlubiyeti ile me'yus 
günler geçiren bu pâdişâhın o zamanm anlayışına göre, امو bilgili 
olduğunu, çiçeği fazla sevdiğini ve bilhassa şiir ve musiki ile meşgul 
olduğunu biliyoruz. Birinci Mahmud’un Istanbul ve civannda İnşa veya 
tamir suretiyle yaptırdığı bir çok eser vardır. Tamamlanması Üçüncü 
Osman zamanına tesadüf eden Nuruosmaniye camiinden baska. bashca 
hayır eserleri, Yıldız - Dede mescidi, Yalı Köşkü civannda Tulumbacılar 
mescidi, Defterdarkapisi mescidi, Rumeli Hisannda iskele camii, 
Beşiktaş’ta Arap iskelesi camii, Üsküdar’da Sultan Mahmud camii, ve 
Kandilli camiidir. Muhtelif camileri de tamir ettirmiştir. Topuzlu -Bend’i 
yaptırmış ve burada toplanan sular Tophanede kendi binası olan Meydan 
çeşmesi ile Azap-Kapi’da Saliha Sultan çeşmemesine ve muhtelif 40 
kadar çeşmeye tevzi edilmiştir. Bunlardan başka saray ve kasır İnşa veya 
tamirine ehemmiyet vermiş, Beşiktaş sarayının bir çok kısımlanm ve 
Bayıldım kasnm yeniden yaptırmış, Kanhca Mihrâbâd kasnm yaptırdığı 
gibi, Kandilliyi de imar ederek Nevâbâd adim vermiştir. Sultan Mahmud 
Ayasofya Kütüphenesinden başka Fatih camii yamnda (1742) ve 
Galatasaray dahilinde (1754) iki kütüphane daha kurmuş; İstanbul’dan 
hariç yerlerde de müteaddit hayır eserleri vücûda getirmiştir1

istanbula kıymetli kütüphaneler hediye eden pâdişâhın ruhu şad 
olsun.

Istanbul Ansiklopedisi, fasikül 27, s. 877 ا
(2) İslâm Ansiklopedisi, Fas: 71, s. 164
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ÂŞİR EFENDİ kütüphanesi

Sultanhamami meydanından Âşir Efendi caddesine girildiği zaman 
solda, köşede ilk binadır. 1741 yihnda (H. 1154) Reisülküttab Mustafa 
Efendi tarafından İnşa ve tesis edilmiştir. Fakat, Âşir Efendi, kütüphaneyi 
tamir ve ihya ettiğinden onun adi ile anılmaktadır, ilk kuruluşunda 
Reisülküttab Mustafa Efendi kütüphaneye 1239 adet kitab vakfetmiştir. 
Sonra oğlu Âşir Efendi 471 kitabi, onun Oğlu Mehmed Hafid Efendi 485 
kitab vakfederek kütüphaneyi zenginleştirmişlerdir. Daha sonra, Rumeli 
Kazaskeri Kasideci-zâde Süleyman Sim Efendi de 761 adet kitabini 
buraya vakfetmiştir.

Hicri 1306 yihnda tab edilmiş olan “Defter-i Kütüphane-Î Âşir 
Efendi” isimli fihristin 1-97. sahifelerinde Reisülküttab Mustafa 
Efendi nin kitapları kayıtlıdır. 1689 da (H. 1100) Kastamonu’da doğan 
ve İstanbul’a geldikten sonra Tavukçubaşı Ah Ağa’ya damat olan, iyi bir 
tahsil ve terbiye sayesinde ReisUlküttabhğa kadar yükselen ** ٠^٠ ^ 
Efendi âlim edib ve şâir bir zât idi. Kütüphanesinde istinsah tarihi çok 
eski, müellif hattı ile hem nâdir hem de cild ve tezhib bakımından 
kıymetli eserler mevcuttur. Kitaplann 585-727 numaralar arasındaki 
.tarihe, 738-987 numaralar arasındaki 250'si edebiyata aittir ألء143

Devrinde Reisülulemâ unvam ile anılan Âşir Efendinin vakfı olan 
kitaplar, fihristin 98-147 sahifeleri arasında kayıtlıdır. 32 tanesi ahlâk ve 
tasavvufa, 44 tanesi tarihe, 51 tanesi edebiyata ve geri kalanlan diğer 
ilimlere dair olan bu kitaplann bir kısmı, ayni zamanda iyi bir hattat olan 
Âşir Efendi’nin kendi el yazısı iledir. 330 numaralı Divan-I Zemahşeri 
tek nüshadır.

Fihristin 148-189 sahifelerinde Kazasker Mehmed Hafid 
Efendi’nin kitaplan yazılıdır. Divanlar kısmı çok kıymetli olan bu 
kütüphanede vâkıfının telifi olan eserler de bulunmaktadır. Eyüb, Bursa, 
Istanbul mollahklannda, Anadolu ve Rumeli Kazaskerliklerinde bulunan 
Mehmed Hafid Efendi kuvvetli bir ilim adamı idi. Gençliğinde yazdığı 
hilâfet hakkmdaki ilk risaleyi m. Mustafa’ya takdim etmiştir, ikinci 
eseri, kütüphanesinde 298 numarada kayith “Meb.ah-1 Miyah”dir. 
Kitabda İstanbul’un meşhur İçme sulan hakkında malûmat verilmektedir.

 ,Âşir Efendi Kütüphanesi”. Reşat Ekrem Koçu, İstanbul Ansiklopedisi, 1959, c. 2“ ا
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Mehmed Hafid Efendi, bundan sonra Kapudam Derya Küçük Hüseyin 
Pasa’ya ithafen “Sefinet ül-Vüzera” isimli, denizcilik tarihi bakımından 
çok önemli bir eser yazmıştır. Takvimi mahiyette ve kronolojik olarak 
tanzim edilen eserin İfâde ettiği vekayi azil ve nasb tarihleri ile kapudam 
deryaların pek meşhur sefer ve gazalarının tarihlerine inhisar ettirilmiştir. 
Fihristin 245 Sira numarasında kayıtlıdır. Mehmed Hafid Efendi’nin bir 
diğer önemli eseri de İstanbul halkının kullandığı ve zamanla galat mâna 
ve mefhumlarda ifade olunan Aarapça ve bazı Farsça kelimelerin hakiki 
mâna ve telâffuzlarım —ا" kasdiyle yazdığı “ed-Dü.rer ül-münîehabât 

ıslah il-galatat î7ıy/iM٢e”dir. üçüncü Sultan Selim’e ithaf 
edilen bu eser, fihristte 429 numaradadır.

Âşir Efendi Kütüphanesi fihristi, “Bazi eshab-i hayrat tarafından 
vakfedilen kütüb-ü mütenevvia” adi altında 189-193 sahifeler arasında 
kayıtlı 56 kitab ile son bulmaktadır.

Dördüncü vâkıf olarak yukarıda zikredilen Kazasker Kasideci-zâde 
Süleyman Sim Efendi’nin kitaplanna aid fihrist yazmadır. 1080 adet 
kitabin 761’İ Süleyman Sim Efendi’nin vakfı olup geri kalanlar muhtelif 
şâhısların sonradan kütüphaneye hediye ettiği kitaplardır.

Bu dört kütüphane, 1914 yihnda Evkaf Nezareti tarafından Sultan 
Selim’de tesis edilen kütüphaneye, 1918 yihnda da Süleymaniye 
medresesinde kurulan Süleymaniye Umumî Kütüphanesi ne 
nakledilmiştir. Kitapların naklini müteakib, Âşir Efendi’nin, Hafid 
Efendi’nin ve evlât ve ahfadamn kemikleri ve kabir taşlan Molla Gürani 
mezarlığına götürülmüş ve kabristanla kütüphane mütevellisi tarafından 
akar haline getirilmiştir.

Âşirefendi Kütüphanesi (Resim: Reşad Sevinçsoy)
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[AMUCAZADE HÜSEYİN PAŞA KÜLLİYESİ] 
KÜTÜPHANE[Sİ]1

Amucazade Hüseyin Paşa bu kütüphaneye 457, daha sonra Seyyid 
Nazif Efendi namında bir zât da 86 kitab vakfetmiştir. Kütüphanenin 
fihrist defterinin sonunda hicri 1302 (M. 1884-1885) tarihini taşıyan bir 
kayıtta tesis tarihi olarak hicri 1168 (M. 1754) yılı gösteriliyor ise de 
bunun mezkûr tarihte bu külliyenin tamirinden galat olduğu aşikârdır. Bu 
kütübhânedeki kitablar evvelâ Bayazid Umumi Kütübhanesine, 1929 da 
oradan Fâtih Millet Kütüphanesine, 1936 da da oradan Süleymaniye 
Umumi Kütübhanesine nakledilmiştir; hâlen bu son yerindedir, vâkıfının 
adim taşıyan ayn bir bölüm teşkil eder. Çeşidü bakımdan kıymetli 
kitablan ihtiva etmektedir; meselâ 1, 2, 3 numaralarda kayith üç müshaf-1 
şerif cild ve tezhib bakımından fevkalâde eserlerdir. 373 numaradaki 
“Divan-I Cami” nin ilk iki sahifesi de tezhib san’atmm şah 
eserlerindendir.

“Amcazade Hüseyin Paşa Kütüphanesi”. Reşat Ekrem Koçu, İstanbul Ansiklopedisi,
1959, c. 2, s. 799
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ISTANBUL, İL HALK KÜTÜPHANESİ ÇALIŞMALARI 
VE GELİŞME PLANÜ

Bazı kütüphanelerin 11 Halk Kütüphanesi haline getirilmesi 
hakkmdaki Millî Eğitim Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’nün 
21.6.1962 gün ve 420 - 637 sayılı karan ile Millet Kütüphanesi de 
İstanbul il Halk Kütüphanesi haline getirilmiş ve Üsküdar, Hüvrev Paşa, 
Murat Molla ve Gazi Osman Paşa Halk Kütüphaneleri buraya 
bağlanmıştır. Ayni kararnameye göre, il Halk Kütüphanesi’ne yeni İlçe 
kütüphaneleri de kurmak görevi verilmiştir.

Bunun üzerine ilk 15 olarak Bakırköy İlçesi ele alınmış ve burada 
Belediye ile yapılan İşbirliği sonunda 15.11.1963 tarihinde belediye 
binasmm alt katinda bir dükkânda, daha çok Evlere Ödünç Kitap Verme 
Servisi denebilecek bir kütüphane, halkın hizmetine açılmıştır. Sonra, 
Küçükçekmece Belediyesi’nden bedelsiz olarak bir yer sağlanmış ve 
nüfusu 20.000’İ aşan bu yeni inkişaf bölgesi 5.9.1964'de bir Evlere 
Ödünç Kitap Verme Servisi’ne kavuşmuştur.

Belediye ile yapılan müşterek çalışmalar, daha çok bedelsiz yer 
sağlayabilmek konusunda olmaktadır. İstanbul’da arsa bulmak çok güç 
olduğundan Belediye ve Vakıf idaresi mail bina elde etmek yoluna 
gidilmesi daha uygun olmaktadır. Bir taraftan onarılmış vakıf binaları 
tesbit edilip bunlardan kütüphane hizmetinde kullanılabilecek olanlar İçin 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvurulmakta; bir taraftan da İstanbul 
Belediyesi ile civar ilçelerin müstakil belediyelerine müracaat edilip 
semtlerinde bir kütüphane kurulabilmesi İçin yer sağlamaları 
istenmektedir.

Bu isteklerin üçüncü semeresi, Kapalıçarşı Halk Kütüphanesi 
olmuştur. İçinde 3000'den fazla dükkân bulunan çarşının merkezî bir 
yerinde tesis edilen ve 12.10.1964 tarihinde faaliyete geçen bu 
kütüphanenin bir de gezici servisi vardır, iki tarafında üçer raf bulunan 
ve elle itilebilen bu üç tekerlekli gezici kitaplık, hergün kütüphane 
memuru tarafından çarşının ayn bir bölümüne götürülmekte, esnafa

 .Istanbul 11 Halk Kütüphanesi Çalışmaları ve Gelişme Plam”. TKDB, 1966, 15 (4), s“ ا
242-249 Not: TKD 3. Kurultayında okunmak üzere hazırlanmıştır. 

30



ödünç kitap verilip, önceden verilenler geri alınmaktadır. Bugün 
kütüphanenin 545 üyesi vardır; geçen yıl 5488 adet kitap okunmuştur.

Kapalıçarşı Kütüphanesi’nin açılmasından iki ay sonra, İstanbul’un 
fakir muhitlerinden olan Hahcioğluda bir Evlere ödünç Kitap Verme 
Servisi’ne kavuşmuştur. Belediye’nin 20 yıl müddetle kullanma hakkim 
Milli Eğitim Bakanlığı’na devrettiği bir binada kurulan bu küçük 
kütüphane, 4.12.1964 günü hizmete girmiştir.

Bu sabit kütüphanelerden ayn olarak, bir de Kızılay ile yapılan 
İşbirliği sonucunda, Pendik’te her yıl iki ay öğrenciler İçin kurulan 
Gençlik Kampı’nda belirli süreli bir kütüphane faaliyete geçirilmiştir. 
Öğrencilere 008 zamanlarını okuma ile değerlendirme alışkanlığını 
kazandırmak, yurdun çeşitli yerlerinden gelen bu öğrencilere bir ödünç 
Kitap Verme Servisi’nden yararlanmayı öğretmek ve servisin faydalanm 
göstermek, kütüphanenin vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu onlara 
hissettirmek, okullarında veya kasabalarında bir kütüphane kurulması 
arzusunu duymaları ve hattâ buna önayak olmalan gayesini güden kamp 
kütüphanesi, öğrenciler tarafından büyük rağbet görmüş ve kamp 
öğretmenleri ile Kızılay idarecileri de kütüphanenin faaliyetini 
memnuniyetle ve takdirle karşılamıştır. Kütüphanenin ilk açıldığı 1964 
yihnda okunan kitap sayısı 3039 iken bu yıl iki ay İçinde okunan kitap 
sayısı 11215’e yükselmiştir.

Belediyelerden ve Vakıflar idaresi’nden bina sağlanması hususu 
1965 yihnda da devam etmiştir. Fakat, bir taraftan da üzerine yeni 
kütüphane binası İnşa edilebilecek arsa bulunmasına çalışılmış ve 7367 
sayılı kanunla hâzineden belediyeye intikal etmiş ve bugüne kadar boş 
kalmış üç arsanın hâzineye iadesi ve Millî Eğitim Bakanlığı adına tahsisi 
sağlanmıştır. Bir de özel idareden bir arsa 2490 sayılı kanunun 66. 
maddesi uyarınca sembolik bir değerle kamulaştırılmıştır. Kadıköy’de 
olan bu sonuncu arsada yeni bir kütüphane binası yaptırılacaktır.

1965 yılı İçinde üç şube kütüphane hizmete girmiştir. Bunlardan 
biri, Erenköy’de bir şahsın bağışladığı binada faaliyete geçmiştir. Digeri, 
Kartal Belediyesinin kullanma hakkini Millî Eğitim Bakanlığına 
devrettiği ve belediye binasının alt katinda bulunan bir salonda 20.9.1965 
günü hizmete açılmıştır, üçüncüsü ise bir çocuk kütüphanesidir. 
İstanbul’un fakir semtlerinden olan Eyüp’de ismihan Sultan külliyesinin 
kurrahanesinde 9.11.1965’de faaliyete geçmiştir. Binanm sahibi Vakıflar 
idaresidir. Kullanma hakki 20 yıl müddetle Millî Eğitim Bakanlığına 
devredilmiştir.
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1966 yılının ilk aylarında bir çocuk kütüphanesi de Üsküdar’da 
Baglarbaşı’nda Çinili Camii Sibyan Mektebi’nde öğrencilerin hizmetine 
açılmıştır. Bunu, 6.7.1966 tarihinde Hahcıoglu Çocuk Kütüphanesi 
takibetmistir. Son olarak 15.6.1966’da Pendik’de bir halk kütüphanesi 
hizmete girmiştir. Bu bina, Belediyeyle müşterek olarak kiralanmış; 
memuru dahi Bakanlık tarafindan bir kadro verilinceye kadar olmak 
şartiyle Belediyeden sağlanmıştır. Fakat bu kütüphanenin ve açıldığı 
bildirilen diğer kütüphanelerin hiç birinde (Baglarbaşı Çocuk 
Kütüphanesi hariç) hademe yoktur. Temizlik, 11 Halk Kütüphanesi’nden 
Sira ile gönderilen bir hizmetli tarafindan yapılmaktadır. Aynca bu 
kütüphanelerin hepsi tek memurla idare edilmektedir.

Kütüphaneler açıldıkça tayin olunan bu ücretli memurlar, bir 
müddet il Halk Kütüphanesinde çalıştırılmaktadır. Kütüphanenin her 
bölümünde yapılan İşler hakkında kendilerine bilgi verilmekte, bilhassa 
Evlere ödünç Kitap Verme Servisi üzerinde daha fazla durularak burada, 
kitapların Dewey Onlu Tasnif Sistemi’ne göre raflara dizilişi, üye kayıt 
İşlemi, okuyuculara (bilhassa servise ilk defa gelenlere) gösterilecek 
kolaylık ve onlara kitap seçme hususunda yapılacak yardim konulan 
iyice öğretilmekte ve memurun tek başına böyle bir servisi idare 
edebilecek duruma gelmesi sağlanmaktadır. Kütüphane açıldıktan sonra 
da il Halk Kütüphanesi idarecileri oraya sik sik giderek karşılaşılan 
güçlüklerin halline çalışılmaktadır.

Şube kütüphanelerin kitaplan, her türlü hazırlığı tamamlandıktan 
sonra 11 Halk Kütüphanesi’nden gönderilmektedir. Satm ahnan. 
Bakanlıktan ve çeşidi müesseselerden yollanan, aynca okuyucular 
tarafından bağışlanan kitaplann önce Türkiye Bibliyografyasından 
yararlanılarak konu numaralan tayin edilmekte, kayıtlan yapılmakta, 
katalog fişleri yazılmakta, ciltlettirildikten sonra Sirtlanna beyaz çini 
mürekkebi ile konu numarası ve yazar soyadının ilk üç harfi (yoksa kitap 
adi da) yazılmakta, cilt plâstik ile kaplanmakta ve son olarak da muhtıra, 
kitap fişi, kese, v.b. gibi ödünç verme kartlan yapıştmlarak kitaplar ait 
olduklan kütüphanelere dağıtılmaktadır. 1965 yilmda bu şekilde 9627 
adet kitabin dağıtımı yapılmıştır.

Fakat, bu kadar kitap dağıtımına rağmen, şube adedi fazlalığı 
sebebiyle gerek merkezde, gerek şube kütüphanelerde okuyuculann kitap 
istekleri tam mânasiyle karşılanamamaktadır. Çünkü, okuyucu daima bol 
ve çeşidi kitap istemekte, kütüphanede en son yayınlanan eserleri 
görmeği arzu etmektedir. Aradığı kitaplan birkaç defa kütüphanede 
bulamazsa kütüphaneye olan ilgisi azalmakta, hattâ kütüphaneden 
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ayağını kesmektedir. Bunu kısmen olsun önleyebilmek İçin kütüphaneler 
arasında bir İşbirliği yapılması yoluna gidilmiş ve bir kütüphanede 
okuyucunun aradığı kitap bulunamazsa bunun il Halk Kütüphanesinden 
veya onun aracılığı ile diğer şube kütüphanelerinden ödünç olarak alınıp 
okuyucuya verilmesi hususu kararlaştırılmıştır. Tatbikat! az da olsa bu 
usul faydalı olmuş; bir çok okuyucu kütüphaneden geri çevrilmeden 
aradığı kitap bulunup kendisine getirilmiştir. Böylece, okuyucularda bir 
halk kütüphanesinde aranılan her kitabi bulabilecekleri fikri 
yerleştirilmeğe çalışılmaktadır. Kütüphaneler arasında ödünç kitap ahp 
verme faaliyetinin zaman geçtikçe artacağı muhkkaktir.

Şube kütüphanelere katalog fişleri ile birlikte gönderilen kitapların 
yazar adına Çikanlan bir nüsha katalog fişi, il Halk Kütüphanesi’nde 
ahkonmakta ve bunlar bir toplu katalogta birleştirilmektedir. Toplu 
katalog, kütüphanelerde hangi kitapların bulunduğunu kolayca tesbit 
etmekte, kitap satin alma esnasında ve bir kütüphaneden diğerine ödünç 
kitap verme icap ettiğinde çok faydah olmaktadır. Katalogun fişlerine ait 
bir örnek ilişiktir.

T 813 
GÜN

GÜNTEKlN, Reşat Nuri

Akşam Güneşi. Istanbul 1964 Aka Kitabevi. 283 s.

B. ç. E. Er. G. H. I. K. Kr. M. p. ü.

ح
Kütüphanelerdeki çalışmaların çoğu kitapla ilgili olmakla beraber 

bazı kültürel faaliyetlere de yer verilmesi icap ettiği muhakkaktır. 
Bunların başmda tabiî, konferanslar, sergiler, konserler ve anma törenleri 
gelmektedir. Şube kütüphanelerde yer darlığı sebebiyle bu gibi 
faaliyetlere İmkân olamamakla beraber; 11 Halk Kütüphanesi’nde 
bazılarının yerine getirilmesine çalışılmıştır. Meselâ, 1964 yılı 24 
Ocağında, kütüphanenin kurucusu olan Ali Emiri Efendi’nin 40. ölüm 
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yıldönümü münasebetiyle bir anma töreni yapılmıştır. Aynca, her yıl, 
Dünya Çocuk Kitaplan Haftasında, Atatürk Haftasında ve Kütüphaneler 
Haftasında bir salonda sergiler düzenlenmekte; şube kütüphanelerde 
imkânlar nisbetinde bu haftalarla ilgili kitaplanm vitrinlerde ve raflarda 
sergilemektedir.

Diğer taraftan, kütüphanelerimizi, bilhassa Evlere ödünç Kitap 
Verme Servislerini halka daha çok tanıtabilmek İçin çeşitli vasıtalardan 
istifade edilmeğe çalışılmaktadır. Bu maksatla meselâ, yeni bir şube 
açıldığında el ilânlariyle açılış çevreye duyurulmakta; iskele, istasyon ve 
çarşı gibi merkezî yerlere kütüphanenin yerini ve evlere ödünç kitap 
verildiğini belirten levhalar konulmakta; halkın ve öğrencilerin dikkatini 
kütüphaneye çekmeğe gayret edilmektedir. Kütüphane hizmete girdikten 
sonra da propagandaya devam edilmekte, meselâ Kapalıçarşı Halk 
Kütüphanesinin faaliyetleri hergün çarşının dahili hoparloriyle esnafa 
duyurulmaktadır. Aynca servislere yeni gelen kitaplar belirli sürelerle 
liste halinde okuyuculara dağıtılmaktadır. Kütüphanemizin ayhk haberler 
bülteninde kitaplann bu şekilde tanıtılmasına çalışılmakta idi.

Kütüphanelerimizin çevre eğitim müesseseleri ile olan 
münasebetlerinden de burada bahsedebiliriz. Meselâ, Murat Molla Halk 
Kütüphanesinde bir süre İngilizce kursları düzenlenmiş, Hüsrev Paşa 
Halk Kütüphanesi kütüphanecileri yakınlarındaki Ebussuud 
Ortaokulunun kütüphanesinin tanzimine yardim etmiş ve öğrencilere 
kütüphaneden yararlanma konusunda konferanslar vermişlerdir. Aynca 
kütüphanelerini yönetmeliğe uygun bir şekilde tanzim ve tertip etmek 
isteyen bazı okullar (Beşiktaş Kız Lisesi, Çorlu Lisesi, imam - Hatip 
Okulu, Nişantaşı Kız Lisesi v.b.) bu İşle görevli memurlanm staj İçin 
onbeş gün süre ile il Halk Kütüphanesi’ne göndermiş; ilgililere kitap 
kaydı, katalog fişi yazılması, konu numaralannm tayini ve kitaplann 
raflara dizilişi hususlan gösterilerek ve İşler bizzat yaptırılarak 
kendilerine yardımcı olunmağa çalışılmıştır. Aynca, İstanbul üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü öğrencileri de yaz tatillerinde 
birer ay kütüphanelerimizde staj görmekte ve bu, her yıl devam 
etmektedir.

Bugüne kadar küçük binalarda, dükkânlarda veya resmî 
müesseselerin bir bölümünde açıldığını bildirdiğimiz şube kütüphaneler, 
daha doğru bir ifade ile Evlere ödünç Kitap Verme Servisleri yerlerinin 
darlığı, kitaplannm azlığı ve kadrolanmn yetersizliğine rağmen 
muhitlerine çok faydalı olmuş; halk ve öğrenciler, semtlerinde eskiden 
beri bir kütüphaneye ihtiyaç duyduklan İçin açılan servislere büyük bir 
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ilgi göstermiştir. Her serviste üye adedi kısa zamanda artmış; okunan 
kitap sayısında da. zaman geçtikçe bir yükselme kaydedilmiştir. 1965 
yılma ait istatistikten bir kaç kütüphanenin son durumu hakkında fikir 
edinmek mümkündür.1

Kütüphane Adi Uye Adedi Okunan Kitap Sayısı
il Halk Kütüphanesi 770 6502
Gazi Osman Paşa Ktb. 641 6463
Bakırköy Halk Ktb. 394 6756
Kapalıçarşı Halk Ktb. 192 5488

Açılan şube kütüphanelere rağmen geniş bir sahaya yayılmış olan 
İstanbul’un bir çok semtlerinde kütüphane yoktur. Bu ihtiyaçlarım gerek 
resmi müesseselerin, gerek demek ve şâhısların müracaatları ile belirten 
ve kütüphane 1911 yer hazırlayan Adalar, Beşiktaş, Beykoz, Çatalca, 
Silivri, Şile, Şişli, Yalova ve Zeytinbumu ilçelerinde maalesef bugüne 
kadar kütüphane tesis edilememiştir, İstanbul’da bunlardan başka 
kütüphane bulunmayan daha pek çok semt vardır. Bunlan tesbit etmeden 
önce şehrin ilçelerinin nüfusuna bir göz atahm:

Çevre ilçelerin nüfûsları da şoyledir:

ilce Adi Nüfusu e Adi؟H Nüfusu
Adalar 15,246 Fatih 344,639
Bakırköy 168,243 Gazi Osman Paşa 90,064
Beşiktaş 104,705 Kadıköy 169,888
Beykoz 67,348 Sanyer 52,344
Beyoğlu 218,433 Şişli 265,768
Eminönü 141,220 Üsküdar 124,305
Eyüb 164,372 Zeytinbumu 103,027

Adi Nüfusu
Çatalca 62,381
Kartal 97,016
Silivri 35,436
Şile 18,111
Yalova 37,785

' Bu istatistikler günlük olarak tutulmakta, her ay sonunda ve sonra da her üç ay 
sonunda birleştirilmekte ve yıllık istatistikler en doğru bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
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Bu nüfus durumu gözönünde bulundurulduğu takdirde, kütüphanesi 
var olarak bilinen birçok İlçeyi, bu kütüphaneler çok küçük olup ihtiyacı 
karşılamaktan uzak olduğu İçin, kütüphanesi olmayan ilçeler arasına 
katmak gerektiği açıkça ortaya çıkar. Semtin merkezî bir yerinde 
bugünkü modem mimarî esaslarına göre İnşa edilecek ve okuma salonu, 
evlere ödünç kitap verme servisi, çocuk kütüphanesi, konferans ye müzik 
salonları gibi bölümleri olacak bir veya birkaç kütüphaneye mutlak 
ihtiyacı olan ilçeleri bu tarzda kütüphanelere kavuşturmak İçin bir plân 
ve programa lüzum olacağı tabiîdir, iki milyonu aşan nüfusuna karşı pek 
az Halk Kütüphanesi bulunan İstanbul’da en kısa zamanda modem 
kütüphaheler kumlmasi amacıyla yapılacak çalışmaları şöyle 
sıralayabiliriz:

I — Önce, hiç kütüphanesi olmayan ilçelerden (Adalar, Beşiktaş, 
Beykoz, Beyoğlu, Kadıköy, Sanyer, 91511, Zeytinbumu) başhyarak her 
İlçeye bir İlçe Merkez Halk Kütüphanesi kurmak, çevre ilçelerden ayni 
dummda olan Çatalca, Silivri, Şile ve Yalova’yı da birer İlçe 
kütüphanesine kavuşturmak.

n — Üsküdar, Kadıköy, Eyüb, Sanyer, Beykoz ve Bakırköy gibi 
bucak ve mahalleleri geniş bir sahaya dağılmış olan ilçelerde, birer 
Gezici Kütüphane teşkilâtı kurmak. Bu suretle, uzun seneler bir 
kütüphane binası İnşa edilmesi mümkün olamiyacak semtleri (Üsküdar’ın 
gerek Çamüca’ya doğru olan mahalleleri ve daha ilerdeki köyleri, 
gerekse Anadoluhisan’na kadar olan iskelelerin civar muhitleri; 
Kadıköy’ün sahil ve tren yolu boyunca içeriye doğm uzanan bir çok 
semtleri; Eyüb’ün kalabalık mahalleleri ve civar köyleri; Sanyer’in 
Rumelihisan’na kadar uzanan Boğaziçi iskeleleri civanndaki mahalleleri 
ve ilçenin bazı köyleri; Beykoz'un da civar iskele mahalleleri ve köyleri; 
Bakırköy’ün tren yolu boyunca uzanan bucak ve köyleri ve geniş bir 
sahaya yayılan civar mahalleleri kitaba kavuşturmak.

Bir kütüphaneci ve bir şoförden ibaret olan kadrosu ile vazife 
görecek Gezici Kütüphanelerin, sabit şubelere nazaran maddî bakımdan 
da üstünlüğü vardır. Bir şube kütüphane İçin gerekli olan bina, 
kütüphaneciye müstahdem kadrosu, ısıtma, aydınlatma ve bakim parası 
gibi masraflar ve diğer ihtiyaçlara mukabil; gezici kütüphane İçin sarf 
edilecek para az bir yekûn tutar. Bu maddî avantajın yanında, gezici 
kütüphanelerin halkı daha fazla cezbedecegi hususunun da gözden uzak 
tutulmaması gerekir.
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Çevre ilçelerinde de Gezici Kütüphaneye çok ihtiyaç olacağı 
muhakkaktır. Maamafih, bu ilçelerin köylerine Halk Eğitim 
Merkezleri’nin gezici servisleri kitap götürmektedir.

IH — Her İlçe modem bir merkez kütüphaneye kavuştuktan sonra 
bunlann hepsinin bir merkezden idaresi güç ve hattâ mahzurlu 
olacağından; İstanbul’u üç bölgeye ayırmak ve her bölgede birer Merkez 
Halk Kütüphanesi teşkil etmek.

Bu bölgeler ve merkez kütüphaneler şöyle gruplandmlabilir:

Zeytinbumu
Bakırköy

Istanbul Bölgesi Beyoğlu Bölgesi Anadolu Bölgesi
Eminönü Beyoğlu Beykoz
Fatih (Merkez) 91511 (Merkez) Üsküdar (Merkez)
Eyüb Beşiktaş Kadıköy
Gazi Osman Paşa Sanyer Adalar

Çevre ilçelerdeki kütüphanelerin ayn ayn, müstakil hüviyetlere 
sahip olmalan ve bu grupların dışında kalmaları daha uygundur.

IV — Her birinin nüfusu 100.000 lerin çok üstünde olan ilçelerde 
şube kütüphaneleri açmağa çalışmak ve bunda (20.000 nüfus İçin bir 
kütüphane) ölçüsünü esas almak, ilk açılacak şubeler, haftanın belirli 
günlerinde faaliyet gösteren kütüphaneler de olabilir. Böylece daha çok 
muhit kütüphaneye kavuşmuş olur. Zaman geçip kadro sağlama imkânı 
bulunduğunda, bunlar normal mesai yapan kütüphane haline çevrilebilir.

Bu kütüphaneler İçin arsa bulunması İşine çok önceden; hattâ, 
şimdiden başlamak gereklidir. Çünkü, belediye ve hazine mail arsalar, 
İstanbul’da yapılan resmi müesseselerin fazlalığı sebebiyle gittikçe 
azalmaktadır. Bunlardan münasip yerlerde olanlar, şimdiden bedel 
karşılığı veya bedelsiz olarak Milli Eğitim Bakanlığı adına tahsis 
ettirilirse gelecek yıllarda üzerlerine bina yapmak İmkân dahiline 
girebilir. Aksi takdirde mâli İmkân olsa da arsasizhk sebebiyle kütüphane 
yapamamak durumuna düşüleceği muhakkaktır.

Gerekli arsaların 200 - 400 metrekare olmalan ihtiyaca kâfi gelir.
V — ilçelerin bucak ve mahallelerinde birer kütüphane 

kurulduktan sonra; yukanda m. maddede bahsedilen guruplandirmayi 
ortadan kaldırmak ve her İlçeyi kütüphane İşleri bakımından müstakil 
hâle getirmek, o zaman, önceleri il Halk Kütüphanesi’nin ve sonra Grup 
Merkez Kütüphaneleri’nin yaptığı görevleri her İlçede Merkez Halk 
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Kütüphanesi’ne vermek ve bucak ve mahallelerdeki kütüphaneleri de bu 
merkeze bağlı şube kütüphaneler olarak adlandırmak.

Bu plânın tatbiki esnasında gerek çevre ilçeler Merkez 
Kütüphaneleri’nin, gerek Grup Merkez Kütüphaneleri’nin ve gerekse îlçe 
Halk Kütüphaneleri’nin kütüphaneye kitap sağlanması, bu kitapların 
raflara koyuluncaya kadar geçen işlemleri, şubelere dağıtımı, toplu 
katalog, kütüphaneler arası ödünç kitap ahp verme ve bunlara benzer 
çahşmalannda bugünkü il Halk Kütüphanesi’nin sistemi örnek alınabilir.
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LONDRA HALK kütüphaneleri 
KURULUŞLARI, TEŞKİLÂTLARI 
ve ARALARINDAKİ İŞBİRLİĞİ*

Ingiltere’deki halk kütüphaneleri, teşkilât ve idare bakımından 
Türkiye kütüphanelerinden farklıdır. Bu fark, daha çok iki memleketin 
idari ve sosyal yapısının değişik olmasından ileri gelmektedir. Meselâ, 
Ingiltere’de halk kütüphaneleri Belediyeler tarafından kurulmakta, bizde 
ise bu 15 devlet tarafından yapılmaktadır. İngiltere’de halk 
kütüphanelerinin Belediyelerin görevleri arasına girmesi, 1850 yılma 
rastlar2, o yıl kabul edilen Halk Kütüphaneleri Kanunu, nüfusu 
lO.OOO’den yukan olan Borough’lann3 meclislerini belediye vergilerinin 
her sterling’inde yarim penny’i kütüphane hizmetlerinde harcamaya 
mecbur tutmuştur. Bir sterling’de yanm penny olan limit, 1855 ط٥  bir 
penny’e çıkarılmıştır. 1892 yihnda değiştirilen Halk Kütüphaneleri 
Kanunu’na göre, nüfus bakımından Borough’dan daha seyrek yerleşme 
merkezleri olan Urban District ve Rural Parisli denilen idari bölümlerde 
birer “Kütüphane Bölgesi” sayılıyordu. Aynca, Parislilerin4 kütüphane 
hizmeti gayesiyle birlikte çalışmalarına ve aralarında İşbirliği 
yapmalarına müsaade ediliyordu. 1919 yihnda çıkan Halk Kütüphaneleri 
Kanunu da kütüphanelerin lehine olmak üzere bir çok yenilikler getirmiş; 
halk kütüphanelerinin memleketin her tarafına yayılması İçin mahallî 
idarelere daha geniş yetkiler vermiştir. Bugün, Ingiltere’nin idari 
bölümlerinden olan Noncounty Borough ve Urban District’lerin bir 
kısmında, County Borough ve County5 ،lerin hepsinde Belediyeler, halk 
kütüphaneleri hizmetini yerine getirmeğe mecburdur.

 .”Londra Halk Kütüphaneleri: Kuruluşları, Teşkilatlan ve Aralarındaki İşbirliği“ ا
TKDB, 1967, 16 (3), s. 163-184
2 Golding L.: Local Goverment. Landon 1950 The English Universites Press Ltd. 300 s.
3 “İlçe” şeklinde tercüme edebiliriz.
4 Bucak veya daha küçük bir İdarî bölüm.
5 “il” şeklinde tercüme edebiliriz.
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 şehir olan Londra’da mahallî idare, diğer illerden biraz ؟12
farklıdır. (City of London ve yirmi sekiz Metropolitan Borough’dan 
meydana gelmiştir.) Buna bağlı olarak, halk kütüphanelerinin de teşkilâtı 
ve İşleyiş tarzı, az çok değişiklik göstermektedir. Ancak, esasta büyük 
aynhklar olmadığından, Londra kütüphanelerinin tetkiki ile 
Ingiltere’deki halk kütüphaneleri sistemi hakkmda bir fikir edinmek 
mümkündür. Şimdi, Baş şehrin hemen her mahallesine yayılmış olan ve 
adetleri i ki yüze yaklaşan bu halk eğitimi müesseselerini kuruluşları, 
çalışma şekilleri, gördükleri hizmete göre çeşitleri ve gerek kendi 
aralarında, gerekse diğer kütüphanelerle olan İşbirliği konularım ele 
alarak tanıtmağa çalışacağız.

1 - İlçe (Borough) Kütüphane Teşkilâtı:
Londra’da şehrin genel bir Belediye Meclisinden başka, her ilçenin 

ayn ayn birer Belediye Meclisi vardır. Halk Kütüphanelerinin idaresi, bu 
İlçe Belediye Meclislerinin görevlerindendir. Meclis üyeleri, 15 bölümü 
maksadiyle, kendi aralarından çeşitli komiteler seçmişlerdir. 
Komitelerden biri “Halk Kütüphaneleri Komitesi”dir. Meclis, 
kütüphaneleri idare etme görevini bu komite vasitasiyle yürütür. Halk 
Kütüphaneleri Komitesine İlçe dahilinde yaşayan eski kütüphaneciler 
veya mesleğe âşinâ kimseler fahri üye olarak alınabilir. İlçe 
Kütüphanecisi (ilçenin Merkez Halk Kütüphanesi Müdürü veya 
Yardımcısı), Komitenin ayhk toplantilanna müşavir olarak katılır.

Şehrin her ilçesinde bir Merkez Halk Kütüphanesi ve buna bağlı, 
adetleri ilçenin büyüklüğüne göre değişen, Şube Halk Kütüphaneleri 
bulunmaktadır. Küçük bir İlçede yalmz bir Merkez Kütüphane kâfi 
geldiği gibi; sekiz on şubeye sahip Merkez Kütüphanesi olan ilçeler de 
vardır.

Merkez Kütüphaneler, şubelere nazaran daha büyük ve teşkilâtça 
da daha geniştir. Merkez Halk Kütüphanesinin Müdürü, ayni zamanda 
“İlçe Kütüphanecisi” unvanım taşır. Bir yardımcısı vardır. Aynca, Evlere 
Ödünç Kitap Verme Bölümü Kütüphanecisi, Referans Bölümü 
Kütüphanecisi, Katalog Servisi Başkam, Çocuk Kütüphanecisi, Müzik 
Kütüphanecisi ve her bölümün yardımcı kütüphanecileri mevcuttur.

Şube Halk Kütüphanelerinde, bir Şube Halk Kütüphanecisi, bir 
yardımcısı ve diğer yardımcı kütüphaneciler bulunur.

ilçenin kütüphane kuruluşunu Belediye Meclisinden başlamak 
üzere bir şema ile gösterirsek:
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II؟e Belediye Meclisi

Çeşitli Halk Kütüphaneleri Komiteler Komitesi

İlçe Kütüphanecisi

Merkez Halk Kütüphanesi Bölümleri

Evlere ödünç Kitap
Verme Bölümü Kütüphanecisi, 
Yardımcısı, Kütüphaneciler

Referans Bölümü 
Kütüphanecisi 
Yardımcısı 
Kütüphaneciler

Katalog Bölümü 
Başkam 
Yardımcıları

Müzik Kütüphanecisi Çocuk Kütüphanecisi

Şube Halk Kütüphaneleri

Şube Halk Kütüphanecisi 
Yardımcısı
Kütüphaneciler

2 — Kütüphanelerin Yerleri:
Merkez Kütüphaneler, ilçelerin en İşlek yerinde ve genel olarak 

ayni muhitte olan belediye binalannm yakınındadır. Şube Halk 
Kütüphaneleri de nüfusun kalabalık olduğu bölgelerde, çarşı içlerinde, 
ana caddelere yakın sokak başlannda, yol kavşak noktalannda, otobüs 
duraklanna ve yeraltı treni istasyonlanna yakın yerlerde bulunmaktadır.

Kütüphane binalan, genel olarak sağlam yapılardır, ikinci Dünya 
Savaşından sonra İnşaat bakımından sıkıntı çekildiği yıllarda, kütüphane 
binası yapılamamış; bu 15 İçin elverişli dükkânlar kiralanarak onlardan 
istifade yoluna gidilmiştir. Son yıllarda çok sayıda modem kütüphaneler 
yapılmaktadır.

3 — Kütüphanelerin Gelirleri:
Her yıl, malî yıl başından önceki aylarda İlçe Kütüphanecisi, 

kütüphanelerin gelecek yıl ihtiyaçlarım göz önünde bulundurarak bir 
bütçe tasarısı hazırlar ve bunu İlçe Belediye Meclisinin Halk 
Kütüphaneleri Komitesine sunar. Komite, tasan yi inceledikten sonra, onu 
aynen veya değişiklik yaparak Belediye Bütçe Komisyonuna havale eder. 
Tasan, burada diğer komitelerin tas anlan ile birlikte gözden geçirilir ve 
neticede İlçe Belediyesinin genel bütçesi tesbit olunur.
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Kütüphane ödenekleri, ilçelerin bütçeleri birbirinden farklı ol 
dugundan ilçeler arasında değişmektedir. Fakat, dikkatle incelenirse, 
kütüphanelere harcanan paranın her ilçenin bütçesinde önemli bir yekûn 
teşkil ettiği görülür.

Londra Kütüphanelerinden birinin 19 görünüşü

4__Vakıf Kütüphane Binaları ve Kitap Koleksiyonları:
Kütüphane binası yapmak ve kütüphaneler İçin her türlü yayını 

-٠- almak, İlçe Belediyelerinin görevidir. Bu arada, bazı hayırsever 
şahıslar, ya bir kütüphane binası yaptırarak ya da mevcut 
kütüphanelerden birine kitap vakfederek belediyelere yardımcı 
olmaktadır. Meselâ, Lambeth İlçesi Merkez Kütüphanesinin Henry Tate 
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isimli bir şahıs tarafından yaptınldığı Kütüphanenin giriş holünde asılı 
hatıra levhasında okunmaktadır. Kütüphane de “Tate Merkez Halk 
Kütüphanesi” adını taşımaktadır. Hammer Smith ilçesinde Camegie 
vakfı tarafından İnşa edilen Merkez Kütüphanesi de Camegie Merkez 
Halk Kütüphanesi adi ile anılmaktadır.

Bir de sahip olduklan kıymetli kitap koleksiyonlarım 
kütüphanelere vakfeden şahıslar var dir. Westminster Merkez ödünç 
Kitap Verme Kütüphanesinde görülen bir vakıf koleksiyon ve Minet 
Şube Halk Kütüphanesindeki mahallî tarihe ait çok kıymetli “Mr. 
William Minet vakfı kitaplar” bunlara ait birer örnektir.

Bir Kütüphanede iare krsmınm çalışması

5 — Merkez Halk Kütüphanesi Çalışma Sistemi:
Her İlçede bir Merkez Kütüphane vardır ve şubeler ona bağlıdır. 

Şubelerin her türlü ihtiyacı Merkez Kütüphane tarafından karşılanır, 
ilçelerin hepsinde sistem ayni olduğundan; bir merkez kütüphanenin 
tetkiki, bütün Merkez Halk Kütüphaneleri hakkmda fikir vermek İçin 
kâfidir:
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I. Çalışma Saatleri : Referans Bölümü ile Evlere ‘ödünç Kitap 
Verme Bölümü arasmda yarim veya bir saat ve ilçeler arasında da ayni 
oranda fark olmakla beraber; genel olarak, çahşma saatlerini şöyle 
gösterebiliriz :

Pazartesi - Cuma 9-20
Cumartesi 9-17
Yalmz Çocuk Kütüphanesi bölümleri daha geç açılır ve daha erken 

kapanır.

Bir Kütüphanede “Gazete ve Mecmua Okuma Salonu”

II. Bölümler : Merkez Kütüphaneler, büyük ve teşkilatça da geniş 
olduğundan, bir çok bölümlere ayrılmıştır. Her bölümün başında oranın 
idaresinden sorumlu bir kütüphaneci vardır. Müdür, bölümler arasındaki 
irtibatı ve düzeni sağlar. Şube kütüphanelerin Merkezle olan 
münasebetini düzenlemek de onun görevidir.

a) Evlere ödünç Kitap Verme Bölümü: Merkez Kütüphanenin 
en önemli bölümüdür. Ingiltere’de kütüphane “halka evde okumak üzere 
ödünç kitap veren müessese” olarak tarif edilebilir. Bu bakımdan, Evlere 
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Odun؟ Verme Bölümü, kütüphanenin esas unsurudur. Genel olarak, 
kütüphane binasının en büyük salonu bu bölüme ayrılmıştır.

Kitaplar salonda raflara Dewey Onlu Tasnif Sistemine göre 
dizilmiştir. Romanlar, diğer konulara nazaran adetçe fazla olduğundan, 
ayn bir bölüm teşkil eder. Bunlar yazar soyadma göre sıralanmıştır 
Aynca “20 yaşından aşağı gençler İçin kitaplar”, “Bugün donen 
kitaplar”, “Tavsiye edeceğimiz kitaplar , v.b. gibi çeçşitH özel raf 
guruplan vardır.

Evlere ödünç Kitap Verme Bölümünde bulunan bütün kitaplar 
ciltlidir ve ciltler plâstik ile kaplanmıştır. Sirtlanna kitap adından başka 
konu numarası ile yazar soyadinin ilk üç harfi de yazılıdır.

Eylere ödünç Kitap Verme Bölümü salonlannda okuyucular İçin 
mutlak bir serbestlik vardır. Açık raf sistemi tatbik edildiğinden kitaplar 
arasında dolaşan, istediği eseri bulmak İçin raflardaki kitaplan tetkik 
eden okuyucular hiç bir müdahale ile karşılaşmaz; ödünç olarak 
alacaklan kitabi seçmek onlann tabiî hakidir.

Bir kütüphaneden ödünç kitap alabilmek İçin, o kütüphaneye üye 
olmak gerekir, üye kartı, İlçe dahilinde oturanlara, çalışanlara ve okula 
devam edenlere verilir. Bir okuyucuya verilen istifade kartlarının adedi, 
ilçeler arasında üç ile yedi arasında değişmektedir. Yani, okuyucu bir 
defada ödünç olarak 3-7 kitap alabilir. (Küçük çocuklan olan anne baba, 
çocuk kütüphanesinden yararlanmak İçin iki adet fazla üye kartı alabilir?) 
Kitaplan geri çevirme süresi, iki veya üç haftadır. Müracaatla bu süreyi 
bir hafta daha uzatmak mümkündür. Kitabi geç getiren okuyuculardan 
para cezası (her geçen gün İçin 1 penny) alınmaktadır.

Evlere ödünç Kitap Verme Bölümleri’nde iki çeşit katalog göze 
çarpar:

I — Romanlann katalogu
n - Romanlann dışında olan kitaplann katalogu
ikinci katalog, bir çok merkez halk kütüphanelerinde lügat katalog, 

bir kısmında da sistematik konu katalogu ve yazar soya-dma göre 
alfabetik katalog tarzındadır.

Lügat katalogunda konu başhklan esas alınmıştır. Ve konu, yazar, 
kitap fişleri biraradadir.

Sistematik konu katalogunda üç bölüm vardır :
a) Yazar soyadma göre A-Z
b) Konu numaralanna göre 000-999
c) Konu indeksi A-Z

Bunlardan konu indeksi, her hangi bir konunun Dewey sistemindeki 
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numarasını bulmağa yarayan ve konu adlan dikkate alınıp alfabetik 
olarak tanzim edilen bir katalogdur. Aşağıda buna ait bir 11؟ örneği 
görülmektedir.

TURKISH MINIATURE PAINTIG 757.7

Birçok merkez halk kütüphanesinin Evlere ödünç Kitap Verme 
Bölümü katalogunda, şubelerdeki kitaplann da fişleri yardir. 
Okuyucunun aradığı herhangi bir kitap, merkez kütüphanede yoksa ve bu 
kitap şubelerden birinde bulunuyorsa, katalogda kolayca görülür; kitap 
getirtilip okuyucuya verilir.

Romanların kataloguna gelince; bu, Evlere “ödüne Kitap Verme 
Bölümü” salonunda ayn bir bölüm teşkil eden roman ve hikâyelerin 
katalogudur. Birçok kütüphanelerde bu katalogun fişleri gayet basit olup, 
sadece yazar ve kitap adi yazılmıştır. Yazar soyadma ve kitap adına göre 
olmak üzere iki şekilde alfabetik sırada dizilidir. Msl. :

In high places 
HAILEY, Arthur

Yazar fişi

Kitap fişi
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Bununla beraber, son yıllarda “Romanlar Katalogu” İçin de 
B.N.B”. fişleri1 kullanılmaktadır.

b) Referans Bölümü: Adından anlaşılacağı üzere, daha çok 
müracaat kitaplarının bulunduğu bölümdür. Lûgatlar, ansiklopediler, 
yıllıklar, rehberler v.b. gibi okuyucular tarafından her zaman aranan 
kitapları İçine alan Referans Bölümlerinde, bir de “Mahallî Tarih 
Koleksiyonu” vardır. Bu koleksiyon, hiç bir kütüphanede ihmal 
edilmemiştir, denilebilir.

İlçe’nin tarihî binalan, âbideleri, meşhur sokakları ve evleri, İlçede 
yaşamış veya yaşayan mühim şahıslar, v.b. hakkında yayımlanmış bütün 
kitapları, plânlan, haritalan, resimleri, fotograflan, yazmalan ve bilhassa 
gazete ve mecmualardan kesilmiş kupürleri İçine alan “Mahallî Tarih 
Koleksiyonu”, Referans Bölümlerinde önemli bir yer İşgal etmektedir. 
Koleksiyonlar, her gün eklenen eser ve kupürlerle daimî surette 
zenginleşir.

Referans Bölümleri yalnız öğrencilerin yararlandığı bir bölüm 
değildir. Ticaret muhitlerindeki (City of London, “Westminster, Holbom, 
v.b.) kütüphanelerde ticaret kitaplariyle, 1؟ ve fabrika muhitlerindeki 
(Battersea, Hammersmith v.b.) kütüphanelerde teknik kitaplariyle takviye 
edilen Referans Bölümleri, her sınıf halkın İhtiyâcını karşılamaktadır.

Referans salonlannda kütüphanecilere de önemli vazifeler 
düşmektedir. Okuyuculann her türlü sorularını cevaplandırmak, onlara 
kitaplardan istifade hususunda yol göstermek referans kütüphanecilerinin 
her an karşılaştıklan işlerdendir. Bu şahsî müracaatlardan başka, 
dışarıdan gelen pek sik telefon müracaatlanm da salonda bulunan 
eserlerden istifade ederek cevaplandırmak, kütüphanecilerin 
vazifelerindendir. Bu suretle, Halk Kütüphaneleri tam manasıyla 
ilçelerinin kültürel haber alma merkezi rolünü oynamaktadır.

Referans Bolümleri’nin katalogu, Evlere ödünç Kitap Verme 
Bolümleri’nin katalogu gibi ya lügat katalog veya yazar soyadma göre 
alfabetik ve sistematik konu katalogu tarzındadır. Katalog, referans 
salonundaki bütün kitaplan İçine ahr. Hatta, bazı Merkez Kütüphanelerde 
referans katalogunda sadece salondaki kitapların değil; şubelerdeki 
referans kitaplarının da fişlerini bulmak mümkündür. Boylece, bir 
okuyucunun İsteği Merkez’de yerine getirilemezse; aradığı kitabi şube 
kütüphanelerden birinde bulmanın mümkün olup olmadığı kolayca 
anlaşılır.

Katalog Dairesi maddesinde izah edilecektir.
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Referans Bolümleri’nde Mahallî Tarih Kolleksiyonu’nun da aynca 
bir katalogu bulunur.

Gezici Kütüphane (Book - mobile)

c) Gazete ve Mecmua Okuma Salonu: Genel olarak, Evlere 
Ödünç Kitap Verme Bölümü’ne bitişik bir salondur. Gazeteler, salonu 
çevreleyen duvarlarda iskemle boyu hizasında olan egik bir zemin 
üzerine Sira ile yerleştirilmiştir. Şehirde çıkan bütün gazeteler ve civar 
illerin bazı mühim gazeteleri salonda yer ahr.

Gazete okuma salonu, kütüphanenin en çok işleyen bölümlerinden 
biridir.

Mecmualar, salonda bir etajerde yerleştirilmiştir. Pek çok çeşit 
bulmak mümkündür; spor, sinema, tiyatro mecmualan yanında teknik, 
güzel sanatlar, el İşleri, fotoğrafçılık v.b. ye ait mecmualar büyük yekûn 
teşkil eder. Bütün mecmualar, birer taraflan kaim şeffaf mika olan cilt 
kapaklan içindedir.

Gazetelerin adlan, duvarlara iliştirilen levhalar üzerinde kolayca 
okunabileceğinden, bunlar İçin herhangi bir katalog veya fihriste lüzum 
yoktur. Ancak, mecmualann bulunduğu etajerin yamnda, mecmualann 
adma ve yer numaralanna göre tanzim edilmiş bir liste görülür.

d) Çocuk Kütüphanesi Bölümü: Her Merkez Halk 
Kütüphanesinin bir Çocuk Kütüphanesi bölümü vardır. Bu bölüm, genel 
olarak bina İçinde bir kat veya salon İşgal eder. Yalmz birkaç İlçede 
(West Minster, Paddington, Finsbury v.b.) çocuk kütüphaneleri, müstakil 
binalardadır.
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Bu bölümün çalışma saatleri, asil kütüphaneden farklıdır. Okulların 
açık olduğu aylarda Çocuk Kütüphanesi Bölümü, ancak okul dışı 
saatlerde açık bulunur. Tatil devresinde ise diğer bölümlere uyar.

Çocuk Kütüphaneleri’nde de ön plânda tutulan faaliyet, evlere 
ödünç kitap vermedir, öğrenciler, kütüphaneden geniş bir serbestlikle 
istifade ederler: eve kitap alabilirler. Kitabi okuma süresi, 2-3 haftadır.

Ödünç kitap vermenin yanında film gösterme, hikâye, tiyatro ve 
monolog saatleri tertipleme gibi eğitim faaliyetleri de yer ahr.

Okul öğrencilerinin, öğretmenleri başlarında olmak üzere, Simflar 
halinde kütüphaneyi sik sik ziyaret etmeleri ve çocuk kütüphanecisinin 
onlara kitaplardan, bilhassa lügat ve ansiklopedilerden istifade, katalog 
fişlerini kullanma ve ödünç kitap verme çahşmalan hakkında dersler 
vermesi de, çocuk kütüphanelerinin önemli faaliyetlerindendir.

Çocuk Kütüphaneleri’nde katalog, ödünç olarak verilen kitaplann, 
roman ve hikâyelerin fişlerini ihtiva eder. Bu fişlerin yazıhşlan ve 
tertipleri, diğer bölümleldekilere nazaran daha basittir.

Gezici Ödünç Kitap Verme Servisinin 19 görünüşü
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e) Müzik Bölümü: Merkez Halk Kütüphanesi’nde Evlere Ödünç 
Kitap Verme salonunun bir köşesi veya salonla kolay irtibat! olan bir 
bölüm, müzik eserlerine (müzik kitaplan, notalar, opera eserleri, v.b.) 
tahsis edilmiştir. Burası müstakil bir bölüm olarak faaliyet gösterir ve 
ayn bir kütüphaneci tarafından idare edilir. Müzik Bölümünde de esas 
faaliyet, ödünç kitap vermedir. Okuyucu, bu bolümden istifade etmek 
istediği zaman, kendisine İlâve üye kartı verilir. Bununla nota, opera 
metni v.b. gibi müzik eserlerini ödünç olarak alabilir.

Merkez Halk Kütüphaneleri’nde okuyuculara ödünç olarak plâk da 
verilir. Bu servis, bazı kütüphanelerde Müzik Bölümü’nün çerçevesi 
içindedir; bir çoğunda da ayn bir bölüm olarak faaliyet gösterir.

Müzik Bölümü katalogu, notalar, operalar ve müziğe ait diğer 
eserler İçin olmak üzere ayn bir katalogdur. Okuyuculara ödünç plâk 
veren kütüphanelerde bir de plâklar İçin özel bir katalog görülür.

f) Katalog Dairesi ve Kitap Satin Alma Bölümü: Merkez Halk 
Kütüphaneleri’nde önemli bir vazife, hem merkez, hem de şube 
kütüphaneler İçin kitap satin almak ve onlann katalog fişlerini 
hazırlamaktır. Şube Kütüphaneler, her hafta kitap isteklerini merkez’e 
bildirirler. Satin alma, Merkez Halk Kütüphanesi tarafından yapıhr ve 
muhtelif şubeler İçin ahnan kitaplann kayıt, ciltletme, plâstik kaplama, 
kitap fişi, kese ve dönüş tarihi kâğıtlarının yapıştırılması gibi İşleri 
burada tamamlanır. Kitaplar, katalog fişleri de içlerine konulduktan 
sonra, her hafta aid oldukları şube kütüphanelere dağıtılır.

Kitaplann katalog fişleri, iki surette hazırlanır :
1 - Kütüphane, British National Bibliography müessesesi 

tarafından basılan katalog fişlerinden satin ahr. Bu fişler, sadece yazar 
adına göredir. Bunlardan ikinci yazar, çeviren, yayımlayan, kitap adi, 
konu başlığı v.b. İçin fişler çıkarmak gerektiğinden; kütüphanece ihtiyaç 
nisbetinde fazla nüsha alınır ve sonra daktilo ile fişlere lüzumlu ilâveler 
yapıhr. Bu hususlan katalog dairesi başkam tayin ve tesbit eder.

2 - Katalog fişleri, daktilo ile veya teksir makinesi ile Katalog 
Dairesi’nde yazılır. Bu usul, enstriiksiyon kaidelerini kendi ihtiyacına 
göre değiştirmiş olan veya başladığı usûlden (daktilo veya teksir) 
vazgeçmek istemiyen kütüphaneler tarafından tatbik e-dilir.

3 - Yeni Yaymlann Tanıtılması. Ingiltere’de Halk
Kütüphaneleri’nden gaye, halkı okutmaktır. Bu neticeye ulaşmak 1811 her 
türlü çareye baş vurulur. Meselâ, kütüphaneye satin ahnan her yeni eserin 
kâğıt gömleğinin camekân vitrinlerde teşhir edilmesi, bütün 
kütüphanelerde rastlanan bir usuldür. Bu vitrinler, bazen kütüphanenin 
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dış kapısının iki yanında, yani sokaktan gortilebilebilecek bir yerde; 
bazen Evlere ödünç Kitap Verme Bölümü’nün caddeye bakan 
pencerelerinin içlerinde, bazen de kütüphanenin giriş holünde münasip 
bir yerdedir. Sokaktan görülen vitrinler geceleri elektrikle de aydınlatılır. 
Bu geceli gündüzlü teşhir, kütüphaneye giren kitaplann halka 
tanıtılmasına ve dolayisiyle okunmasına tesir eder.

Kütüphanenin yeni kitaplanm tanıtmanın bir yolu da, haftalık veya 
ayhk olarak bunlann listelerini yayınlamaktır. Bütün halk 
kütüphanelerinin Evlere ödünç Kitap Verme bölümlerinde okuyuculann 
kolayca görebileceği bir yerde bu listeleri -romanlar İçin ayn olmak 
üzere- bulmak mümkündür. Listeler parasızdır ve her okuyucu bunlardan 
alabilir. 0 hafta kütüphaneye giren kitaplann adedine göre listeler, bir 
veya bir kaç yaprak halinde olur. Bu listelerde her eserin adi, yazan, 
yayımlayanı, sahifesi v.b. gibi bibliyografik hususiyetler kayıtlıdır.

Çocuk Kütüphaneleri’nde bu tanıtma broşürleri daha çekici hâle 
getirilir. Çocuk psikolojisi ve anlayışı göz önünde bulundurularak, 
kitaplar hakkında daha geniş bilgi verilir ve buna resimler de İlâve edilir.

111 . Konferans ve Sergiler: Londra’daki Merkez Halk 
Kütüphaneleri’nin hemen hepsinde birer konferans salonu vardır. 
Buralarda, bilhassa kışın, çeşitli konularda halka faydah konferanslar 
verilir. Diğer taraftan muhtelif vesilelerle kütüphanelerin müsait 
bölümlerinde sergiler tertip edilir ve bunlar, belirli sürelerle halka açık 
bulundurulur. Böylece, Halk Kütüphaneleri, çalışmalarını sadece kitaba 
inhisar ettirmez; konferans ve sergi gibi kültür faaliyetleri ile de 
muhitlerine faydah olmağa çalışırlar.

6 — Şube Halk Kütüphanesi Teşkilâtı:
Her İlçede bir Merkez Halk Kütüphanesi ve ona bağlı, adetleri 

ilçenin büyüklüğüne göre değişen, Şube Halk Kütüphaneleri bulunduğu, 
yukarıda zikredilmişti. Şube kütüphaneler de merkezler gibi şehrin her 
bölgesinde birbirinin benzeridir. Bunlar, merkez kütüphanelerin birer 
küçük örneğidir, denilebilir. Merkez’de bulunan her bölüm, bir iki eksiği 
ile, şube kütüphanelerde vardır. Tabiî, şubeler bina itibariyle de 
merkezden küçük olduğundan, orada bir salon İşgal eden herhangi bir 
bölüm (msl. : referans bölümü), burada bir masa ve beş on raf kitap ile 
temsil olunur.

Şube Kütüphaneler’de de esas bölüm Evlere ödünç Kitap Verme 
Bölümüdür. Diğer bölümler onun etrafında toplanmıştır. Gazete ve 
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Mecmua Okuma Odası, Referans Bölümü ve Çocuk Kütüphanesi 
Bölümü Evlere ödünç Kitap Verme Salonunun birer köşesinde yer ahr. 
Bina durumu müsait olduğu takdirde, bu bölümler ayn birer salon veya 
kat İşgal eder.

Şube kütüphanelerde kitap satin alma ve katalog daireleri yoktur, 
ihtiyaç duyulan yeni yaymlann ve okuyucular tarafından arzu edilen 
kitaplann listesi, her hafta Merkez Kütüphane’ye gönderilir. Oradan da 
her hafta, kitaplar ciltlenmiş, sırtlan yazılmış, plâstik ile kaplanmış, kitap 
fişi ve kese ile dönüş tarihi kâğıtlan yapıştınlmış ve katalog fişleri de 
içlerine konulmuş olarak Şube Kütüphanelere gelir. Böylece, şube 
kütüphanelerin asil faaliyeti, okuyucuya ödünç kitap vermek olur.

Yukanda belirtildiği gibi, şube kütüphaneler her İlçede birbirinin 
benzeri olduğundan; bunlardan birinin tetkiki, Şube Halk Kütüphaneleri 
hakkında fikir vermek İçin kâfidir.

I. Çalışma Saatleri. Merkez kütüphanelerin çalışma saatlerine 
aşağı yukan uyar. Yalnız bazı şube kütüphaneler haftada bir gün 
(çarşamba) öğleden sonra kapahdr; bazdan ise o gün diğer günlere 
nazaran daha erken tatil yapar. Şöyle ki;

Pazartesi - Sah, Perşembe - Cuma 9 - 20 (veya 19)
Çarşamba 9-13 (veya 9-17)
Cumartesi 9-17

II. Bölümler: Şube kütüphanelerin bölümleri, Merkez 
Kütüphane’ye nazaran, azdır. Evlere ödünç kitap verme bölümü ve ona 
bağlı bölümler diye iki gurupta toplamak, mümkündür.

a) Evlere ödünç Kitap Verme Bölümü. Şube Kütüphaneler’de esas 
bölüm, evlere ödünç kitap verme bölümüdür. Binanm tamamı bu servise 
tahsis edilmiştir, denilebilir. Çoğu bir büyük salondan ibaret olan Şube 
Kütüphanelerde Merkez’de oldugu gibi açık raf sistemi tatbik olunur. 
Salondaki kitaplann yüzde doksam evlere ödünç olarak verilen 
kitaplardır. Okuyucular, serbestçe bunlann arasında dolaşır ve istediği 
eseri seçip ahr. Kitaplar, raflara Dewey Sistemine göre, konulan naz an 
itibara alınarak, dizilmiştir. Romanlar ayn bir bölüm teşkil eder.

Ödünç kitap alma şartlan, merkez kütüphanesindekinin aynidir. 
Üye kart! alabilmek İçin o İlçede oturmak veya çalışmak veyahut okula 
devam etmek gerekir. Herhangi bir şubeden alman üye kartlan, merkez 
kütüphanede ve diğer şubelerde de geçer. Yani, bir okuyucu, ilçesinde 
bulunan her kütüphaneden kitap a-labilir.
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Şube Halk Kütüphaneleri Evlere ödünç Kitap Verme Bölümü 
Katalogu, Merkez Kütüphane’âe olduğu gibi, iki bölümdür :

1 - Raflara konularına göre dizilmiş olan kitaplann katalogu (lügat 
katalog veya konu ve yazar katalogu)

2 - Romanlar’m katalogu

b) Diğer Bölümler: Şube Kütüphaneler’de referans bölümü, gazete 
ve mecmua okuma odası, çocuk kütüphanesi bölümü ve müzik bölümü 
Merkez Kütüphane'dekilere nazaran küçük ölçüdedir- Hatta, müzik 
bölümü bir çok şube kütüphanede yoktur. Buna mukabil, gazete ve 
mecmua okuma odası hiç bir şube kütüphanede ihmal edilmemiştir. 
Referans bölümü, binanın durumuna göre, ya evlere ödünç kitap verme 
salonunun bir köşesinde, bir masa ve onun yanında en önemli müracaat 
kitaplarım İçine alan bir etajerde nmeydana gelir veya evlere ödünç kitap 
verme salonuna ek bir oda İşgal eder. Çocuk kitaplan da ayni şekilde, ya 
bu salonda ya raflarda veya salona bitişik bir odada bulunur.

Bu referans bölümü ve çocuk kütüphanesi bölümü İçin çoğu zaman 
ayn bir kütüphaneciye ihtiyaç duyulmaz. Evlere ödünç kitap verme 
bölümü kütüphanecileri, oralara da nezaret ederler.

Çocuk kitaplanmn ve referans bölümü kitaplannm ayn ayn birer 
katalogu vardır. Bunlar da Merkez Kütüphane’dekinin benzeridir.

7 - Haftanın Belirli Günlerinde Açık Bulunan Kütüphaneler:
Londra’nın kütüphane ihtiyacı duyulan, fakat kadro darhğı, bina 

İnşaatı güçlüğü, maddî imkânsızlıklar v.b. gibi sebeplerle normal mesai 
yapan bir kütüphane açılması mümkün olmayan semtlerinde (Part-Time 
Branches) adi verilen kütüphanelere rastlanır. Bu kütüphaneler, muhitin 
ihtiyacına göre, haftada iki veya üç gün (yanm yahut tam) açık 
bulundurulur ve o semte en yakm şube kütüphaneden veya merkez 
kütüphaneden görevlendirilen bir kütüphaneci tarafından idare edilir. 
Kitaplar da merkezden veya şube kütüphaneden sağlanır ve bunlar sik sik 
değiştirilir.

Kütüphane İçin kira ile özel bir bina bulunamadığı takdirde, o 
muhitte bulunan bir kilisenin müsait bir bölümünden, belediye 
dairelerinden herhangi birinin bir odasından v.b. den istifade edilir. 
Sonra, zamanla bu çeşit kütüphaneler, müstakil binası, zengin kitap stoku 
ve geniş kütüphaneci kadrosu olan birer Şube Halk Kütüphanesi haline 
gelir.
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8 - Gezici Kütüphaneler :
Londra’nın merkezî ilçelerinin bir kaçında, civar ilçelerin pek 

çoğunda gezici kütüphaneler vardır. Bunlar, ilçenin halk kütüphaneleri 
çerçevesi içindedir. Her gezici kütüphane, ya merkez halk kütüphanesi ile 
veya bir şube kütüphane ile İşbirliği yapar. Kitaplan bu kütüphaneden 
sağlanır; kitap satın alma, ciltleme, plastik ile kaplama v.b. gibi İşleri 
orada görülür.

Gezici kütüphanelerde vasıtanın hacmine göre 2000 - 3000 kitap 
bulunur. Kitaplar, vasıta İçinde kenarlara tesis edilmiş olan raflara, 
konulanna göre dizilir. Çocuk kitaplan İçin de bir köşe aynhr. Kitap 
mevcudu az olduğundan ve hepsi dar bir sahada toplu olarak 
bulunduğundan; gezici kütüphanelerde fiş katalogu yoktur. Kitabi ödünç 
verme şartlan, okuma süresi v.b. gibi hususlar, şube kütüphanedekilerin 
aynidir.

Gezici kütüphaneler; bulunduklan ilçenin merkezî veya civar İlçe 
olmasına göre, iki bölüme ayırabiliriz :

IMerkezî ilçelerde gezici kütüphaneler, ilçenin kütüphanesi 
olmayan, fakat buna ihtiyaç duyulan semtlerine haftada iki üç defa gider. 
Buralarda belirli noktalarda vasıta İçin özel bir park yeri vardır. Bunun 
bir elektrik direği yani olması tercih olunur. Çünkü, ısıtma ve aydınlatma 
İçin direkten alınacak elektrik cereyanından istifade edilir. Gezici 
kütüphanelerin durduğu noktalara herkesin görebileceği şekilde İlân 
levhalan koyulur. Bunlardan bir tanesi (Homsey ilçesinde Finsbury tren 
istasyonuna yakın bir mahalde bulunan İlân levhası) örnek olarak aşağıda 
gösterilmiştir.

HORNSEY HALK kütüphaneleri 
GEZİCİ KÜTÜPHANE SAHASI

Gezici Kütüphane, aşağıdaki 
gün ve saatlerde burada bulunur:
Çarşamba 14 - 19
Cumartesi 10.30 - 16.30

Lütfen buraya park yapmayınız
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İlânda görüleceği üzere, gezici kütüphane bu noktaya haftada bir 
yanm ve bir tam gün gelmektedir. Bu süre İçinde bir kütüphanenin ödünç 
kitap verme bölümü gibi faaliyet gösterir.

ilçelere ve onlann da semtlerine göre değişmekle beraber; gezici 
kütüphanelerin her ziyaret ettikleri yerde ödünç olarak verdikleri 
kitapların ortalama adedi, 500 ile 800 arasında değişmektedir. Cumartesi 
günleri, bu adet artar ve 10001 bulur. Gezici Kütüphaneler’in bu faaliyeti 
sayesinde, İlçe’nin sekiz on semtinin kütüphane ihtiyacı karşılanmış olur. 
Bu demektir ki, merkezî ilçelerde bir gezici kütüphane, sekiz on 
“haftanın belirli günlerinde açık olan kütüphane” ye bedeldir.

u — Civar ilçelerde Gezici Kütüphanelerin ziyaret sahalan çok 
daha geniştir. İlçe’ye bağlı köylerin, çiftliklerin ve ev guruplarının; 
aynca, şehirden uzak bazı umumi binalarda (ıslahevi, yoksullar evi v.b.) 
yaşayanların kitap ihtiyacım karşılayacak olan, ancak gezici 
kütüphanelerdir. Gidilecek yerlerin çokluğu ve bunlann ufak oluşu 
sebebiyle, gezici kütüphaneler oralarda uzun müddet kalamaz. Zaten 
buna lüzum yoktur. Çünkü halk, kütüphanenin geliş gün ve saatini bilir; 
kitap almak İçin hazır bekler. Her noktada on onbeş dakika durmak kâfi 
gelir. Bu surette, günde ortalama 20 yer ziyaret edilir.

Köy Gezici Kütüphaneleri’nde ödünç kitap alma şartlan, daha 
basittir. Okuyucu, muayyen adetten fazla kitap alabilir; okuma süresini 
kolayca uzatır. Şehirden uzak yaşayan bu insanlann okuma ihtivaclannm 
karşılanmasında her türlü kolaylık gösterilir.

9 — Evinden Çıkamıyan ihtiyarlara
ve Sakat Kimselere ödünç Kitap Verme :
Evinden dışan çıkamıyan ihtiyar veya sakat kimselerin de kitap 

okumak isteyeceği ve hatta bunun onlar İçin bir ihtiyaç ve meşgale 
olacağı düşünülerek; halk kütüphanelerinde bu gibi insanlar İçin özel 
ödünç kitap verme servisleri kurulmuştur. Bu servislerin çalışmaları 
çeşitlidir. Bunlan şöyle sıralayabiliriz :

I — Kütüphaneye ait bir kitap kamyoneti ile bu gibi kimselerin 
evleri belirli fasılalarla ziyaret edilir ve ödünç kitap verilir.

n — Bir kütüphaneci, muhitte bulunan ihtiyar ve sakat şâhısların 
evlerine uğrar; onlara ödünç kitap verir.

m — Kızılhaç cemiyeti veya Mahallî Gönüllü Kadmlar Servisi’nin 
üyeleri, kütüphane ile İşbirliği yaparak kitaplan evlere götürür ve 
okunanlan geri ahr.
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IV — ihtiyarlar İçin tesis edilmiş kulüplerde ve cemiyet 
merkezlerinde halk kütüphaneleri tarafından kitaplıklar meydana getirilir 
ve üyeler buradan istifade eder.

V — ihtiyar ve sakat kimselerin komşularına veya yakınlarına, 
onlar İçin ödünç kitap alabilmeleri gayesiyle, Halk Kütüphaneleri 
tarafından İlâve üye kartlan verilir.

10 - Gözü Görmeyenlere ödünç Kitap Verme :
Bir çok halk kütüphaneleri, gözü görmeyen kimseler İçin kurulmuş 

olan Millî Kütüphane ile İşbirliği yapar. Bu Millî Kütüphane’de 250.000 
kabartma harfli kitap vardır. İlçe dahilinde bulunan böyle bir okuyucu, 
kütüphaneye müracaat ettiğinde; istediği kitap, adi geçen kütüphaneden 
getirtilip kendisine verilir.

11 — Kütüphaneler Arası İşbirliği:
Londra’da her İlçe Belediye’si müstakil bir hüviyete sahiptir. 

Fakat, ayni şehrin hudutlan İçinde ve birbirleriyle kaynaşmış bir 
durumda olan bu ilçeler arasında bazı bakımlardan İşbirliği de vardır. Bu 
İşbirliği konusunda halk kütüphaneleri ile ilgili hususlar da bulunur. 
Meselâ, Londra’yı bir bütün olarak ilgilendiren meselelerde İlçe Belediye 
Meclislerine tavsiyelerde bulunmak gayesiyle kurulmuş olan ve her 
belediye meclisinden seçilmiş bir veya birkaç üyeden teşekkül eden 
“ilçelerarası Devamlı İşbirliği Komitesi”nin bir Kütüphaneciler Müşavir 
Heyeti vardır. Bu heyette İlçe kütüphanecilerinden bazdan bulunur, 
ilçelerarası İşbirliği Komitesi, Londra Halk Kütüphaneleri’ni genel 
olarak ilgilendiren hususlarda bu Heyet’in görüşlerine başvurur.

Bundan ayn ve tamamen fahri olan bir de “Londra ilçeleri 
Kütüphane Müdürleri Birliği” vardır. Bu kütüphaneciler her ay toplanır; 
kütüphane İşleri ve kütüphaneciliğe ait meseleler hususunda fikir 
teatisinde bulunurlar.

İşte bu çeşidi işbirliklerinin meydana getirdiği bazı sonuçlar vardır 
ki, onlan şöyle sıralayabiliriz :

I — Londra Birleşik Katalogu: Şehrin her ilçesinde merkez halk 
kütüphanesi, aldığı kitapların katalog fişlerini hazırlarken, bunlann 
(romanların ki hariç) birer nüshasını Londra Birleşik Katalogu Dairesi’ne 
gönderir. Bu usul, 1927 yihndan beri tatbik olunmaktadır. Gönderilen 
fişler, orada yazar soyadma göre alfabetik sırada muhafaza edilir. Bu 
surette, bir kitabin hangi kütüphanelerde mevcut olduğunu bulmak gayet
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kolay olur. Herhangi bir İlçede bir okuyucunun kitap İsteği yerine 
getirilemezse, ilçenin Merkez Kütüphanesi, Birleşik Katalog Dairesi’ne 
müracaat eder. Burada, kitabin bulunduğu kütüphaneler tesbit edilir ve 
matbu, özel bir fiş, o kütüphanelere Sira ile gönderilir. Kitabi ödünç 
verebilecek durumda olan, kütüphane, onu doğrudan doğruya isteyen 
kütüphaneye yollar ve Katalog Dairesi’ni neticeden haberdar eder.

Dairenin kendi kütüphanesi de vardır. Burada, çok aranan bazı 
kitapların fazla nüshaları ve piyasada mevcudu tükenmeğe yüz tutan eski 
kitaplar bulunur. Bu kütüphaneden gaye, gerektiği zaman kitaplarım halk 
kütüphanelerine ödünç olarak vermektir.

Londra Birleşik Katalog Dairesi, bir halk kütüphanesinden istenen 
kitabi temin edemezse National Central Library (Millî Merkez 
Kütüphane)’ye başvurur. Burası, Ingiltere’deki bütün kütüphanelerin 
birbirinden ödünç kitap alma İşini idare eden bir merkezdir. Hatta, Ingiliz 
Kütüphaneleri ile yabancı memleketlerin kütüphaneleri arasındaki ödünç 
kitap ahp verme 151, bu kütüphane tarafından organize edilir.

Millî Merkez Kütüphane, 1916 yihnda “öğrenciler İçin Merkez 
Kütüphane” adi ile kurulmuştu. Gaye, öğrencilerin kütüphanelerde 
bulamadıkları ve satin almakta güçlük çektikleri pahah kitapları almak ve 
bu kitapları onlara ödünç olarak vermekti. Kütüphane, daha sonra özel 
araştırma yapanlara ve halka da bu yolda yardim etmeğe başlamıştır. 
193O'da adi “National Central Library” şeklinde değiştirilmiş ve 
kutüphanelerarası ödünç kitap vermeği de üzerine almıştır. Şimdi bu 191 
Londra Birleşik Katalog Dairesi ve Ingiltere’nin çeşitli bölgelerinde 
kurulmuş olan “Bölge Kütüphaneleri Birliği Bürolan”1 vasitasiyle 
yürütmektedir. Kütüphanede bütün kitaplann bir birleşik katalogu vardır.

II - ilçelerarası özel Koleksiyonlar: Londra Halk 
Kütüphanelerinde daima İlçe halkının ihtiyaçlan göz önünde 
bulundurulur ve her çeşit okuyucunun kitap İsteği yerine getirilmeğe 
çalışılır. Bunun İçin, bilhassa Merkez Kütüphanelerin evlere ödünç kitap 
verme ve referans bölümlerinde kitap stoku çok zengindir. Her konudaki 
yayınlar Katalog Dairesince takip edilir ve kütüphaneye çeşidi kitaplar 
satin alınır. Tabiî, bu satin alma, malî imkânlar nisbetinde olur. Bu 
sebeple, her konunun en tanınmış ve en çok aranan kitaplan seçilir. 
Bütün ilçeler bu yolu takip ettiğinden ilçelerdeki kütüphanelerde hemen 
hemen ayni, yani en tanınmış ve en çok aranan kitaplar toplanmış olur.

 Ingiltere Kütüphaneleri iskoçya ve İrlanda dahil 11 bölgeye ayrılmıştır. Her bölgedeki ا
kütüphanelerin (Regional Bureau) adli bir idare merkezi vardır. 
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ikinci derecede önemli olan eserler ise hiç bir kütüphane tarafından satin 
alınmaz.

İşte bunu önlemek İçin ve özel konular üzerinde incelemelerde 
bulunanlar ile ileri sınıflarda olan öğrenciler düşünülerek, 1948 yihnda 
İlçe Belediye Meclisleri halk kütüphanelerinin kitap stoklarım 
zenginleştirmeği hedef tutan bir plân kabul etmiştir. Bu plâna göre; 
konular, İlçe Kütüphaneleri arasında.bölünmüş; her kütüphane kendine 
düşen konuda yayınlanan eserlerin tamamım satin almayı yüklenmiştir. 
Bu satm alma, kütüphanenin her konudaki normal kitap ihtiyacından 
ayndir, ve yıllık kitap tahsisatına £ 200 den az olmamak şartiyle bir ek 
ödenek konularak olur. Bugün, bir çok kütüphane bu İş İçin £ 200 den 
çok daha fazla para harcamaktadır. Bazı konulann kütüphanelere 
dağılışım gösteren örnek bir liste aşağıdadır.

Konu

Philosophy
Physics, Chemistry
Fine arts
Biography

Bu konudaki kitaplann tamamım 
satin alacak kütüphane

Hampstead
Islington
Westminster
Kensington

Bu ek satm alma, referans kitaplarım ve evlere ödünç verilen 
kitapları (romanlar hariç) İçine ahr. Plânın tatbikatı ile bütün konulardaki 
kitaplann tamamının Londra Halk Kütüphanelerine girmesi sağlanmıştır' 
(1).

m — ilçelerarası Müşterek Roman Stoku. Bu da 1946 yılından beri 
tatbik edilen bir plândır. Gaye, yukarda olduğu gibi, kütüphanelerde 
sadece (en tanınmış ve en çok aranan) romanlann toplanmayip, daha az 
tanınmış romanlann da bulunmasını sağlamak, edebiyatla meşgul 
olanlann veya bir yazann bütün eserlerini bir arada bulmak isteyenlerin 
isteklerine cevap verebilmektir. Bunun İçin alfabenin harfleri 
kütüphaneler arasında bölünmüş ve her kütüphane, normal roman satm 
alışından ayn olarak, soyadlan kendisine düşen harf gurubu ile başlayan 
yazarların bütün eserlerini satm almakla mükellef olmuştur. Meselâ, 
Battersea İlçesi kütüphaneleri, soyadlarmm baş harfleri A’dan BAI harf 
gurubuna kadar olan yazarların, Hammersmith İlçesi kütüphaneleri FR 
ile GN hudutlan içindeki yazarların romanlarım satin almağa mecburdur.

 Londra Kütüphaneleri arasında mevcut bu ve diğer maddelerdeki İşbirliği hususları ا
Bölge Kütüphaneleri arasında da tatbik edilmektedir.
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Tabiî, bu kütüphaneler evlere ödünç kitap verme bölümleri İçin, soyadları 
diğer harflerle başlayan yazarların da eserlerini almaktadır. Fakat, 
onlarda ihtiyaca göre seçme yapmak serbestliğine sahiptirler.

Bu plânın tatbiki ile de Londra Halk Kütüphanelerine bütün 
romanlar alınmış olmaktadır.

1٧ — Ilçelerarasj müşterek Piyes Stoku: Yukarıdakinin benzeri 
bir plân, piyesler İçin tatbik edilmekte ve kütüphanelerde binden fazla 
tiyatro eserini bir arada bulmak mümkün olmaktadır.

٧ - Yabancı Dil Romanlar: n. Dünya Harbinden sonra tatbikine 
başlanan bir plâna göre, her ilçenin bilhassa merkez kütüphaneleri, seçme 
Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca romanları satin almaktadır. 
Diğer dillerle yazılmış romanlar ise kütüphaneler arasında bölünmüştür; 
her ilçenin merkez kütüphanesi, kendine düşen yabancı dil veya dillerin 
belli başlı romanlarını satin ahr. Bu 15 bölümüne aid bir örnek aşağıdadır

1011
Africans 
Danish 
Norwvegian

Serbian

Kütüphane
Westminster
Chelsa
Holbom, Paddington, 
Southwerk, Woolwich 
Hammersmith

٧1 — Londra Süreli Yayınlar Birleşik Listesi: Bu, 
Kütüphaneciler Demeği"’nin “Londra ve Civar iller Şubesi” nin ortaya 
attığı bir konudur ve ilk liste I951’de yayınlanmıştır. Liste, Metropolitan 
Polis Bölgesinin İçinde kalan ve on veya daha fazla mecmua satin alan 
kütüphanelerin süreli yaymlanm ihtiva eder. Gazeteler, mahallî idare 
zabıtnameleri, cemiyet raporları ve meclis toplantı zabitlan da listede yer 
ahr. Son 1958 baskısında, işbirliğine katılan kütüphanelerin, şubeleri ile 
birlikte isim ve adresleri yazılıdır.

VII — Londra Kütüphaneferi arasındaki bir diğer İşbirliği de dinî 
ve felsefeî eserler üzerinedir. Bu konularda fazla kitap satin alan halk 
kütüphaneleri, üniversite kütüphaneleri ve özel kütüphaneler birleşerek 
müşterek bir çalışma yapmaktadır. Çalışmaya katılan kütüphanelerin bir 
nizamnamesi ve okuyucular İçin müşterek üye kartlan vardır. Kısa süreli 
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olan bu kartlar, ufak bir ücret karşılığında elde edilir. Kütüphanelerin 
aldığı süreli yayınların bir birleşik katalogu vardır, bir de haberler bülteni 
yayınlanır.

VIII - Ticarî ve Teknik Kitaplar Servisi: Bu da diğer bir 
İşbirliği örneğidir. Gaye, özel kütüphanelerle işbirliğini arttırmak, halk 
kütüphanelerinin kitaplarından özel kütüphanelerin daha fazla istifade 
etmelerini sağlamaktır. Bu fikir, Acton İlçesi Merkez Halk Kütüphanesi 
tarafından ortaya atılmıştır ve bu kütüphane 1951 de başlayan 
çalışmaların merkezi olmuştur. Dokuz İlçe kütüphanesi, bir il 
kütüphanesi ve çoğu hafif endüstri sahasında çalışan yetmiş kurumun 
özel kütüphaneleri, işbirliğine katılmıştır. Bu kütüphaneler, aralarında 
kitap ve bilhassa mecmua ödünç ahp vermeği, kendilerini ilgilendiren 
konulardaki yeni yayınlan birbirine duyurmayı, teknik konulardaki 
müracaatlan cevaplandırmayı kabul etmişlerdir. Mecmualann bir de 
birleşik katalogu vardır.

Bu son iki işbirliğinde, halk kütüphanelerinin üniversite 
kütüphaneleri ve özel kütüphanelerle müşterek çalışmalannı gördük. Bir 
de diğer kütüphanelere yardim şeklinde olan müşterek çalışmalar vardır 
ki; bunlar, hastahane kütüphaneleri, hapishane kütüphaneleri ve okul 
kütüphaneleri ile olan çalışmalardır.

IX. Hastahane Kütüphaneleri ile İşbirliği: Bazı Halk 
Kütüphaneleri, muhitlerinde bulunan hastahane kütüphanelerini kitap ve 
kütüphaneci bakımından himayesi altına almıştır. Hastahanenin özel bir 
kütüphanecisi yoksa, halk kütüphanesi kütüphanecilerinden biri haftanın 
belirli günlerinde oraya gidip kitap satin alma, kayıt, tanzim ve tertip 
işleriyle uğraşır. Gönüllü yardımcılar da hastalara ödünç kitap verme 
İşini yürütürler. Eger hastahanede bir kütüphaneci varsa, o da İlçe Halk 
Kütüphanesi ile işbirliğini daima muhafaza eder.

Hastahanenin kitap stoku sınırlı olacağından, okuyucuların arayıp 
bulamadığı kitaplar halk kütüphanesinden ödünç alınır. Diğer taraftan, 
halk kütüphaneleri birçok kitaplan İşbirliği yaptiklan hastahane 
kütüphanelerine devrederler. Bazı hastahane kütüphaneleri iki yakm 
ilçenin halk kütüphaneleri ile İşbirliği yapar. Bu sayede, maddî tedavi 
yanında manevî tedaviye de ihtiyacı olan hastalann okuma istekleri 
azamî imkânlarla yerine getirilmeğe çalışılır.
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7 — Hapishane Kütüphaneleri ile İşbirliği: Londra’nın bir iki 
Merkez Halk Kütüphanesi de (Hammersmith, Islington) hapishane 
kütüphanelerine yardim eder. Bu yardim,

a - Hapishane İçin satin alınacak kitaplann halk kütüphanesi 
ilgilileri tarafından seçilmesi ve alınması,

b - Bir kütüphanecinin bizzat hapishaneye giderek kitapların tertip 
ve tanzimi ile ve aynca ödünç verme işleriyle meşgul olması veya orada 
kütüphane ile ilgili olan şahsa bu hususlarda yol göstermesi,

c — Hapishaneye Halk Kütüphanesi’nden ödünç kitap verilmesi ve 
hapishane kütüphanesinde stokun zenginleşmesi İçin kitap yardımında 
bulunulması şeklinde olur.

XI — Okul Kütüphaneleri ile İşbirliği: Okul Kütüphaneleri ile 
Halk Kütüphaneleri arasındaki İşbirliği de yukanda kaydedilen esaslara 
dayamr. Londra’nın merkezî ilçelerindeki okullarda birer kütüphaneci 
(veya iki okula bir kütüphaneci) vardır. Bu okullann halk kütüphaneleri 
ile İşbirliği, ancak kendilerinde bulunmayan kitaplan kütüphaneden 
ödünç almak ve simflar halinde kütüphaneleri ziyaret ederek 
kütüphaneciler tarafından verilen ders ve konferanslarda hazır bulunmak 
şeklinde olur.

Fakat, civar ilçelerde durum değişir. Buralarda her okulda bir 
kütüphaneci yoktur; ancak bir öğretmen bu İşle görevlendirilmiştir. Onun 
İçin ilçenin okul kütüphanelerinin her türlü İŞİ, halk kütüphanesi 
tarafından görülür. Merkez kütüphanede veya şube kütüphanelerden 
birinde bir “Okul Kütüphaneleri Bölümü” vardır, ilçenin okullan İçin 
kitap satin almak, bu kitaplan ciltletmek ve plâstik ile kaplatmak, ödünç 
verme kartlarım hazırlamak, katalog fişlerini yazmak ve kitaplan 
okullara sevketmek, adi geçen bolümdeki kütüphanecinin görevidir. Bu 
kütüphaneci, ayni zamanda, okullan sik sik ziyaret eder; kütüphane 
işlerine bakan öğretmenlere tavsiyelerde bulunur ve onlara yardim eder.

Halk Kütüphanesi’ndeki bu “Okul Kütüphaneleri Bölümü”, ayni 
zamanda bir İkmâl deposu vazifesini görür. Şöyle ki; Her okul, ders yılı 
sonunda, okulun ekseri öğrencileri tarafından okunan ve değiştirilmeğe 
ihtiyaç duyulan kitaplann! bu bölüme devreder. Oradan da diğer 
okullann devrettiği, fakat kendilerine lüzumlu olan kitaplan seçer ve 
okul kütüphanesine ahr. Bu usulü bütün okullar takip eder. Böylece, okul 
kütüphaneleri daima değişik ve yeni kitaplan muhtevi olarak, faaliyet ve 
canlılığını muhafaza eder.
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XII — Uye Kartlarının Her Kütüphanede Geçmesi: Eskiden 
yürürlükte olan “bir okuyucunun ancak kendi İlçesi dahilindeki 
kütüphanelerden ödünç kitap alabilmesi” usulü, bugün terkedilmiştir. 
Şimdi, bir ilçeden alman üye kartlan, her ilçenin kütüphanelerinde 
geçerli sayılmaktadır. Bir kimse, ihtiyaç duyduğu takdirde, Londra’nın 
herhangi bir ilçesindeki bir kütüphaneden ödünç kitap alabilir. Tatbikatı 
fazla olmasa dahi, bu okuyucular İçin büyük bir kolaylıktır.

Başlıca görevi halkı okutmak olan kütüphanelerin bu ve yukarda 
sayılan buna benzer kolayhklan göstermesi, vazifelerini yerine getirmek 
İçin en iyi çareleri aramalan ve bulmalan gayretidir.
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IV. KUTUPHANE HAFTASI DOLAYISIYLA 
TKD İSTANBUL ŞUBESİ BAŞKANI 
NAİL BAYRAKTAR TARAFINDAN

İSTANBUL RADYOSUNDA YAPILAN K0NUŞMAİ

Sayın dinleyiciler;
Türk Kütüphaneciler Demeği’nin dört yıl önce aldığı bir karar ile 

her yıl Kasim ayının son haftası “Kütüphane Haftası” olarak 
kutlanmaktadır. Hafta, bu yıl, 27 Kasim - 3 Arahk tarihlerine rastlamıştır. 
Bu tarihler arasında, bütün illerimizde olduğu gibi” İstanbul’da da 
kütüphanelerde sergi ve konferans gibi faaliyetlerle haftanın 
değerlendirilmesine çalışılacaktır. Bu arada, okullarda da kitap ve 
kütüphane konusu işlenecek ve öğrenciler Simflar halinde çevrelerindeki 
kütüphaneleri ziyaret ederek kütüphanecilerden bilgi alacaktır. Yani, 
hafta boyunca öğretmenler, öğrenciler ve kütüphaneciler bir araya 
gelecek ve bilgilerimizin kaynağı olan kitapların toplu olarak bulunduğu 
kütüphanelerde kitapların nasıl tanzim, ve tertip edildiği, okuyucu 
tarafından aranan bir kitabin kolaylıkla nasıl bulunacağı, ansiklopedi ve 
lûgatlann ne şekilde kullanılacağı ve eve verilen kitaplann neden 
zamanında geri getirilmesi ve iyi korunması gerektiği gibi hususlar 
konuşulacak ve tartışılacaktır. Böylece, öğrenciler ders çalıştıkları, ödev 
hazırladıkları ve kendileri İçin okuldan sonra en önemli bilgi yuvası olan 
kütüphaneleri daha yakmdan tanımış olacaktır.

Kütüphane Haftası, tabii öğrencileri olduğu kadar yetişkinleri de 
ilgilendirir. Kütüphanelerimizin kapılan onlara da açıktır! Hafta boyunca 
çeşidi kütüphanelerde düzenlenmiş olan sergiler, bu müesseseleri ziyaret 
İçin güzel birer vesiledir. Esasen, kütüphanelerimize öğlencilerle beraber, 
yetişkinler de devam etmektedir. Bugün, bir araştırmacının, bir öğretim

"IV. Kütüphane Haftası Açılış Töreni Konuşmaları: IV. Kütüphane Haftası 
Dolayısıyla TKD İstanbul Şubesi Başkam Nail Bayraktar Tarafından Istanbul 
Radyosunda Yapılan Konuşma”. TKDB, 1967, 16(4), s. 229-230.
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(iyesinin, kendini yetiştirmek isteyen herhangi bir kimsenin, 
kütüphaneden eve kitap alarak 105 zamanın okuma ile değerlendiren her 
meslekteki ve yaştaki vatandaşın başvurduğu yer, kütüphanedir. Bilhassa 
evlere kitap verme sisteminin yerleşmesinden ve halkın buna 
alışmasından sonra yetişkinlerin kütüphanelere ilgisi çok artmıştır. Fakat, 
kütüphaneciler bununla yetinmemekte, mevcut ilgiyi daha da arttırmak 
ve kütüphaneleri sadece öğrenim yıllarında mecburi olarak gidilen bir yer 
olmaktan çıkarıp, okul sonrası da devam edilen bir kültür yuvası haline 
getirmek istemektedir. Bunun İçin de binalarının imkânlarına göre belirli 
zamanlarda anma günleri, konserler, sergiler ve konferanslar 
düzenlemekte ve boylece, kütüphaneleri daha fazla kimsenin tanımasına 
ve dolayisiyle okuyucularının artmasına gayret etmektedirler. Meselâ, 
İçinde bulunduğumuz “Kütüphane Haftasf’nda düzenlenen konferans ve 
sergiler bu gaye ile hazırlanmıştır. Sergiler, şu kütüphanelerdedir:

Üniversite Kütüphanesi’nde: Yazma eserler, cilt ve albüm sergisi, 
Fakülte Kütüphanelerinde: Çeşitli sergiler.
Süleymaniye Kütüphanesi’nde : Minyatürlü yazmalar sergisi, 
il Halk Kütüphanesi’nde: Fotoğraflarla kütüphaneler sergisi. 
Üsküdar Halk Kütüphanesi’nde : Yeni yayınlar sergisi.
Hüsrev Paşa Halk Kütüphanesi’nde: Kütüphane çalışmaları sergisi.

Burada, kütüphane adlanm sıralarken, bir husus belki dinleyicilerin 
dikkatini çekmiştir. Sonuncu kütüphane, bir şahıs adını taşımaktadır. Bu, 
kütüphanenin kurucusunun adıdır. Sadrazam olan Hüsrev Paşa, birçok 
hayratı yanında Eyüp’de 1839 yılında bir de kütüphane yaptırmış ve 
buraya 1159 kitap bağışlamıştır. Bu ilim yuvası, bugün, onun adi ile 
anılmakta ve yıllardan beri halka ve öğrencilere hizmet etmektedir. 
Radyoda her sabah “İstanbul’da Bugün” programında söylenen 
kütüphanelerin de çoğu, ayni şekilde, o kütüphaneleri kuran ve kitap 
bağışlıyanların adi ile anılır. Nuruosmaniye, Lâleli’deki Ragip Paşa, 
Üsküdar’daki Hacı Selim Ağa, Vefa’daki Atif Efendi, Çarşambadaki 
Murat Molla ve Divanyolu’ndaki Köprülü Kütüphaneleri, hep 
kuruculann adi ile anılmaktadır. Fatih’de Feyzullah Efendi 
Medrese’sinde hayati boyunca topladığı 15.000٥ yakın kıymetli yazma 
ve basma eseri ile bir kütüphane tesis eden Ali Emiri Efendi ise, bu 
kütüphanenin kendi adi ile değil; “Millet Kütüphanesi” adıyla anılmasını 
istemiştir. Kuruculannm adim taşıyan İstanbul’un pek çok eski 
kütüphanesi de, binalarının harap olması sebebiyle, bugün bir merkezde, 
Süleymaniye Kütüphanesinde toplanmış bulunmaktadır. İçinde 
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bulunduklan külliyenin adi ile andan Ayasofya ve Beyazıt Devlet 
Kütüphaneleri de dahil olmak üzere yukarıda adlan sayılan Osmanh 
devri kütüphanelerinin, ikisi hariç, hepsinin Fatih ile Sultan Ahmet 
semtleri arasında yer aldığını görüyoruz. Cumhuriyet devrinde bunlara 
Belediye ve Şemsi Paşa kütüphaneleri İlâve edilmiştir. Son yıllarda da 
Sira ile Gazi Osman Paşa, Bakırköy, Küçükçekmece, Hahcıoğlu, 
Kapalıçarşı, Kartal, Erenköy Muhtar özkaya ve Pendik Halk 
Kütüphaneleri ile Ragip Paşa, Süleymaniye, Eyüp, Hahcıoğlu, Çinili ve 
Bahariye Çocuk Kütüphaneleri hal kin ve öğrencilerin hizmetine 
açılmıştır. Bu kütüphaneler arasında da sahibi olduğu binanm bir katını 
kütüphane olarak kullanılmağa tahsis ettiği İçin, adi o kütüphaneye 
verilen bir şahsa rastlıyoruz. Küçükçekmece’de ise mevcut kütüphane 
ihtiyaca kâfi gelmediğinden; yeni ve modem bir kütüphane yaptırmak 
üzere bir demek kurulmuş bulunmaktadır. Diğer kütüphanelerin 
bulunduğu semtlerde de bu yolda çalışmalar vardır.

Bugün, bir şahsın, kütüphane kurması çok güç olacağından bu 
hayırlı İŞİ “Kütüphane Yaptırma Demekleri”nin yerine getirmesi, en tabiî 
yoldur. İstanbul’da kütüphanesi bulunmayan pek çok semt vardır. 
Beşiktaş, Ortakoy, Sanyer, Beykoz, Mecidiyekoy, Şişli, Kasımpaşa, 
Feriköy, Beyoğlu, Aksaray, Yedikule, Koca Mustafa Paşa, Topkapi, 
Zeytinbumu bunlann hemen akla gelenleridir. Bunlardan başka 
İstanbul’un yeni kurulan birçok mahallesinin de kütüphaneye ihtiyacı 
olduğu tabiîdir. Buralarda birer “Kütüphane Yaptırma Demeği” 
kurulması ve bu demeklerin bir taraftan belediye ve il idaresi’nden 
yardim istemesi, bir taraftan da hayırsever bazı vatandaşlara başvurması 
ile semtlerinin kısa zamanda kütüphaneye kavuşması mümkündür. 
Bugün, Anadolu’da birçok il ve İlçede kütüphaneler halkın kurduğu 
demekler yardimiyle meydana gelmiştir. Yine, birçok il ve ilçemizde, 
okumanm ve okutmanın yüceliğine İnanmış kimselerin, sahip olduklan 
binalan kütüphane yapılmak üzere bağışladıklarını veya yeni bir 
kütüphane yaptırdıklarım duyuyor ve gazetelerde okuyoruz. Bu 
örneklerin İstanbul’da da çoğalmasını ve kurucularının adi ile andan 
kütüphanelerin adedinin fazlalaşmasını dileriz. Türk Kütüphaneciler 
Demeği İstanbul Şubesi’nin bu yıl da parolası, (her İlçeye, her bucağa bir 
kütüphanedir.
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X. KUTUPHANE HAFTASI
(25-31 Mart 1974)

AÇILIŞ TÖRENİ KONUŞMALARI
TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL BAŞKANI 

NAİL BAYRAKTARIN AÇIŞ KONUŞMASI1

Sayın konuklar,
Kıymetli meslektaşlar ve kütüphaneci adayı öğrenciler,

Türk Kütüphaneciler Demeği tarafından 1964 yihnda başlatılan ve 
her geçen yıl daha yaygın bir şekilde kutlanan kütüphane haftalarının 
onuncusu, bu yıl 25-31 Mart tarihleri arasına rastlıyor. Bilindiği gibi, 
Kütüphane Haftası fikri, okumaya olan ilgiyi arttırmak, kütüphaneleri 
bulundukları çevreye daha iyi tanıtmak ve çeşidi fikir ürünlerinden daha 
çok kimsenin faydalanmasını sağlamak gayesiyle ortaya atılmıştı. Bu 
onuncu yılda Haftanın, kütüphanelerle uzaktan yakından ilgili, resmî ve 
özel kuruluşlar tarafından benimsendiğini ve artık yerleşmiş bir gelenek 
haline geldiğini söyleyebiliriz. Kütüphanecilerin bayramı 
diyebileceğimiz bu hafta, hepimize kutlu olsun!

Güzel bir tesadüf eseri İçinde bulunduğumuz yıl, Türk 
Kütüphaneciler Demeğinin kuruluşunun 25. yılıdır. Dil ve Tarih - 
Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü de 20. öğretim yılındadır.

1949 yihnda Ankara’da kurulan ve önce yalmz bu şehirdeki 
kütüphanecilerin meslekî kuruluşu olan Demek, 1961 yılından itibaren 
diğer illerde de şubeler açmağa başlamış, bütün kütüphanecileri bir çatı 
altında toplamağa çalışmıştır. Bugün 28 şubesi bulunmaktadır. 
Kumluşundan kısa bir müddet sonra T.K. Demeği, meslekî bir dergi 
çıkarmağa başlamış ve 1952 yihndan bugüne kadar bunu devam 
ettirmiştir. Demeğin dergiden başka, kütüphanecilikle ilgili çeşitli 
yayınlan da vardır.

1 “X. Kütüphane Haftası (25-31 Mart 1974) Açılış Töreni Konuşmaları: TKD Başkam 
Nail Bayraktarın Açılış Konuşması”. TKDB, 1974, 23 (1), s. 6-8
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Türk Kütüphaneciler Demeği, 1950 yılından beri, Kütüphaneciler 
Demekleri Milletlerarası Fedarasyonu’na (IFLA) üyedir. Birleşmiş 
Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu’nun (UNESCO) Türkiye Millî 
Komisyonun da üyesidir.

Bu komisyonun “Kütüphanecilik El Kitapları” dizisinden bugüne 
kadar yayınladığı eserlerin, meslekdaşlar İçin çok faydah olduğunu 
burada belirtmek isterim. Bir mesleğin ilerlemesinde, o meslekle ilgili 
yaymlann bol ve çeşitli olmasının önemli bir rolü vardır. Gelişme halinde 
olan kütüphaneciliğimizin meslekî kitaplara ihtiyacı, şüphesiz büyüktür, 
İş başında kendisini yetiştirmek isteyen kütüphanecilerin en büyük 
yardımcısı, meslekî yayınlardır. Yönetmelikler, Kılavuzlar, 
Talimatnameler daha çok görevin yerine getirilmesi Sirasmda uyulması 
gereken kuralları bildirir. Bunlann yanında mesleğin çeşitli konulan ile 
ilgili el kitaplanna lüzum hissedilir. Unesco Millî Komisyonunun sözü 
geçen yaymlannm devamım ve sayılannm çoğalmasını diliyoruz.

Bundan sonra yayınlanacak eserler arasında, kütüphanelerden 
yararlananlara yardımcı olacak ve onlara hitap edecek bir esere de yer 
verilmesinin faydah olacağı kanaatindeyiz.

Yaygın eğitimin önemli bir aracı olan ve koleksiyonlanm her yaş 
ve seviyedeki vatandaşın istifadesine ücretsiz olarak sunan halk 
kütüphanelerinin sayısının devamlı olarak arttığını, fakat buna rağmen 
yine kütüphaneye ihtiyaç duyan yerler olduğunu biliyoruz. Bu konuda 
devlete olduğu kadar belediyelere, il özel idarelerine ve diğer kuruluşlara 
da görev düşmektedir. Belediyeler Kanununda yer alan kütüphane kurma 
görevini mahallî idarelerin daha etkili bir şekilde yerine getirmesi; halk 
kütüphanelerine arsa sağlamak veya bina yaptırmak suretiyle her 
belediyenin devlete yardımcı olması gerekmektedir. 11 özel idareleri, 
malî güçleri zayıflamış olmakla beraber, halk ve çocuk kütüphanelerine 
bütçelerinin İmkânları oranında bugüne kadar olduğu gibi ödenek 
ayırmağa devam etmelidir. Bu arada, tesislerinde binlerce insan bulunan 
ve spor faaliyetlerinde adlan duyulan büyük İktisadî ve sanayi 
kuruluşlannm, çalıştırdıklan personelin hem meslekî bilgisinin 
artmasına, hem de fikir ve ruh yönünden gelişmesine yardımcı olarak 
kütüphaneler kurmalan teşvik edilmelidir.

Son yıllarda yurdumuzda çeşidi alanlarda önemli bazı meselelerin 
vakıf müessesesi yolu ile çözümlenmesine çalışıldığı görülmektedir. 
Vaktiyle kütüphanelerimizin vakıf suretiyle kurulduğu hatırlanırsa; 
bugün de devlete yardımcı olmak üzere kütüphane tesisi İçin güçlü bir 
vakıf kurulması düşünülebilir.
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Sayın meslektaşlar uzun yıllardan beri üzerinde durulan 
kütüphanecilikle ilgili bir konunun “Kütüphaneler Kanunu” konusu 
olduğunu biliyorsunuz. Bu konu, Kültür Müsteşarlığı tarafından 1973 yılı 
sonlarında ele alınmış ve kütüphanecilikle ilgili çeşitli kuruluşların 
temsilcilerinin iştirakiyle yapılan bu toplantıya demeğimizin o zamanki 
genel başkam da katılmıştır. Komisyon toplantılarında kanun taslağının 
ana hatları tesbit edilmiş ve bir alt komisyona taslağı hazırlama görevi 
verilmiştir. Yapılan çalışmaların en kısa zamanda sonuçlanmasına ve 
taslağın kanun tasansi haline gelerek ilgili mercilere ulaşmasını dileriz.

Kütüphanecilerin kanunlaşmasını bekledikleri diğer bir tasan da, 
bugünkü “Basma Yazı ve Resimleri Derleme 11114 değiştiren ve 
onun yerini alacak olan “Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu” 
tasansidir. Bugün üç il merkezindeki beş kütüphanede toplanan derleme 
eserlerin yurdumuzdaki kütüphanelere daha geniş bir alanda 
dağıtılmasını sağlayan ve aynca film, plâk ve band gibi fikir ve sanat 
ürünlerinin de değerlenmesini öngören tasannm, bir kurum tarafından ele 
alınarak ve yeniden gözden geçirilerek biran önce kanunlaşmasına gayret 
etmek lâzımdır.

Kanaatimizce üzerinde önemle durulması gereken bir husus da, 
kütüphaneciliğimizdeki ilerlemelerin, ayni düzeyde olmasa da, bütün 
kütüphane türlerine yansımasına çalışılmasıdır. Bunun çarelerinin 
kütüphaneler arasında ve kurumlar arasında sıkı bir İşbirliği meydana 
getirilerek aranması ve kütüphaneciliğimizin bir bütün haline getirilmesi 
gerekir. Sözlerime son vermeden bir hususu belirtmek istiyorum.

Bir ay önceki olağan üstü genel kurul toplantısına kadar görev 
yapan yönetim kurullarının gayretleriyle demeğimizin bir daireye sahip 
olduğunu biliyorsunuz. Bugünkü yönetim kurulu, her İşlemi tamam 
olarak devraldığı bu dairenin mefruşatım temin etmeye çalışacaktır. Türk 
Kütüphaneciler Demeğine bu merkez binasını kazandıranlara teşekkürü 
borç bilirim.

X. Kütüphane Haftasının meslekdaşlanmıza, kitap ve kütüphane 
severlere, bütün ulusumuza hayırlı olmasını diler, hepinize saygilanmi 
sunanm.
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TURK kütüphaneciler DERNEGI 
GENEL BAŞKANI NAİL BAYRAKTARTN 

VII. GENEL KURUL TOPLANTISINI 
AÇIŞ KONUŞMASI

Saym Konuklar, Türk Kütüphaneciler Demeği
Genel Kurul Toplantisi’nin Kıymetli üyeleri;

Türk Kütüphaneciler Demeği’nin bu mutlu toplantısına hoş 
geldiniz. Saym konuklarımızı ve yurdumuzun ؟eşitli illerinden gelen 
kıymetli delegeleri saygı ile selâmlarım.

Demeğimizin I. ve 1. kumltaylan da 1962 ve 1964 yıllarında 
Ankara’da yapılmıştı. Sonra, kütüphaneciliği daha geniş bir ؟evreye 
tanıtmak ve mal etmek gayesiyle kumltaylann değişik illerde 
yapılmasına karar verilmişti. Bunun üzerine m. Kurultay 1966/04 
Kayseri’de, IV. Kurultay, I968'de Niğde’de V. Kurultay 197O'de 
Konya’da ve VI. Kumltay I972’de Eskişehir’de toplanmıştı. Saydığımız 
illerde yapılan toplantıların amlan halâ zihnimizden silinmemiştir. Her 
kurultay, yapıldığı ilde, resmî ve özel, bütün kumluşlann ilgisini 
kütüphaneye çekmiş; kütüphane ve kütüphanecilik o ilde uzun bir süre 
günün konusu olmuştur. Kütüphaneciler de bu toplantılarda, hem meslekî 
sorunlanm görüşmüş, hem de yurdumuzun bir ilini görmek, tanımak 
imkânını bulmuştu. Eskişehir’den sonra Samsun, İçel, Aydın Gaziantep 
ve diğer illerdeki şubeler, genel kurul toplantısı İçin meslekdaşlanm 
bekliyordu. Fakat, 1630 sayılı Demekler Kanunu, genel kuml 
toplantılarının demek merkezinin bulunduğu yerde yapılmasını zorunlu 
kılmıştır. Bu sebeple, demeğimizin genel kurul toplantıları bundan böyle 
Ankara’da yapılacaktır. Bunun da şu sebepler İçin sağladığı bazı

“TKD Genel Başkam Nail Bayraktarın VII. Genel Kurul Toplantısını Açış 
Konuşması”. TKDB, 1974, 23 (3), s. 186-189.
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kolaylıkları vardir. Ankara yurdumuzun merkezî bir yerindedir; bütün 
illerden buraya kolayca ulaşmak mümkündür. Bu balamdan, şubelerin, 
genel kurul toplantısına katılma oranının, bundan böyle daha yüksek 
olacağı ümit olunur.

Demeğin amacına ulaşması hususunda yapılan çalışmaların gözden 
geçirildiği, meslekî konulann tartışıldığı genel kurul toplantıları, 
demeğin varlığını devam ettirebilmesi İçin birer güç kaynağıdır. Her 
toplantıya ne kadar çok sayıda şube katihr; ne kadar çok üye tenkitlerini, 
görüşlerini ve dileklerini bildirirse, demek o kadar canlılığını korur, 
çalışma hızı da o kadar artar.

Bu görüşe inanarak, şube sayısının arttmlması ile ilgili bir 
girişimde bulunulmuş ve kısa zamanda on yedi şube kazanılmıştır. Bir 
çok şube de kumluşunu tamamlamak üzeredir. Mesleğimiz açısından bu 
haberin sizleri sevindireceğini tahmin ediyorum.

Mesleğimizle ilgili memnuniyet verici diğer çalışmaların başında 
bir “Kütüphaneler Kanunu” taslağının hazirlanmakta olması yer 
almaktadır. Yıllardan beri konuşulan ve tartışılan bu konu, Kültür 
Müsteşarlığınca ele alınmış ve müsteşarlıkta yapılan iki toplantıda, 
kanunun ana hatlan tesbit edildikten sonra, bir alt komisyona taslağı 
hazırlama görevi verilmiştir. Dileğimiz, bu taslağm bir an önce 
hazırlanarak kanunun en kısa zamanda çıkmasıdır. Kültür Müsteşarlığı 
tarafından Türk Kütüphanecilerinin sorunlan ile ilgili olarak 3-4 Ekim 
1973 tarihlerinde yapılan bir toplantıdan sonra, orada beliren görüşlerin 
ışığında, kütüphaneciliğin iki önemli konusu daha ele alınmış 
bulunmaktadır. Bunlardan biri, Dewey Onlu Tasnifi’nin yeni bir 
basımının Türkçeye çevrilmesi; diğeri de kitap kataloglama kurallarında 
kütüphaneler arasında bir birlik sağlamak İçin “Anglo - Amerikan 
Kataloglama Kurallan”nm dilimize çevrilmesidir. Her iki konuda, Millî 
Kütüphanede konu ile ilgili kurumlann temsilcilerinin katıldığı 
toplantılar yapılmıştır, öğrendiğimize göre, Dewey Onlu Tasnifi’nin 18. 
basımının, Millî Kütüphane yürütücülüğünde, çeviri ve adaptasyonu 
yapılacak ve yayınlanacaktır. Aynca, sözü edilen basımdan kısaltılarak 
hazırlanmış olan ve halk ve çocuk kütüphaneleri İçin yeterli görülen 10. 
kısaltılmış başımın çevirisi de Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’nce 
bastırılacaktır.

Kitap kataloglama kurallarında günümüzün ihtiyaçlanna cevap 
verecek yeni bir eserin hazırlanması da, kütüphaneciliğimiz İçin büyük 
bir kazanç olacaktır.
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Kütüphaneciliğimizi ilgilendiren diğer bir konunun, Basma Yazı ve 
Resimleri Derleme Kanununu değiştiren ve onun yerini alacak olan 
“Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu” tasarısının yıllardan beri 
kanunlaşamamış olduğu bilinmektedir. Bugün, Ankara, İstanbul ve 
İzmir’de beş kütüphanede toplanan derleme eserlerin sayısının yediye 
çıkarılmasını ve adi geçen üç il dışında dört ilin kütüphanelerine daha 
yurdumuzda yayınlanan bütün eserlerin girmesini öngören taşarının, 
yeniden ele ahnması ve kanunlaşmasının sağlanması zamanı gelmiş, 
geçmektedir. 2527 sayılı bu kanuna göre basımevleri, bastiklan her 
eserin beş nüshasını, kütüphanelere mal edilmek üzere, devlete vermeğe 
zorunludur. Yeni kanun tasarısında, bu sayı yediye çıkarılırken editörlere 
de iki nüsha verme zorunluluğu verilmektedir. Esasen basımevleri, 
Derleme Kanunundan başka 5680 sayılı Basım Kanununa ve 5681 sayılı 
Matbaalar Kanuna göre, mahallin en büyük mülkiye âmirine ve 
Cumhuriyet Savcısına İkişer nüsha ve aynca I. Şube ile Basin - Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğü’ne de İkişer nüsha vermek zorundadır. Bu 
kanunların da gözden geçirilmesinde yarar vardır. 11 ve İlçe 
kütüphanesinin, o şehirde basılan eserlere noksansız olarak sahip 
olabilmesi İçin, kanunda yapılacak bir değişiklikle yukarıda bahsedilen 
İkişer nüshaların birer tanesinin il ve İlçe kütüphanelerine mal edilmesi 
sağlanabilir. Basma Yazı Resimleri Derleme Müdürlüğü’nün Milli 
Eğitim Bakanlığı’na; onun derlediği kitapları gönderdiği kurumlann 
(İstanbul üniversite Kütüphanesi ve İzmir’deki Milli Kütüphane hariç) 
Kültür Müsteşarlığı’na bağlı olması da dikkate değer ayn bir konudur.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür Müsteşarlığının aynlmasiyle 
kütüphanecilik yönünden ortaya çıkan bir sorun da, okul 
kütüphanelerinin durumudur. Gerçi, önceden de Bakanlığın İçinde okul 
kütüphanelerinin tümünün doğrudan bağlı olduğu, bir müdürlük veya 
genel müdürlük yoktu. Herbiri okuluna ve dolayisi ile onun ait olduğu 
genel müdürlüğe bağlı sayılırdı. Ancak, Milli Kütüphane ve 
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ile İşbirliği yapmak İmkânları vardı. 
Bugün bu oldukça güçleşmiştir. Bu bakımdan, gerek adi geçen genel 
müdürlüklere işbirliğini sürdürmek ve gerek bütün okul kütüphanelerini 
bir idare altmda toplamak İçin Milli Eğitim Bakanhgı’nda en azından bir 
şube müdürlüğüne gerek vardır. Bu müdürlük belki, en uvgun olarak 
Yayımlar ve Basılı Eğitim Malzemeleri Genel Müdürlüğü İçinde 
kurulabilir. Okul kütüphanelerinin kitaplarım hemen hemen tamamım 
zaten adi geçen genel müdürlük göndermektedir. Kurulacak şube, bu 
görevin yanında okul kütüphanelerinin katalog fişi ve çeşitli hasılı 

71



malzemeler gibi diğer ihtiyaçlarım da karşıladığı takdirde büyük bir 
kolaylık sağlanmış olur.

Böyle bir şube müdürlüğü, okul kütüphanelerinin teknik 
hizmetleriyle ilgili konularda Millî Eğitim Bakanlığının, Kültür 
Müsteşarlığı ile ilgi kuracak sorumlu ve yetkili bir birimi olur. Aynca, 
bütün okulların kütüphane hakkında başvuracağı bir daire ortaya çıkmış 
olur. Çok iyi niyetlerle kütüphanelerini tanzim etmeğe ve İşler hale 
getirmeğe çalışan okul idareleri, gerekli malzemeleri sağlayacak ve 
karşılaştıkları güçlükleri danışacak bir merci bulamadıkları İçin 
çalışmalarını olumlu bir sonuca ulaştıramamaktadır veya bunda çok 
güçlük çekmektedir. Okul kütüphanelerinin bağlanacağı bir müdürlük 
kurulduğu takdirde, bu kütüphanelerin çok daha rasyonel bir hale 
geleceğine inanıyoruz.

Okul kütüphanelerinin olsun, diger bütün Türk kütüphanelerinin 
olsun kitap ve basılı malzeme yanmda ve onlardan daha önemli bir 
İhtiyâcının iyi yetişmiş personel olduğu bilinmektedir. 
Kütüphaneciliğimiz, bu boşluğu dolduracak ve bu yıl öğrenime başlayıp 
dört yada beş yıl sonra mezun verecek iki kürsüye daha kavuşmuştur. 
Öğrenimine bir süre ara veren İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Kütüphanecilik Bölümünün bu yıl yeniden öğrenci alacağı ve Hacettepe 
Üniversitesinde kütüphanecilik lisans öğrenimine başlanacağı 
öğrenilmiştir. Hacettepe üniversitesinin lisans üstü öğretim yapan 
“Kütüphanecilik ve Dokümantasyon Enstitüsü” ile birlikte dört bolümden 
kütüphaneci yetişmesi, kütüphaneciliğimizin geleceği İçin büyük bir 
güven kaynağıdır.

Üniversitelerin merkez ve fakülte kütüphaneleri personeli bütçe, 
koleksiyon ve bina sorunlarım büyük ölçüde çözümlemiştir, denilebilir. 
Millî Kütüphanenin en büyük sorunu olan modem binasmm temelinin 
atılacağı günün çok yakm olmasını diliyor ve bunun müjdelenmesin! 
bekliyoruz.

Halk kütüphaneleri alanında 1940- 45’lerde hvilcimlanan ve daha 
sonra alevlenen bir meşale, her türlü imkânsızlıklara rağmen yurdun dört 
bucağına götürülmüştür. Planlı donemden sonra halk ve çocuk 
kütüphanelerinin gelişmesi daha da hızlanmış ve modem binalann sayısı 
gün geçtikçe artmıştır. Ancak, yaygın eğitimin en etkin aracı olan halk 
kütüphanelerinin, bugünkünden çok daha fazla sayıda olması gerektiği de 
bilinmektedir. Halk kütüphanelerinin, ve bunlara bağlı olarak çocuk 
kütüphanelerinin, gezici kütüphanelerin sayısının artması İçin ön planda 
bunlann kadro İhtiyâcının karşılanması gereklidir. Bugün il 
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merkezlerinin hepsinde kütüphane vardır; fakat, daha kütüphaneye 
kavuşamamış bir çok İlçe mevcuttur. Bunların çoğunluğunu nüfusu 
10.000 nin altında olanlar teşkil etmektedir. Fırsat eşitliği ilkeleri 
içersinde ve çeşidi yollarla bu ilçelerin de kütüphaneden 
yararlanmalarının sağlanması şarttır.

Yapımı planlanan kültür ve sanat merkezlerinde kütüphanelere de 
yer verilmesinin fayda ve önemini açıklamağa her halde lüzum yoktur.

Anavatanın yardımı ile yaralarının sanlmasma ve maddî 
kalkınmasına yardim edilen Kibnsta kültürel kalkınmaya yardımcı olacak 
kütüphanelerin kurulması İçin de çalışmalar yapılmasını öneriyoruz.

26 Ağustostan iki gün sonra ve 30 Ağustostan iki gün önce 
başlayan Türk Kütüphaneciler Demeği genel kurul toplantısının başarılı 
olmasını diler, hepinize saygılarımı sunanm.
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TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL BAŞKANI 
NAİL BAYRAKTARIN AÇIŞ KONUŞMASI

Sayın Bakanlar,
Sayın Konuklar,
Kıymetli Meslekdaşlar,
Sevgili Kütüphaneci Adaylan,

Kütüphane Haftası, bilindiği üzere, kitap ve kütüphanenin önemini 
topluma anlatmak, kütüphanelerden yararlanmayı teşvik etmek ve 
boylece okuma alışkanlığının yaygın bir hale gelmesini sağlamak 
amacıyla kutlanmaktadır. 1964 yihnda beri kutlanmakta olan Kütüphane 
Haftalarının bu yıl onbirincisine ulaşmış bulunuyoruz. XI. Kütüphane 
Haftası demeğimiz İçin mutlu bir olayı da beraberinde getirmiştir. 
Kuruluşunun 25. yılını geride bırakan Türk Kütüphaneciler Demeği, 
bugüne kadar sürdürdüğü başarılı çahşmalannm bir sonucunu, mutlu bir 
rastlantı eseri olarak, bu yıl Kütüphane Haftası öncesinde almış 
bulunmaktadır. Bakanlar Kurulunun 26.2.1975 gün ve 7/9576 sayılı 
karan ile Türk Kütüphaneciler Demeği, kamu yararına çalışan 
demeklerden sayılmıştır. 21 Mart 1975 tarihli Resmi Gazetede 
yayınlanan bu karar, demeğimiz İçin tabii sevindirici bir olaydır. Bundan 
sonra demeğin maddi ve manevi bazı imkânlar ve yardımlar sağlaması 
kolaylaşmış olacaktır. Ancak, bu arada, demeğin (gerek genel merkezin, 
gerek şubelerin) sorumluluğunun arttığını da belirtmek gerekir.

Demekler toplum İçinde kişiliği olmak dolayisiyle belli bir itiban 
ye inandıncılığı olan kuruluşlardır. Türk Kütüphaneciler Demeği’nin 
bugüne kadar koruya geldiği itibarim ve inandıncılığını bundan sonra da 
koruyacağı tabiidir. Aynca, yeni durumundan aldığı güçle, tüzüğünde 
yazılı olan çalışma konulanna daha büyük bir dikkatle eğilecek ve 
gerçekleşmelerine daha büyük gayret sarfedecektir.

' “XI. Kütüphane Haftası Açılış Töreni Konuşmaları: TKD Başkam Nail Bayraktarın 
Açılış Konuşması”. TKDB, 1975, 24 (1), s. 27-30
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Meslekî yayınlar yapmak demeğin çalışma konularının başmda 
gelmektedir. 1952 yılından beri yayınlanmakta olan Türk Kütüphaneciler 
Demeği Bülteni’nin xxm. cildi 1974 yılı sonunda tamamlanmış 
bulunmaktadır. Bu, meslekî bir dergi İçin büyük bir başarıdır. Türk 
Kütüphaneciler Demeği Bülteni’nin yayınlanmasında bugüne kadar 
emeği geçenlere ve abone olarak onu maddeten destekleyen 
meslekdaşlara, özel ve resmî kummlara, Bakanlıklara teşekkür etmek bir 
borçtur. Demeğin bültenden başka meslekî konularda çeşidi dokuz eser 
yayınlamış olduğu da bilinmektedir. Bu eserler büyük bir ilgi görmüş ve 
her birinden pek az kalmıştır. Ancak, kütüphanecilik alanında ele 
alınacak, incelenecek daha bir çok konu bulunmaktadır. Bunları yazacak 
kıymetli meslekdaşlanmız da vardır. Aynca yabancı dillerden Türkçeye 
çevrilmesi gereken eser sayısı da pek çoktur. Bu eserlerin çoğunun 
kütüphaneci demekleri yayını olduğunu göz önünde bulundurursak, Türk 
Kütüphaneciler Demeği’ne yayın konusunda büyük görev düştüğü ortaya 
çıkar. Bir örnek olması İçin, yabancı bir kütüphaneciler demeğinin 1974 
yılı yayın katalogundan bazı kitap adlanm okumak istiyorum :

Kitaplann ve Belgelerin Bakımı
Hastahane Kütüphaneleri
Uluslararası Kütüphanecilik
Toplumda Kütüphanenin Yeri
Okullarda Kütüphane Hizmeti
Mukayeseli Kütüphanecilik Hakkında Çalışmalar
Gezici Kütüphaneler
Kütüphanecilik ve Dokümantasyon
Kitaplan Halka Götürmek
Ortaokullarda Kütüphaneler
Okul Kütüphaneleri
ilkokulda Kütüphane
Okul Kütüphanecileri İçin Kataloglama Kurallan 
ilkokulda Kitaplardan Yararlanma

Bir yayınevinin ayni yıl satış katalogunda da şunlan görüyoruz :
Kütüphanecilik Eğitimi Programlan
Kütüphaneciler İçin Halkla ilişkiler
Çocuklarla Kütüphane Çalışması
Kendi kendine Kataloglama ve Sınıflandırma
Ozel Kütüphaneler
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Müzik Kütüphaneleri
Kütüphanecilikte ilk Adımlar
Şube Kütüphaneleri
Çocuk Kütüphaneleri
Bibliyografik Kontrol
Kütüphanelerden Yararlanma
Hükümet ve Kütüphanelerin Kontrolü

Bu eserlerin önemli görülenlerini ve diğer yabancı dil yaymlan 
Türk Kütüphaneciliği literatürüne kazandırmanın zamam gelmiş ve 
geçmektedir. Bir program hazırlanarak sözü edilen eserlerin 
kütüphanecilikle ilgili kurumlar arasında bölüşülmesi herhalde yararh 
olur. Eserlerin bir bölümünü Demek dilimize çevirtirken, bir bölümünün 
çeviri İşini de Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, üniversiteler ve 
diğer ilgili kuruluşların üzerine almasi.bir çözüm yolu olarak 
düşünülebilir.

Biraz önce belirttiğimiz telif eser konusunda teşvik edici tedbirler 
almayı ihmal etmemek gerekmektedir. Demeğin tüzüğünde bu çeşit 
çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek üzere müsabakalar açmak, 
armağanlar ve mükafatlar dağıtmakla ilgili bir madde yer almıştır. Bu 
hususta da ilgili kurumlann demeğe yardımcı olmalarının ve ortak bir 
çalışmanın yararh olacağı inancındayız.

Demeğin çalışma konularından bir diğeri, seminerler, konferanslar, 
toplantılar, geziler düzenlemek ve burslar sağlamaktır. Bunların bir kısmı 
şubelerce yerine getirilmektedir. Kütüphanecilerin meslekî bilgi ve 
görgülerini arttırmaya yardımcı olan bu çalışmaların sürdürüleceği 
tabiîdir. Demeğin yurt dışı ve yurt İÇİ burs sağlama gayreti yanında malî 
İmkânları genişlediği ve süreklilik kazandığı takdirde, ilerde kendisinin 
de burs verebilme imkânı doğabilir.

Demeğin malî durumunun iyi olması, üyesi olduğu Uluslar arası 
Kütüphane Demekleri Federasyonu ile ilişkilerinin daha düzenli bir hale 
gelmesine yardımcı olacaktır. Bilindiği gibi, Türk Kütüphaneciler 
Demeği merkezi La Hey’de bulunan Uluslararası Kütüphane Demekleri 
Federasyonu’nun üyesidir. Bu federasyonun genel kurul toplantıları her 
yıl bir ülkede yapılmaktadır. Toplantılarda önemli mesleki konular ele 
alınmakta, tartışılmakta ve ahnan kararlar üye ülke demeklerine 
duyurulmaktadır. Son olarak geçen yıl VVashington’da yapılan 40. 
Genel Kurul toplantısında “Kütüphaneler İçin Ulusal ve Uluslararası 
Planlama” konusu ele alınmıştı. Bu yıl 11-16 Ağustos tarihlerinde 
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Oslo’da yapılacak IFLA Genel Kurul toplantısında konu, “Uluslararası 
Kütüphane işbirüği’nin Geleceği” olacaktır. IFLA toplantilanna şimdiye 
kadar yurdumuzdan katılmış olan kütüphaneciler, daha çok kendi 
kurumlarmın İmkânları ile gitmiştir. Bazı kereler de IFLA Genel Kurul 
toplantısının yapıldığı ülkede bir Türk kütüphaneci bulunuyorsa, ona 
toplantıya katılma görevi verilmiştir. Halbuki, asil olan her toplantıya 
Demeğin yetkili bir üyesinin katılmasıdır. Bundan sonra, Demeğin mali 
gücü, bir üyeyi toplantılara göndermeğe herhalde yeterli olabilecektir.

Aynca, Türk Kütüphaneciler Demeği, IFLA’nm Genel Kuml 
toplantılarından birinin ileride Türkiye’de yapılmasını teklif etmeyi 
düşünebilir. Kültürel bir yakmhk sağlayacak uluslararası böyle bir 
toplantıyı organize etmek, demeğin varlığını ülke İçinde ve ülke dışında 
daha fazla duyurmaya yarayacaktır. Bu toplantıda dünyânın dört 
bucağından gelecek kütüphaneciler, Türk kütüphanecilerini ve 
kütüphanelerini tanıyacağı gibi, Türk kütüphanecileri de dünya 
kütüphanecilerini yakından tanıma ve bir çok ülkenin kütüphanecilik 
düzeyi hakkında fikir edinme fırsatını bulacaktır. Yalnız, uluslararası bir 
toplantı düzenlemenin güçlüğü de ortadadır. Bu toplantının malî külfetini 
sadece Demeğin karşılaması mümkün değildir. Ancak Devletin yardim 
etmesi halinde, IFLA Genel Kuml Toplantısının yurdumuzda yapılması 
gerçekleşebilir. Türk Kütüphaneciler Demegi’nin üye olduğu uluslararası 
önemli bir kuruluşun bir genel kurul toplantısının, Türkiye’de 
yapılmasının sosyal, kültürel ve aynca turizm yönünden sağlayacağı 
yararlar göz önünde bulundumlarak, Devlet yardımının yapılacağını ümit 
edebiliriz.

Bu yıl Kütüphane Haftasi’mn bir özelliği de Kültür Bakanlığı’nm 
kurulduğu bir doneme rastlamış olmasıdır. Kütüphanecilik sorunlanna 
yakından ilgi gösterecek bir Bakanlığın kurulmuş olması, bizler İçin 
büyük bir mutluluktur. Teşkilâtında çok sayıda okul kütüphanesi bulunan 
Millî Eğitim Bakanlığı’nm da kütüphane ve kütüphanecilik sorununa 
ilgisi yine devam edecektir. Kütüphane, her iki Bakanlıkta da müşterek 
bir konudur. Okul kütüphanelerinin öğretimin bölünmez bir parçası 
olduğu muhakkaktır. Bu bakımdan çok önemli bir konu olan okul 
kütüphaneleri ile ilgili olarak, hafta İçinde bir açık oturum düzenlenmiş 
bulunmaktadır.

XI. Kütüphane Haftasi’mn Demeğimiz İçin ve bütün 
kütüphaneciler İçin daha başarılı bir çalışma döneminin başlangıcı olması 
dileği ile hepinizi saygı ile selâmlanm.
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TURK kütüphaneciler DERNEGI genel BAŞKANI 
NAİL BAYRAKTARIN AÇIŞ KONUŞMASI1

Saym Bakan,
Saym Davetliler,
Kıymetli Meslekdaşlar,

Türk Kütüphaneciler Demeği tarafından başlatılan ve sürdürülen 
“Kütüphane Haftasi”nin bu yıl 01. sine ulaşmış bulunuyoruz. Bugün 
burada, Ankara’da olduğu gibi sayısı kırk sekizi bulan Demek 
Şubelerinin bulunduğu illerde de Kütüphane Haftası çeşidi faaliyetlerle 
kutlanmaktadır. Kütüphane Haftası’nm maksadına ulaşabilmesi İçin 
bütün halk ve çocuk kütüphanelerinin bu haftanm kutlanmasına iştirak 
etmelerini Valiliklere bildiren Kültür Bakanlığına; her dereceden bütün, 
okullarda Kütüphane Haftası’nm en yararlı ve verimli şekilde 
kutlanmasına 15 Mart 1976 tarihli Tebliğler Dergisi’nde okullara 
duyuran Millî Eğitim Bakanlığına, Hafta’ya gereken önemi veren 
Kütüphanecilik ile ilgili bütün kumluşlara, açılış toplantısı İçin bu salonu 
tahsis eden Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne ve toplantıya 
katıldığınızdan dolayı sizlere teşekkür ederek sözlerime başlamak 
istiyorum.

Öğrencilerin ve yetişkinlerin, kütüphaneleri yakından tanımalarını 
ve kütüphanelerden yararlanmalarım teşvik amacı ile kutlanmakta olan 
Kütüphane Haftalarında, ayni zamanda kütüphanelerin ve 
kütüphanecilerin bazı meseleleri dile getirilmekte, bunlann 
çözümlenmesi ilgili makamlardan talep edilmektedir. Bu geleneğe 
uyarak bir kaç konuya temas etmek istiyorum:

ilk konu, yurt dışındaki Türkçe yazma eserler... Osmanh 
imparatorluğu devrinde kütüphanelerin vakıf suretiyle kurulduğunu

“XII. Kütüphane Haftası Açılış Töreni Konuşmaları: TKD Başkam Nail Bayraktarın 
Açış Konuşmaları”. TKDB, 1976, 25 (2), s. 95-99
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biliyoruz. Bu kütüphanelerin, ekseriyeti İstanbul’da bulunmakla beraber, 
Anadolu’da ve Rumeli’den Arabistan’a kadar diğer bir çok yerde de 
vakrf kütüphaneler tesis edilmiştir, imparatorluğun sınırlarının 
gerilemeğe başladığı donemde, bu kütüphanelerdeki kitaplar İstanbul’a 
nakledilmeğe çalışılmışsa da, yurt dışında kalan yazmalar olmuştur. 
Bugünkü millî Simrlar dışına yazma eserler, bir de imparatorluğun son 
döneminde bazı kütüphanelerden ve şahıslardan alınarak götürülmüştür. 
Bunlar şimdi Avrupa kütüphanelerinin mah olmuştur, iki enteresan örnek 
vermek istiyorum: Memleketten harice kitap satılmasını men etmiş olan 
Sadrazam Şehid Ali Paşa’nın kütüphane mühürünü taşıyan bir yazma 
British Museum’dadir. Bir başka vezirin, Şemsi Paşa’nın, “Şehnâme-i 
Sultan Murad” adil kendi yazdığı eserin Türkiye kütüphanelerinde hiç 
nüshası yoktur da Paris’de, Viyana’da ve Vatikan’da birer nüshası 
mevcuttur. Bunların mikrofilmleri bir çalışma İçin getirilmiş ve Millî 
Küîüphane’ye, Süleymaniye Kütüphanesi’ne mal edilmiştir. Mübadele 
yolu ile daha bir kısım eserin filmi de kütüphanelerimize 
kazandırılmıştır. Aynca, araştırmacılann kendileri İçin getirdiği muhtelif 
mikrofilmler de olabilir. Dileğimiz, bunların toplanması ve bugün yurt 
dışındaki kütüphanelerde olduğu bilinen bütün türkçe yazmaların 
mikrofilmlerinin memleketimize getirilmesi ve noksansız bir arşivinin 
yapılmasıdır.

Dış ülkelerde kütüphane ile ilgili, üzerinde durulması gereken diğer 
bir konu, Türk İşçileri ile onların aile ve çocuklanmn kitap ihtiyacı 
konusudur. Elimizdeki bir istatistiğe göre Federal Almanya’da 615.000, 
Belçika’da 14.000, Danimarka’da 6.000, İsviçre’de 19.000, Hollanda’da 
30.000, Fransa’da 33.000, Avusturya’da 30.000, İsveç’te 50.000 ve 
Avustralya’da 20.000 İŞÇİ bulunmaktadır. Bunlan aileleri ile birlikte 
düşündüğümüzde nüfus iki üç misline çıkmaktadır, üzerinde özellikle 
durulması gereken 0-18 yaş arasındaki çocukların sayısı yaklaşık olarak 
şoyledir :

Federal Almanya’da 344.000
Belçika’da 6.000
Danimarka’da 1.000
İsviçre’de 2.000
Hollanda’da 10.000
Avusturya’da 1.500
Fransa’da 1.600
Avustralya’da 5.000
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Ülkelerinden uzak ve yabancı toplumlar İçinde yaşayan Türk, 
çocuklarının eğitim ve öğretimi İçin adi geçen ülkelerde toplam 288 
ilkokul öğretmeni, Almanya’da aynca 20 ortaokul öğretmeni 
bulunmaktadır. Bu sayı kâfi gelmediği İçin adi geçen ülkelere yeniden 
öğretmen gönderileceği öğrenilmiştir. Dış ülkelerdeki Türklerin sosyal 
problemleri ile uğraşmak üzere Çalışma Bakanlığı temsilcilikleri 
kurulduğunu; Diyanet İşleri Başkanlığı’run Avrupa’ya din görevlileri 
gönderdiğini biliyoruz.

Burada akla bir soru geliyor : Çocuklann ve yetişkinlerin Türkçe 
kitap okuma ihtiyacım karşılamak bakımından 415 ülkelere Devletçe 
kitap yollanmasına ve yollanacak kitaplan en iyi şekilde istifadeye 
sunacak kütüphanecilere de oralarda görev verilmesi gerekmez mi? 
Çocuklann eğitim ve öğretimi İçin yabancı okullarla 15 birliği 
yapılmaktadır. Müstakil kültür merkezleri kuruluncaya kadar, 
kütüphanelerle de bir 15 birliği herhalde yapılabilir. Böylece, kültür 
hizmetlerinden en kolay götürülebilecek olan kütüphane hizmeti, değişik 
yabancı kültürlerin tesiri altında yaşayan İşçilere ve bilhassa çocuklanna 
ulaştınlmış olur.

Avrupa ülkelerinin bir kısmında kütüphanelerde yabancı İşçilere, 
bu arada Türklere kendi dillerinde yazılmış kitaplara ihtiyaç duyacakları 
düşünülerek onlara yardımcı olmaya çalışılmaktadır. Meselâ, 
Hollanda’da La Hey Merkez kütüphanesinde Türk okuyucular İçin 
hazırlanmış şu İlân, bunu gösteriyor. îlk iki bölümünü okuyorum :

YABANCI İŞÇİLERİN KÜTÜPHANEYE
ÜYE OLMA STATÜSÜ

Aidat:
1 Nisan tarihinden itibaren pasaportlarında Hollanda’da oturma 

müsaadesi olanlar halk kütüphanelerine üye olabilirler, üye aidat! 12 ay 
İçin bir guldendir.

Kitap ve Plak Verilmesi:
Bilderdijkstraat 1 numaradaki merkez kütüphanesinde Türkçe bir 

kitap koleksiyonu bulunmaktadır. Kütüphanede her üye istediği kitabi 
seçip alabilir. Kitaplar okunduktan, sonra yine kütüphaneye getirilip 
teslim edilecektir. Bir üye en fazla iki kitap alabilir, üçüncü bir kitap ise 
ancak ayn bir dilden olduğu takdirde verilebilir. Kitaplann şahıslarda 
kalma müddeti en fazla üç haftadır.
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Diskotekten plâk almak isteyenler en fazla seçecekleri üç plâğı 
alabilirler, alman plâklar kaydedildikten sonra getirilir ve en fazla iki 
hafta sonra geri getirilmesi mecburiyeti vardır. Seçtikleri Türk kitaplanm 
beraberlerinde götürmek isteyen şâhısların bunu ilgili memura kayıt 
ettirmesi gerekmektedir. Diskotekten plâk almak isteyenlerin 12 ay 1911 
beş gulden ödeyerek üye olması şarttır.

Üçüncü bolümde kitap ve plâk verilmesi şartlan bildirilmektedir.
Bu ilândan, yabancı kütüphanelerin Türk okuyuculanna kendi 

imkânlan ile yardımcı olmaya çalıştıkları anlaşılıyor. Kurulacak bir 
İşbirliği ile kütüphanelerin başlatmış oldukları bu hizmetin geliştirilmesi 
planlanabilir. Her ülkede ayni başanya ulaşılmasa da teşebbüse geçmek 
herhalde faydah olur.

Şimdi, Avrupadan memleketimize donelim ve Osmanh donemi 
vakıf kütüphanelere bir kere daha bakahm. Bu defa kitaplan değil 
binalan gözden geçirirsek; Eski kütüphanelerin herbirinin birer meşrutası 
olduğunu görürüz. Meşruta, şartlı oturulan, yani yapıldığı sürece 
oturulacak olan ev, bugünkü anlamıyla “memur konutu” demektir. 
Kütüphane sorumlusunun meşrutada oturmasıyla kütüphanenin emniyeti, 
o günkü tabiriyle hâfız-1 kütübün görev yerine yakın olması ve ayni 
zamanda geçimine bir yardımda bulunmak gayesi güdülmekte idi. Bu 
hususlar, bugünkü halk kütüphanelerimiz İçin de geçerlidir. Bu 
bakımdan, devlet tarafından yaptmlan kütüphanelerde binanm bir 
bölümünde veya avluda binadan ayn olarak birer konut yaptırılmasında, 
kanaatimizce sayısız fayda vardır, özellikle göreve yeni başlayan 
kütüphanecilerin, gideceği kütüphanede bir konut bulunması ona bir 
güven, kaynağı teşkil edecektir. Mahrumiyet bölgelerinden başlayarak 
yeni kütüphanelere konut yapılması ile, çok önemli bir sosyal problemin 
çözümlenmesine yardımcı olunacaktır.

Son olarak ele almak istediğimiz konu, Demekler Kanunun 50. 
maddesinin değiştirilmesi hakkmdaki kanun tasansi olacak. Bilindiği 
üzere 21.11.1972 tarihli ve 1630 sayılı Demekler Kanununun 50. 
maddesine göre genel ve katma bütçeli daireler, mahallî idareler ve 
iktisadi devlet teşeHleri ancak, kamu yaranna çalışan demeklere 
yardim yapabilir. Daha önceki yıllarda birçok kütüphane, devletin de 
yardımı ile Demekler tarafından yaptırılmıştır. Buna ait gayet güzel 
örnekler vardır. Ancak, 1630 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra demek marifetiyle kütüphane yaptinlmasi güçleşmiştir. Çünkü bu 
demekler mahalli olduğundan kamuya yararlı sayılmaları mümkün 
olamamakta ve yardim alamamaktadırlar, ülkemizde kütüphanelerin 
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yanında hayırsever vatandaşların teşebbüsü ile demekler tarafından 
başlatılıp, devletin de yardımı ile gerçekleştirilen birçok müessese 
bulunduğu İçin, yaygın olan bu uygulamanın devamım sağlamak üzere 
1974 yihnda demekler kanununda bir değişiklik teklifi yapılmıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan “1630 sayılı Demekler 
Kanununun 50. maddesinin 3. fıkrasına bir hüküm eklenmesi hakkında 
kanun tasansi, ayni maddede değişiklik yapılması ile ilgili diğer bir 
kanun teklifi ile birleştirilerek Millet Meclisine sunulmuştur. Gençlik ve 
Spor Bakanhgı’nm hazırladığı tasan ile, her derecede öğretim kurumlan 
spor kulübleriyle izcilik demeklerine ve tescilli amatör spor kulüblerine 
yardim yapılmasına İmkân verecek bir hükmün kanuna ilavesi 
öngörülmüştür. Birleştirilen metinde bunlara ibadet yerleri, eğitim ve 
sağlık bina ve tesisleri yaptırmak amacıyla kurulan demeklere de yardim 
yapılması hususu eklenmiştir. Tasanda “Kamu Hizmetinde kullanılacak 
diğer yapılar” ibaresi de bulunmakla beraber; izcilik demekleri, spor 
kulübleri gibi kütüphane yaptırma demeklerinin adının da kanuna dahil 
edilmesi bunlara bir açıklık kazandıracaktır. Kültür Bakanlığınca Millet 
Meclisinde bulunan bu tasan ile ilgilenilmesini ve bu donemde 
kanunlaşmasına çalışılmasını diliyoruz.

Kütüphane Haftası boyunca ortaya atılacak diger isteklerin ve 
fikirlerin naz an dikkate alınacağı ümidi ile Haftanın başanh olmasını 
diler, hepinizi saygıyla selamlanm.
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TKD. GENEL BAŞKANI NAİL BAYRAKTAR’IN 
VIII. GENEL KURUL TOPLANTISINDA

YAPTIĞI KONUŞMAi

Sayın Bakan,
Saym Konuklar,
Sayın Meslektaşlar,

Türk Kütüphaneciler Demeği’nin vm. Genel Kurul toplantısı, 
çoğunluk sağlanmış olduğundan, başlamış bulunuyor, üç gün devam 
edecek olan bu toplantının, daha önceki toplantılardan farkh olarak, 
kütüphaneleri ve kütüphaneciliğimizi ilgilendiren çeşitli konularda 
komisyonlar kurulması, bir gün veya iki gün bu komisyonların 
çalışmasından sonra genel kurulda raporların görüşülmesi ve karara 
bağlanması şeklinde olması düşünüldü. Fakat, bu şekilde bir çalışmanın 
uzun süreli bir ön hazırlığı gerektirdiği göz önüne alınarak, bu yıl böyle 
bir çalışma yapılamıyacaği; gelecek genel kurul, toplantılarına daha 
bilimsel bir veçhe vermek İçin bu tür bir çalışma hususunda toplantıda 
karar alınmasının tavsiye edilmesine karar verildi. Bu sebeple bu yilki 
genel kurul toplantısı, bundan öncekilerin bir benzeri olacaktır, 
diyebiliriz. Ancak, ikinci gün şeref üyelerinin, haysiyet divan üyelerinin, 
eski genel başkanlann ve şube temsilcilerinin yapacağı konuşmalar birer 
tebliğ mahiyetinde kabul edilebilir. Son gün de istekler dile getirilecektir. 
Toplantı boyunca yapılacak konuşmalar ile dilekler, yeni Yönetim 
Kurulunun çalışmalarına ışık tutacak ve programına esas teşkil edecektir.

Ben de toplantının açılışı münasebetiyle bir kaç noktaya temas 
etmek istiyorum:

Bugün kütüphanelerimizde kütüphaneci ihtiyacı kısmen 
karşılanmıştır, denilebilir. Noksanlar Ankara üniversitesi Dil ve Tarih - 
Coğrafya Fakültesi’nin, İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin ve 
Hacettepe üniversitesi’nin kütüphanecilik bölümlerinden yetişmekte olan

 TKD Genel Başkam Nail Bayraktarın VIII. Genel Kurul Toplantısında Yaptığı“ ا
Konuşma”. TKDB, 1976, 25 (3), s. 187-89.
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elemanlarla zamanla karşılanacaktır. Kütüphanelerde şimdi uzman 
elemanlara ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. üniversite 
kütüphanelerinde, Millî Kütüphanede, özel araştırma kütüphanelerinde, 
büyük halk kütüphanelerinde (bunlardan özellikle yazma eserlere sahip 
olanlar) çeşitli konularda uzmanlara büyük ihtiyaç duyulmaktadır. 
Kütüphanelerimizde büyük bir yekûn tutan yazma eserlerin matbu 
kataloglannm hazırlanması dönemine gelinmiştir, üçüncü Beş Yıllık 
Plânın kültürle ilgili ilkeler ve tedbirler bölümünde “Geçmiş yüzyıllardan 
günümüze kadar gelmiş olan yazma eserlerin envarterleri hazırlanacak ve 
değerli görülenlerin yeni harflerle yayını yoluna gidilecektir.” 
denilmektedir. Bu önemli 15, ancak uzman elemanlar (tercihen lisans üstü 
öğrenim yapmış olanlar) tarafından yerine getirilebilir. Bu sebeple, bu 
elemanların yetiştirilmesi ve yetişenlerin kütüphanelerde iyi imkânlara 
kavuşturulması zarureti vardır. Kütüphaneciliğin diğer konularındaki 
uzman elemanların da her tür kütüphanede değerlendirilmesi ayni olmah; 
daha iyi imkânlar İçin yer değiştirmelerinin önüne geçilmelidir.

Halk Kütüphaneleri bilindiği gibi geniş bir kitleye hizmet 
etmektedir. Bunların yanında bir de belli bir gruba hizmet eden 
kütüphaneler olduğunu biliyoruz. Okul ve üniversite kütüphaneleri, 
kurum ve kuruluş kütüphaneleri bunlann ilk akla gelenleridir. Bunlara 
hapishane kütüphanelerini de dahil edebiliriz. Toplumun içinden belirli 
bir süre İçin aynlan ve bulundukları yerde çoğu pişmanlık duygulan 
İçinde yaşayan insanlara da bugün kütüphane hizmeti verilmeğe 
çalışılmaktadır. Bu, ya "cezaevinin kendi İmkânları ile yapılmağa 
çalışılmakta, ya da halk kütüphanelerinin hizmetlerini oraya kadar 
götürmesi ve mahkûmlara ödünç kitap vermesi suretiyle olmaktadır. 
Fakat, her iki şeklin de iyi örnekleri azdır. Halbuki hapishane 
kütüphanelerinin, mahkûmlann, topluma iyi birer insan olarak 
kazandmlmalannda büyük rolü vardır. Bu bakımdan, bu kütüphanelerin 
iyi bir şekilde organize edilmesi gerekmektedir.

Toplumun içinden belirli bir süre aynlan insanlann toplu olarak 
bulunduğu bir müessese de hastahanelerdir. Burada bulunan insanlann da 
bir yandan şifa ararken, diğer tarafdan boş zamanlanm değerlendirmeğe 
ihtiyacı vardır. Bir çok hastahanede özellikle büyük şehirlerde bu konuya 
önem verilmiş, zengin koleksiyonu olan kütüphaneler kurulmuştur. 
Hastane kütüphanelerinde ayni zamanda doktorlann yararlanacağı tıbbî 
yayınlara da yer verilmektedir. Hem hastalara, hem doktorlara hizmet 
eden hastahane kütüphaneleri personel yönünden, kısmen yeterlidir 
diyebiliriz. Fakat, personelin çoğu meslekî bir eğitim görmemiş 
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olduğundan, yurt çapında düşünülürse hastahane kütüphanelerinin 
istenilen düzeyde olduğu söylenemez.

Bu durumda gerek Adalet Bakanhğı’nda, gerek Sağlık ve Sosyal 
Yardim Bakanhğı’nda kütüphaneler İçin birer birim kurulmasında yarar 
vardır. Böyle bir birim kurulduktan sonra, koordinatör bir bakanlık olan 
Kültür Bakanlığı’nm hastahane ve hapishane kütüphanelerinin 
çalışmalan konusunda rehberlik etmesi; gerek merkezde, gerek taşrada 
bir işbirliğine gidilmesi mümkün olur, kanısındayım.

Sayılan belki halk kütüphaneleri kadar olan Halk Eğitim 
Merkezleri kütüphanelerinin ayn bir birime mi, yoksa Kültür Bakanlığına 
mi bağlanması gerektiği bir araştırma konusu olabilir.

Merkezî bir birime bağlı olması gereken kütüphane türlerinden biri 
de üniversite kütüphaneleridir. Çok geniş malî imkânlara ve kadrolara; 
ayni zamanda zengin koleksiyonlara sahip olan üniversite kütüphaneleri 
arasında işbirliğini sağlamak, aralarındaki dengesizliği ortadan kaldırmak 
ve bilgi alışverişini hızlandırmak İçin üniversite kütüphanelerinin üst 
düzeyde bir merkezî birime bağlanmasında yarar vardır. Bu hem 
kütüphanelerin, hem de kütüphanecilerin lehine olacaktır. Bir merkezî 
birime bağlı olmadığı İçin üniversite kütüphanecilerine bu yıl 
mesleklerinin önemi ile mütenasip bir yan ödeme verilmemiştir. Kadrolar 
sağlanırken de bir birlik yoktur. 30 Nisan 1976 tarihli Resmî Gazete’de 
yayınlanan kadro cetvelinde Fırat üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Kütüphane Müdürüne 5. derece, Fen ve Edebiyat Fakültesi Kütüphane 
müdürlerine 6. derece, kadro tahsis edildiği yazılı idi. Diğer 
üniversitelerde daha değiişik uygulamalar olduğu tahmin olunur. 
Kanaatimizce bu farklılıkların ortadan kalkması, bir standardizasyona 
gidilmesi, ancak kütüphanecilerin özlük haklanm koruyucu bir merkezi 
otoritenin bulunması ile kabil olur.

Biraz önce, bazı kütüphanelerde kütüphane personelinin meslekî 
bilgiden mahrum olduğu İçin iyi hizmet verilemediğinden bahsetmiştim. 
Yeteri sayıda meslekî yayın bulunmadığından, personelin kendisini 
yetiştirmesi de zor olmaktadır. Kültür Bakanlığının bu hususta da 
öncülük ve rehberlik etmesini, kütüphanecilik konusunda telif ve tercüme 
eserler yayınlamasını bekliyoruz. Bunlann kütüphanecilerin yetişmesinde 
büyük rolü olacaktır.

Yann da burada kıymetli görüşler ortaya çıkacaktır. Yeni Yönetim 
Kurulunun bunlan ve Türk Kütüphaneciler Demeği Bülteninin sayfalan 
arasında kalmış kabili tatbik fikirleri derleyerek ilgili makamlara 
ulaştırmasını diler, hepinizi saygı ile selâmlanm.
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TKD GENEL BAŞKANI
NAİL BAYRAKTARIN KONUŞMASI1

Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkam, Sayın Bakan,
Saym Konuklar, Kıymetli Meslekdaşlar,
Sevgili Kütüphaneci adayı öğrenciler;

Bu yıl xm. Kütüphane Haftasi’nı kutlamaktayız. 1964 yihnda 
başlatılan ve devam edegelen Kütüphane Haftalan, kütüphanelerin 
tanınması, toplumun ilgisinin kütüphane konusuna çekilmesi yönünden 
çok faydah olmaktadır. Bu yıl; Milli Eğitim Bakanlığınca, okullarda 
kutlanacak gün ve haftalar arasına Kütüphane Haftasi’nın da alınmış 
olması ve bunun Tebliğler Dergisinde yayınlanması, Hafta’ya ayn bir 
önem kazandırmıştır. Bütün okullarda Kütüphane Haftasi’nın kutlanması, 
öğrencileri kitaba ve kütüphaneye daha da yakınlaştıracaktır. Bundan 
sonraki yıllarda, Kütüphane Haftalannm okullarda daha geniş çapta 
değerlendirileceği muhakkaktır.

Demeğimizin de, Hafta’nm gittikçe daha geniş bir kitleye mal 
olması sebebiyle, bazı yenilikler, düşünmesi, kütüphane haftalarının daha 
tesirli hale gelmesini sağlamağa çalışması gerekmektedir. Bu maksatla, 
her on yıl veya her beş yılda, kutlama programlarının özel bir şekilde 
düzenlenmesi, düşünülebilir.

Bu yıl xm. Kütüphane Haftası kutlanıyor, iki yıl sonra XV. yıl 
olacaktır. 1979 yihnda diğer yıllara nazaran daha geniş çapta bir kutlama 
programı düzenlenerek, ilginin artması sağlanabilir, o yıl, ayni zamanda 
Çocuk Yılı olacaktır.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1979 yılının “Milletlerarası 
Çocuk olarak kutlanmasını kabul ve İlân etmiş bulunmaktadır. 
I979’un Çocuk Yılı olarak İlân edilmesinden amaç, çocukların özel 
ihtiyaçlarım, yöneticilerin ve kamu oyunun gözü önüne sermek, 
çocuklarla ilgili programların, kısa ve uzun vadeli ekonomik ve sosyal 
kalkınma plânlarının aynlmaz bir parçası olmasını sağlamak ve hem 
milli, hem de milletlerarası düzeyde çocukların yaranna olan faaliyetleri 
desteklemiştir.

Genel Kurulun kabul ettiği kararda, çocukların refahı İçin bütün 
hükümetlerin, milli ve mahalli düzeyde, kalıcı ve sürekli tesiri olacak

 XIII. Kütüphane Haftası Açılış Töreni Konuşmaları: TKD Genel Başkam Nail“ ا
Bayraktarın Konuşması”. TKDB, 1977, 26 (2), s. 101-105 
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tedbirler alması istenmekte; özellikle kötü şartlardan en fazla etkilenen 
geri kalmış bölgelere ağırlık verilmesi önerilmektedir.

Genel Kurul, Milletlerarası Çocuk Yılı’nın hazırlıklarının 
yapılması ve amaçlarının gerçekleştirilmesi İçin, ilgili bütün Birleşmiş 
Milletler kuruluşlanna çağnda bulunmuştur.

Çocuk Yılı olarak 1979 yılının seçilmesinin sebebi, Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu tarafından Çocuk Haklan Beyannamesi’nin 
yayınlanmasının XX. yılı olmasıdır. Bu beyannamenin 7. maddesi, 
çocuklann eğitimi ile ilgilidir. Maddede şöyle denilmektedir :

“Çocuklar, mecburi ve ücretsiz, en az ilkokul seviyesinde eğitim 
görme hakkına sahiptir. Çocuğa, onun genel kültürünü arttıracak, onun 
kabiliyetlerini, kendi kendine karar verebilme gücünü, manevî ve sosyal 
mesuliyet hissini geliştifecek ve topluma faydah bir fert olmasına İmkân 
verecek bir eğitim verilmelidir.

Çocuk, eğitimin gayesine yönelik oyun ve boş zamanlanm 
değerlendirmede, bütün imkânlardan yararlanmalıdır. Toplum ve yetkili 
makamlar, çocuklann bu haklanm kullanmalanm sağlamak İçin gerekli 
gayreti göstermelidir.”

Dikkat edilirse, Maddenin iki ana bölümü vardır. Biri, çocuklara iyi 
bir eğitim verilmesi; diğeri de çocuğun boş zamanlanm değerlendirmede 
bütün imkânlardan yararlandinlmasidir.

Çocuğun eğitimi deyince, akıla okul gelmektedir; boş zamanlanm 
değerlendirmesi deyince de kütüphane gelir. Ashnda kütüphane, eğitimin 
İçinde de yer almaktadır ve onun aynlmaz bir parçasıdır.

0 halde, yayınlanmasının XX. yılı olması münasebetiyle, 1979 
yılının “Milletlerarası Çocuk Yılı” olarak İlân edilmesine vesile teşkil 
eden Çocuk Haklan Beyannamesi’nin, 7. maddesi, bize 1979 yihnda 
üzerinde durulacak konunun, özellikle çocuk ve okul kütüphaneleri 
olabileceğini, ya da olması gerektiğini bildirmektedir, diyebiliriz.

Ancak, konuyu o yıla mi bırakmalı, yoksa şimdiden durumu tesbit 
edip, 1979 yılı İçin bazı hedefler çizerek onlara ulaşma gayreti İçine mi 
girmeli? Bu hususta bir karar vermek gerekiyor.

iki yıl, hem uzun, hem kısa sayılabilir. Bu, yapılacak İşin azlığına 
veya çokluğuna ve çalışma hızına bağlıdır. Eğer, bir çocuk kütüphaneleri 
ve okul kütüphaneleri meselesinin varlığına inanıyorsak, hiç zaman 
kaybetmeden harekete geçmekte yarar vardır.

Okul kütüphanelerinin önemini ve görevlerini burada saymak, 
lüzumsuzdur. Ancak, okul kütüphaneleri İçin 1979 yılma kadar üzerinde 
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durulması ve çözümlenmesine çalışılması gereken bazı hedefler tesbit 
etmek mümkündür.

Esasen Millî Eğitim Bakanlığı, okul kütüphaneleri konusu üzerine 
eğilmiş bulunmaktadır. Bakanlık da okul kütüphaneleri ile ilgili bir şube 
kurulmuş; eski Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği gözden geçirilerek yeni 
şekliyle 20 Eylül 1976 tarihli Tebliğler Dergisi’nde yayınlanmıştır. 
Bunlar, okul kütüphanelerine önem verilmeğe başlandığının ve konunun 
ele alındığının işaretleridir.

Fakat, daha neler yapılmalıdır, veya diğer bir ifade ile, nelerin 
yapılmasında yarar vardır?

Herşeyden önce, yeni kurulan Şube’de mesleğini seven, okul 
kütüphanelerine gönül vermiş kişiler görev aldığı takdirde, büyük bir 
adim atılmış olacaktır.

Yönetmeliğin uygulanması da, okul kütüphanelerinde bilgili ve 
tecrübeli personeli icap ettirir. Gerçi bugün okul kütüphanelerinde birer 
kütüphane memuru vardır. Fakat, pek çok okulda kendilerine ayniyat 
memurluğu, kâtiplik, mutemedlik, lâboratuvar sorumluluğu v.b. gibi 
görevler de verilmiştir, öncelikle bu görevlerin kütüphane memurundan 
alınması lâzımdır. Okul kütüphanelerinin arzu edilen ve yönetmelikte 
öngörülen bir tarzda öğrencilere faydah olabilmesi 1911, kütüphane 
memurunun yalnız kütüphane ile meşgul olması şarttır.

Bir de, çocuk kütüphanelerinde Kız Meslek Liselerinin Çocuk 
Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunlannm görevlendirilmesiyle bir 
standardizasyona gidildiği gibi, okul kütüphanelerinin memurlannda da 
bir menşe birliğine varmakta yarar vardır.

Okul sayısının, dolayisiyle okul kütüphanesi sayısının artmasına 
mukabil, meslekî bilgisi yeterli eleman azlığı karşısında bazı tedbirler 
alınması gerekir. Bunun 1911, il merkezlerinde ve büyük ilçelerde bir 
okulun kütüphanesinin merkez seçilmesi ve burada üniversite 
kütüphanecilik bölümü mezunu bir kütüphanecinin görevlendirilerek, 
diğer okul kütüphanelerinin teknik İşler bakımından merkez kabul edilen 
kütüphaneye bağlanması, bir çözüm yolu olarak düşünülebilir. Böyle bir 
programla, okul kütüphanelerinde büyük ölçüde bir birliğe gidilmesi 
mümkün olur.

Üniversite mezunu kütüphaneci İhtiyâcının, Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından, halen üç üniversitenin kütüphanecilik bölümlerinde okuyan 
öğrencilere burs verilmesi suretiyle karşılanmasına çalışılmalıdır.

Okul ve okul kütüphanesi sayısının artması, aynca, kitap 
stoklarının zenginleştirilmesi, yeni yayınlarla okul kütüphanelerinin
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takviye edilmesi zaruretini de beraberinde getirecektir. Yetişmiş personel 
İçin düşünülen tedbir, kütüphane koleksiyonlarının okullarda dengeli bir 
dağılımının sağlanmasında da düşünülebilir. Bunun İçin, her ilde bir okul 
kütüphaneleri ana kitap deposu bulundurulmalı; seyyar araçlarla okullara 
ödünç koleksiyonlar götürülüp, yıl sonunda bunlann yerlerinin 
değiştirilmesi yoluna gidilmelidir.

Okul kütüphanelerinde 1979 yılına kadar yapılacak veya yapılması 
planlanacak diğer hususlar arasında, öğretmen yetiştiren okullarda 
kütüphanecilik dersi koyulması, orta öğretimde seçmeli dersler arasında 
bulunan “Kütüphane Bilgisi”nin yaygınlaştırılması, ilkokulların müfredat 
programlarına kütüphane konusunun dahil edilmesi, orta öğretim 
programlarının öğrenciyi kütüphane ile sıkı bir İşbirliği halinde 
bulunduracak şekilde düzenlenmesi, okul binalarında kütüphanenin 
zemin katlara ahnması, salonun bahçeye müstakil bir kapısı bulunması, 
boylece öğrencilerin okulun kapah olduğu saatlerde, hafta sonu tatilleri 
ile somestir ve yaz, tatillerinde de okul kütüphanesinden 
yararlanmalarının sağlanması, okul plânlarında kütüphane yerinin 
mutlaka belirlenmesi, göze ve kulağa hitap eden materyalin de okul 
kütüphanelerinde bulundurulması v.b. gibi hususlar da sayılabilir.

16 yaşına kadar olan çocukların fikir ve ruh gelişimini sağlamak, 
kendi istekleriyle bilgilerini geliştirmek, onlan İçinde bulundukları millî 
varlığa türlü yönlerden daha yararlı bir hâle getirmek gayesiyle kurulmuş 
olan çocuk kütüphanelerinin sayısı, bugün pek azdır. Çocuk 
Kütüphaneleri Yönetmeliği ile ilgili genelgede her 2000 öğrenciye bir 
çocuk kütüphanesi açılması öngörülmektedir. Bu sayı esas alınırsa, 
yurdumuzda bugünkünün beş on misli çocuk kütüphanesi bulunması 
gerekir. Aslında ihtiyaç da belki o kadardır. Çünkü çocuk kütüphaneleri, 
eğitim ve kültürün ilk basamağıdır. Çocuklar burada okuma zevkini 
alacak, okuma alışkanlığını burada kazanacaktır. Bu bakımdan çocuk 
kütüphanelerinin sayısı ne kadar fazla olursa, okuyan çocuk sayısı da o 
kadar fazla olacaktır. Bugün kitaplar, özellikle ansiklopedi, lügat ve 
biyografya eserleri herkesin alamıyacagı kadar pahalıdır. Çocukların bu 
eserleri bulabileceği yerler, ancak kütüphanelerdir. Bu sebeple çocuk 
kütüphanelerinin hem sayısının arttırılması, hem de bol ve çeşidi 
kitaplara kavuşturulması zarureti vardır.

Çocuk kütüphaneleri, çocukların toplu bulundukları yerler seçilerek 
buralara yapılmalıdır. Oyun sahalarının yakınında, büyük şehirlerde 
çocuk parklarının yanında birer çocuk kütüphanesi bulunmalıdır. Bu 
arada fakir muhitler, gecekondu bölgeleri çocuk kütüphanesi tesisi 
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hususunda ön plâna alınmalıdır. Aynca, kasaba ve köylerde oturan 
çocuklara da kütüphane hizmetinin götürülmesi, onlann da boş 
zamanlanm değerlendirmede kitap okuma imkanından yararlandmlması 
lâzımdır. Bunu Türkiye çapında gerçekleştirmek İçin kısa ve uzun vadeli 
plân ve programlar geliştirilmelidir.

Bütün çocuklara kitap okuma imkânı verilmesine çalışılırken, 
bedenen ve ruhen bazı noksanlan olan çocuklar unutulmamalıdır. Gözü 
görmeyen çocuklar İçin kütüphanelerde hikâye ve masallar doldurulmuş 
kaset ve plâklar bulundurulmalı; bunlar eve ödünç olarak verilmelidir.

Sakat çocuklara kitap ulaştırmak, kütüphanenin ve kütüphanecinin 
görevi olmalıdır.

Islahevlerindeki çocuklann da kitap okumak isteyecekleri göz 
önünde bulundurulmalıdır.

Yurt dışındaki çocuklara kütüphane hizmeti götürmenin yolu’ 
aranıp bulunmalıdır.

Gerek çocuk kütüphanelerinin, gerek okul kütüphanelerinin asil 
unsuru kitap olduğuna göre, çocuk yayınlan ile ilgili bir kaç noktaya da 
temas etmek yararh olacaktır.

Çocuğa okuma zevki, kitaplann güzelliğinden gelir. Bu önemli 
husus, çocuk kitaplarında muhteva kadar, 015 görünüşe de değer 
verilmesi gerektiğini gösterir. Bir çocuk kitabinin kâğıdı, cildi, resimleri, 
baskısı gayet iyi olmalıdır. Yazısının okunaklı olmasma dikkat 
edilmelidir. Bu bakımdan, çocuk kitaplan İçin standartlar tesbit edilmesi 
gerekmektedir. Çocuğa, iyi dost olan iyi kitabi verebilmek İçin, çocuk 
kitaplan yazarlan teşvik edilmeli, bu kitaplan resimleyenler de ayni 
teşviği görmelidir. Kaliteli çocuk yaymlan devlet tarafından 
desteklenmelidir. Kısacası, çocuk yayınlannm çoğaltılması İçin her türlü 
imkânlar seferber edilmelidir.

1979 yılında bir “Çocuk Yayınlan Kongresi” düzenlenmesi, çocuk 
kitaplan ile ilgili bir çok problemin ortaya atılmasına ve çözümlenmesine 
yarayacaktır. Bu konuda şimdiden karar verip hazırlıklara girişilmesinde 
yarar vardır.

Aynca, ayni yıl, yurdumuzda bir “Milletlerarası Çocuk Kitaplan 
Fuan” düzenlemek de düşünülebilir. Böyle bir fuar, memleketimiz 1911 
küçümsenmeyecek bir kültürel faaliyet olur.

Kili. Kütüphane Haftası'nm, iki yıl sonraki Çocuk Yılı’na ve o yıl 
kutlanacak olan XV. Kütüphane Haftasi’na kadar Çocuk Kütüphaneleri. 
Okul Kütüphaneleri ve Çocuk Yaymlan ile ilgili yoğun bir çalışma 
dönemine başlangıç olması dileğiyle hepinizi saygı ile selâmlanm.
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TKD GENEL BAŞKANI NAİL BAYRAKTAR’IN 
XIV. KÜTÜPHANE HAFTASINI AÇIŞ KONUŞMASI1

Sayın Konuklar;

Bu yıl 27 Mart - 2 Nisan tarihlerine rastlayan XIV. Kütüphane 
Haftası, bugün başlamış bulunuyor. Hafta’nm hayırlı ve başarılı olmasını 
dilerim. Kutlama programinin hazırlanmasında emeği geçenlere, 
faaliyetlerimiz İçin salonlarım tahsis eden kuruluşlara, özellikle Hafta’nm 
açılış töreni İçin bu salonu Kütüphanecilere vermiş bulunan Türk Tarih 
Kurumu Başkanlığı’na huzurunuzda teşekkür ederim.

Kütüphane Haftası, geçen yıllarda olduğu gibi, bu yıl da en iyi 
şekilde, halk ve çocuk kütüphanesi bulunan il ve ilçelerle, ilk ve orta 
dereceli okullarda ve Demeğin şubesinin bulunduğu yerlerde 
kutlanmaktadır. Hafta’dan önce gazetelere ulaştmlmak üzere haber 
ajanslarına gönderdiğimiz bir yazıda “Mart ayının son haftası 
yurdumuzda Kütüphane Haftası olarak kutlanmaktadır.” demiştik. 
Ashnda Hafta yurdumuzun her köşesinde belki kutlanamıyor. Çünkü, 
Demeğin şube sayısı 51'in üstüne çıkamadı. Halk ve çocuk 
kütüphanelerinin sayısı, özellikle planh kalkınma döneminde devlet 
eliyle yapılan binalarla 700٥ çok yaklaştı ama, daha kütüphane isteyen 
pek çok yerleşme merkezi vardır. Yurdun her köşesine yayılan sadece 
okullarımızdır. Eğer bütün okullarda Kütüphane Haftası kutlanıyorsa, 
gazetelere dağıttımız haber doğmdur, diyebiliriz. Ancak, Hafta’nm 
gerektiği şekilde kutlanabilmesi İçin o okullarda da kütüphane bulunması 
gerekir.

Millî Eğitim Bakanhgl’nda yapılan bir çalışmasının sonucu 
alınamadığından, okul kütüphanelerinin tam sayısı bizce bilinemiyor; 
fakat, orta dereceli okullarda binlerin üstünde oldugu tahmin edilebilir.

“TKD Genel Başkam Nail Bayraktarın XIV. Kütüphane Haftasını Açış Konuşması”. 
TKDB, 1978, 27(2), 5. 89-90
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Bu arada, ayni Bakanlığın İçinde kütüphanelerin bağlı bulunduğu bir 
birim daha olduğunu biliyoruz : Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü, şimdiki 
adi ile Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü. Bugün, okuma salonuna sahip 
Halk Eğitim Merkezi kütüphaneleri 131 adettir. Bu kütüphaneler, Halk 
Eğitimi Merkezleri Yönetmeliği ile Halk Eğitimi Başkanlığı Yönetmeliği 
hükümlerine göre açılmıştır, ikinci yönetmeliğin bir maddesinde 
Başkanlığın görevleri sayılırken şöyle bir görev yer ahr : “Sabit ve gezici 
halk kitaplıklarının açılmasına, bunlann zenginleştirilmesine ve herkesin 
bu kitaplıklardan faydalanmasına çalışmak.” Halk Eğitimi 
Merkezlerindeki 131 kütüphaneye, okuma salonu olmayan fakat, kitap 
koleksiyonu mevcut olan Merkezleri de katarsak sayı 400٥ yükselir.

Demek oluyor ki, ülkemizde halk kütüphaneleri, okul 
kütüphaneleri ve halk eğitimi merkezi kütüphaneleri ile öğrencilere ve 
yetişkinlere hizmet veren hayli kütüphane var. Ancak aralannda bir 
koordinasyon bulunduğunu söylemek mümkün değildir. Bu 
kütüphanelerin yurt düzeyinde dağılımına bakılınca, bazı yerlerde 
üçünün de bulunduğu görülür. Bazı yerlerde ise ikisi bir arada oluyor, 
çoğu yerde de tek tek bulunuyorlar. Bu kütüphane türlerinin birlikle 
oldukları yerlerde, aralannda bir İşbirliği kurmak kolaydır, diyebiliriz. 
Fakat tek olduklan yerlerde, özellikle okul kütüphanelerinin, tek olduğu 
yerlerde, daha iyi hizmet verebilmek İçin nasıl bir yöntem uygulanabilir, 
nasıl bir düzenleme yapılabilir?.

İşe İlçe düzeyinde bakarsak; bugün 275 İlçede halk kütüphanesi 
olmadığı görülür. Tabiî, buralara 4. Beş Yıllık Kalkınma Plam ve daha 
sonraki kalkınma planlan dönemlerinde kütüphane yapılacaktır. Ancak 
bugün bu ilçelerin bir kısmında Halk Eğitimi Merkezi Kütüphanesi varsa, 
onlara işlerlik kazandmlarak kütüphane hizmeti bu ilçelere daha erken 
ulaştırılabilir. Halk kütüphanesi bulunmayan 275 ilçeden sadece okul 
kütüphanesi olanlarında ise, okul kütüphanelerinden yetişkinlerin de 
yararlanmasını sağlamak, herhalde iki Bakanlığın anlaşması ile 
gerçekleşebilir. Böylece, okul kütüphanelerine gerekli kitap ve personel 
takviyesi yapmak suretiyle, halk kütüphanesi binası yapımı 
sonuçlanıncaya kadar İlçe halkının okuma ihtiyacı karşılanmış olur.

Bu konuda bir ilimiz, Yozgat ili, tipik bir örnek olabilir : Yozgat’ın 
7.952 nüfuslu Akdagmadeni ilçesinde halk kütüphanesi ve halk eğitimi 
merkezi yoktur. Buna karşılık lisenin kütüphanesinde 4255 kitap 
mevcuttur; fakat orada da kütüphaneci yoktur. 10.351 nüfuslu 
Boğazhyan ilçesinde de kütüphane ve halk eğitimi merkezi yoktur. 
Memuru bulunan lise kütüphanesinde 4091 kitabi vardır. 5.080 nüfuslu 
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Sankaya İlçesi ile, 14.013 nüfuslu Sorgun ilçesinde ise, her birinde 3000 
dolayında kitap olan lise kütüphaneleri ve kitap koleksiyonu olduğu 
halde okuma salonu bulunmayan birer Halk Eğitimi Merkezi 
bulunmaktadır.

Bu örnekler, Yozgat ilinin pilot bölge seçilerek, ilçelerindeki okul 
kütüphanelerinin yetişkinlere de hizmet edecek duruma getirilmesi 
çahşmalanna girişilmesinin yararlı sonuçlar doğuracağını ortaya 
koymaktadır.

İlçe düzeyinden başka, köy ve kasaba düzeyinde de kütüphane 
sorunu, Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür Bakanlığının ortak çalışmasını 
beklemektedir. Esasen, Eğitim Odalan Yönetmeliği ile konu ortaya 
koyulmuştur ve yıllardan beri bir uygulama da yapılmaktadır. 
Yönetmeliğin Amaç ve Kuruluş maddesinde; “Halkm okuma İhtiyâcını 
karşılamak, okumasını teşvik etmek, temel ve genel bilgisini 
kuvvetlendirmek ...... amacıyla ..... köy ve bucaklarda Eğitim Odası 
açılır.” denilir. Ayni yönetmeliğin Çalışma Konulan maddesinde Eğitim 
Odalannda yapılacak çalışmalar arasında Okuma Faaliyetleri şöyle 
belirtilmiştir :

1 - Kitap, dergi, gazete okunması,
2 - isteyenlere ödünç kitap verilmesi,
3 - Genel arzu ve ihtiyaca uygun kitaplann, Yönetim Kurulunca 

seçilecek kimseler tarafından zaman zaman okunarak halka dinletilmesi.
Bir çok köy ve kasabada Eğitim Odası açılmış olup, yararlı 

faaliyetleri olmaktadır. Bugünkü sayılan 1427'dir.
Görülüyor ki kütüphane potansiyeli daha çok Millî Egitim 

Bakanlığında toplanmış bulunmaktadır. Kültür Bakanlığının gücünün de 
katılmasıyla harekete geçirilecek bu potansiyel, yurt çapında yaygın bir 
kütüphane şebekesi oluşmasını hızlandırabilir.

İşte o zaman Kütüphane Haftası’nm bütün yurtta kutlandığı haberi 
belki gerçek olur. Gelecek yıllarda bu haberin doğrulandığını görmek 
arzusu ve dilegi ile hepinizi saygı ile selâmlanm.
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İRAN KÜTÜPHANELERİNDE bulunan 
TÜRKÇE YAZMA ESERLER1

Aşağıda îran’m Tahran, Isfahan, Şiraz ve Meşhed şehirlerindeki 
önemli kütüphanelerde 1978 yihnda iki ayhk bir süre İçinde yaptığım 
inceleme sonunda tesbit olunan Türkçe yazma eserlerin bir listesini 
bulacaksınız. Bu liste Tahran’da Meclis Kütüphanesi (Kîtabhane-i 
Meclis-i Şura-yı Milli), Sipahsalar Kütüphanesi (Kitabhane-i Medrese-i 
Aü-i Sipahsalar), Melik Kütüphanesi (Kitabhane-i Milli-i Melik) ve 
Üniversite Kütüphanesi (Kitabhane-i Danişgah-I Tahran) ile Milli 
Kütüphane (Kitabhane-i Mi!li)’de; İsfahan’da Umumi Kütüphane 
(Kitabhane-i Umumi-i Isfahande; Şiraz’da Umumi Kütüphane 
(Kitabhane-i Milli-i Farsde ve Meşhed’de Rizavi Kütüphanesi 
(Kitabhane-i Asitan-i Kuds-İ Rizavi)’nde bulunan Türkçe yazmaları 
ihtiva etmektedir.

Adi geçen kütüphanelerden en çok Türkçe yazma eser bulunanlar, 
Tahran’da Meclis Kütüphanesi ile Melik Kütüphanesi ve Meşhed’e 
Rizavi Kütüphanesidir.

Hazırlanan liste kitap adi arma göre sıralanmıştır. Kitap adından 
sonra, varsa tamamlayıcı adi ve dili (daha çok lûgatlar İçin) yazılmış, 
bundan sonra eserin hangi kütüphanelerde bulunduğu kaydedilmiştir. 
Kütüphane adlan Farsça asillan nazan dikkate alınarak şu şekilde 
kısaltılmıştır:

Meclis Kütüphanesi K.M. (Kitabhane-i Meclis-i Şura-yı Milli)
Sipehsalar Kütüphanesi K.s. (Kitabhane-i Medrese-i Ali-İ

Sipahsalar)
Tahran üniversitesi Kütüphanesi* K.D.

1 “Iran Kütüphanelerinde Bulunan Türkçe Yazma Eserler. Millî Kültür, 1981, 2 (10), s. 
53-56.

Üniversitenin Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi’nde bulunan bir kaç Türkçe yazma 
eserin kaydında kütüphane adi K. D. Ed. Fak. şeklinde kısaltılmıştır.
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Melik Kütüphanesi K. Me.
Milli Kütüphane K. Mi.
Isfahan Umumi Kütüphanesi K. îs.
Şiraz Umumi Kütüphanesi K. 91.
Meşhed Rtzavi Kütüphanesi K. Rız.

İran’da Kum, Yezd, Kaşan ve diğer şehirlerin kütüphanelerinde de 
az da olsa Türkçe yazma eser bulunması ihtimali vardır. Bu arada 
bilhassa Tebriz’deki kütüphanelerde çok sayıda Türkçe yazma bulunduğu 
muhakkaktır.

Bunlann da etraflıca bir tesbiti Türk dili ve edebiyatı araştırmacılar 
İçin herhalde faydah olur.

Ahlâk-1 Alai (Kmalizâde Ali Efendi): K.s. 8120: K.Mİ. 1988/1
Bedayiu’l-luga “Türkçe-Farsça” (Tali ،mahlası’): K.s. 14
(Ali Şir Nevai’nin şiirlerinden örnekler verilerek harf Sirasma göre 

düzenlenmiştir)
Cönk-i Feramin ve Münşeat “Farsça, Arapça ve Türkçe” K.M. 

3349
(Şah Tahmasb, Şah Safi ve Şah Abbas’m fermanları ve Osmanh 

padişahlarına gönderdikleri mektuplar ve diğer mensur yazılar, 443 adet)
Cönk: “Farsça, Arapça, Türkçe” (Ahmet Gulam): K.M. 3455
(312 adet mektup, ferman ve seçme yazılar)
Cönk: K.D. 5160 (Divan-I Hatai, Şiir-i Fuzuli, Mesnevi-i Hatai, 

Şiir-i Nesimi)
Cönk: K.D. Ed. Fak. 131-4 (Türkçe mektuplar ile Farsça ve Türkçe 

şiirler)
Cönk: K.MÎ. 21OO/F (Türkçe şiirler)
Cönk: K.Is. 11529
Dekaiku’l-Hakaik: (Kemal Paşazade): K.M. 856; K.D. 2541, 

2543:
K.S. 101/1 (Farsça - Türkçe lügat). Not: Son nüshada ikinci risale, 

ayni müellifin Aksam-I Ya adil risalesidir.
Dibace-i Divan-I Nevai: (Ali Şir Nevai): K.s. 350, 2913
Divan (Ali Şir Nevai): K.M. 1035, 3593, 4116, 5818, 8368, 8369, 

8371:
K.S. 197, 367, 368, 370, 517 (İstanbul’da 924 H. de istinsah 

edilmiş bir nüsha); K.Me. 4759, 4762, 4800, 4804, 4919, 5018, 5071;
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K.Mİ. 499/F (Başı ve sonu noksan), 1001/1, 1355/1, 1936/1, 2529/183
K.Rız. 592, 593,594, 595

Divan-i Eşar-1 Türk :“Kasaid-i Arif’ (Arif): K.Şi. 54
Divan (Baki): K.D. 3345/1
Divan (Eşrak Berai): K.M. 9405
Divan (Fehim): K.D. 3273 (Minyatiirlü bir ntisha)
Divan (Fuzuli): K.MÎ. 2135/F, 2294/F; K.s. 306, 308,1 305, 307
Not: Son iki nüshanın sonunda Beng u Bade vardır.
Divan (Garibi): K .Me. 56 28
Divan (Hidayet): K.Me. 5629
Divan (Hoca Ahmet Türkistani): K.D. 4165
Divan (İsmail B. Ali Han Kavsi Tebrizi): K.Me. 5621
Divan “Gazeliyat-I Türki” (Kavsi): K.Mİ. 833/1 (1251 ve sonu 

noksan)
Divan (Lutfi Herevi): K.s. 174
Divan (Mesihi): K.Is. 11532 (İstanbul, xn. asır)
Divan (Mirza Ali Meraki): K.M. 8830 (Bir mecmua İçinde)
Divan (Nesimi): K.M. 8641
Divan (Sani’ Can Memi’): K.M. 7011
Divan-I Hüseyni (Sultan Hüseyin Mirza b. Mansur b. Baykara):

K.Me. 4690
el-Edvar (Hızır b. Abdillah): K.Me. 1547 (Sultan n. Murad adına 

yazılmıştır)
Ferheng-i Çağatayî: K.D. 4354/3.
Ferheng-i Divan-I Nevai: K.Me. 347, 349, 412
Ferheng-i Farsi be-Türki: K.D. 3131
Ferheng-i Mirza İbrahim ya Nüsha-yi Mirza (Mirza İbrahim b.

Şah Hüseyin Isfahani): K.M. 865: K.s. 17, 87
Ferheng-i Türki be-Farsi: K.D. Ed. Fak. 215-0 (Sonu noksan)
Ferheng-i....
(Aynca bak: Lügat-1 .....)
Gazeliyat (Ali Şir Nevai): K.Mİ. 2733/1
Gazeliyat ve Rubaiyat (Ali Şir Nevai): K.Mİ. 2372/F
Gazeliyat (Fuzuli): K.Mİ. 762/F/G., 2629/F
Hacname: K.M. 8300
Hadikatu’s-Sueda (Fuzuli): K.M. 3096: K.s. 446, 8086, 

8230:
K.D. 4914
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Hamse (Ali Şir Nevai): K.M. 3600, K.s. 369, 172 (Başı ve sonu 
noksan); K.D. 2153: K.Me. 4661, 4692, 4721, 4738, 5462, 5614: K.Mİ. 
2056/13, 2328/1

Hayriname (Mehmed b. Yusuf Ruhavi ‘mahlası: Nihali’): K.Me. 
5630

Hulasa-yi Abbasi ،‘Türkçe-Farsça” (Muhammed Hui): K.M. 855;
K.S. 91 (Senglahhn muhtasandir)
Hiisrev ve Şirin (Salim): K.M. 8574
±nşa-yi Türki: K.Mİ. 101/F/4. (17-20 yk. 24 st.)
İrşad. Mecelle-i Türki “Sene: 1905” (Sahim-i imtiyaz: Ahmed
Beg Agayef): K.İs. 11354
iskendername (Ahmedi Germiyani): K.M. 7807 (Minyatürlü bir 

nüsha);
K.Me. 4948
Kahramanname: K.M. 8019
Kaime (Kadi Lutfullah b. Yusuf Halimi): K.M. 8613
K.Rız. 36 (Nadir Şah Vakfı)
Kelimat-I ve Menakıb-ı Şeyh Safiyuddin Erdebili (Muhammed
Kâtib Neşati Şirazi): K.Me. 3806
Külliyat (Ali Şir Nevai): K.Mİ. 1604/1
Külliyat (Kasım-ı Envar): K.M. 2612 (İçinde Türkçe şiirler var)
Leylâ ve Mecnun (Fuzuli): K.Me. 5006, 5113, 5531, 5631
K.Mİ. 2776/F; K. Rız. 893
Lisanu’t-Tayr (Ali Şir Nevai): K. Rız. 887 (Attar’m Mantiku’t- 

Tayr adil eserine nazire)
Lügat-ı Ahteri ،‘Arapça-Türkçe” (Mustafa Karahisa-ri): K.Me. 

389; K.S. 36
Lügat-ı Çağatayî be-Farsi: K.M. 9176
Lügat-ı Halimi ،،Farsça-Türkçe” (Lutfullah b. Yusuf 

Ha!imi):K.Me. 348
Lügat-ı Nevai: K.s. 10
Lügat-ı Nimetullah Rumi “Türkçe-Farsça” (Nimetullah b. Ahmed 

b. Kadi Mübarek): K.s. 2: K.Me. 332, 429 Lügat-ı Turki: K.Rız. 41
Lügat-ı Türki-İ Nevai: K.Mİ. 22/1
Lügat-ı ve Terkibat-! Farsi ve Türki: K.Mİ. 2922/1/4. (s. 108- 

129)
Mecalisu’n-Nefais (Ali Şir Nevai): K.D. 3029: K.Me. 37003
K.Rız. 87 (Nadir Şah Vakfı)
Mecmau’l-Havas (Saduki Beg Afşar): K. Me. 4077
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Mecmua: K.M. 2883
2883/1. Kitab der imamet (1-46 yk.)
2883/2. Sekmame (47-51 yk.)
2883/3 Futuvvetname (52-61 yk.)
2883/4 Ed’iye ve Ezkar (62-138 yk.)

Mecmua: K.M. 4798
4798/1. Dîvan (Ali Şir Nevai) Başı noksan 17 yk.
4798/2. Divan (Fuzuli) 15 yk.
4798/3. Divan (Ali Şir Nevai) 7 yk.
4798/4. Sefine “Farsça ve Türkçe Şiirler” 164 yk.

Mecmua (Necati, Baki, Kemal Paşazade, Nev’i vd. şairler): K.M. 
8577

Mecmua: “Hüsnü’t-Takvim١ Divan-I Nizami, itikadat” K.D. 5107
Mecmua: K.Is. 551

551/1. Ferheng-i Türki
551/2. Gazeliyat( Fuzuli)
551/3. Yusuf ve Zeliha (Hamdi Çelebi el-Kadimi)
358 sahife, 13 st.

Mecmua: K.Şi. 70
70/1. Hikayet-i Hoca Nasreddin
70/2. Destan

Mecmua-i Tıbbi “Türkçe ve Farsça”: K.M. 6302
6302/1. Neticetu’t-Tib (Seyyid Mehmed Tabib) Başta
ve sonda tıbba dair şiirler var. 1-36 yk.
6302/2. Kitab der Tib Not: Sonda iki Farsça, bir Arapça risale 

daha var.
Mesnevi (Fuzuli): K.Mİ. 2703/1
Misbahu’l-Kulub: K.M. 8130 (1851 ve sonu noksan)
Münşeat (Nabi Efendi): K.D. 2792: K.Me. 3670
Münşeat-I Mirza Mehdi Nadiri “Farsça, Arapça, Türkçe”: K. 91. 

675
Müntebahat-! Şifa: K.M. 6299
Nakş٠ı Hayal (İbrahim b. Ahmet Azeri Muallimzade): K.Me. 4850
(Mahsenu’l -Esrar’a nazire bir mesnevidir)
Name-İ ez-Fuzuli (Fuzuli): K.Mİ. 101/1٢/3. (Fuzuli’nin devrin 

padişahına halini anlatan bir mektubu)
Name-İ be-Şah Abbas (Sultan-I Osmani): K.D. 2591/ 32.
Ravzatu’l-Huseyn fi Hulasati Ahbari’l-Hafikin (Naima) K.M.

3921
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Resail ve Mesneviyat (Ali Şir Nevai): K.Mİ. 16O5/F
Risale der Musiki: K.Me. 1655

Saadetname (Cami Misri): K.Me. 5880 (185111010 Ravzatu’ş-
Şuhada’sının tercümesidir.)
Senglah “Türkçe-Farsça’١ (Mirza Muhammed Mehdi Han 

Esterabadi):
K.M. 8603 K.D. 4919 K.Me. 392 (Ali Şir Nevai’nin eserlerinin 

lügatidir)
Sergüzeşt-İ ibn Sina: K.Me. 3792
Siretu’n-Nebi: K.Me. 5755
Şem u Pervane (Lami Çelebi): K.D.Ed. Fak. 231
Şemailu’n-Nebi: K.Me. 5607
Şerefname-i Muhiri “Arapça, Farsça, Türkçe” (İbrahim Kıvam 

Faruki):
K.s. 86 (Yaklaşık 16.800 beyit vardır.)
Şerh٠i Bahru’l-Garaib: (Bak: Kaime)
Şerh-i Divan-I Hafiz (Mustafa Sururi): K.R1Z. 660
Tahkik ve Tevfik (Ragib Paşa): K.M. 3216: K.Me. 463 Diğer bir 

nüsha:
K.D. Mikrofilm arşivi no: 3750 (T. T. K. 220 numaralı nüshadan)
Takvimu’t-Tevarih (Katib Çelebi): K.Me. 608
Tarih-i Çelebi (Küçük Çelebizade Asim): K.R1Z. 125
Tarihu’l-Enbiya (Ali Şir Nevai) K. Rız. 16 (Nadir Şah Vakfı)
Not: Katalogda müellif, Vezir-i binazir Ali Şir Nevai şeklinde 

kayıtlıdır.
Tarikul-Edeb (Ali b. Hüseyn Amasi): K.Me. 2575 (istinsah tarihi: 

870 H.)
Tefsir: K.Me. 231
Tercüman-! Maarif “Türkçe, Arapça ve Farsça” (Hac Hasan):
K.S. 34 (LGgat-i selase)
Tercümanu’s-Sıhah (Kara Piri Mehmed b. Yusuf Kone-vi): 

K.Me. 356
Tercüme-İ Eşcar ve Esmar: K.s. 4632
Tercüme-İ Burhanu’l-Kifaye: K.s. 4631
Tercüme-İ Lügat-1 Türki be-Farsi: K. Rız. 8
Tercüme-İ Reşehat-1 Aynu’l-Hayat (Mehmed maruf Trabzoni): 

K.Me. 523
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Tercüme-İ Tarabu’l-Mecalis (Emir Hüseyin Çevri, mütercim: 
Muharremi):

K.Me. 6131
Tezkire-i Hasan 001001 (Kmalızade): K. s. 2720
110 ve Pezeşki: K.D.Eâ.Fak. 392
Tuhfetu’l-Haremeyn (Yusuf Nabi Ruhavi): K.Me.3744
Tuhfetu’l-Miiluk: K.D. 4968 (Farsça-Türkçe Lügat)
Tüzük٠i Baburi (Zahiruddin Babür): K.Me 2948
Uknun-i Acem “Farsça ve Türkçe”: K.R1Z.2
Unvanuliber ve Divanu’LMubteda ve’l-Haber (ibn Haldun;
mütercim: Pirizade Mehmed Sahib Efendi): K.Me: 2813
(ibn Haldun’un tarihinin mukaddimesinin tercümesidir)
Vakfiye ya Dibace-i Mevkufak (Ali Şir Nevai): K.Me. 1487
(Herat’da ihdasiye medresinin vakfiyesidir.)
Varka ve Gülşah (911 ‘mahlası’): K.D. 3221
Vesiletu’LMekasid (Hatib Rüstem Mevlevi):
K.M. 869, 3168 (Farsça-Türkçe Lügat)
Yusuf ve Zeliha (Hamdullah b. Ali Şemseddin Muhammed
“mahlası: Hamdi”): K.Me. 4924
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MAARİF-İ UMUMÎYE NEZÂRETİ İDARESİNDE BULUNAN 
MEKÂTİB-İ İBTİDÂİYE, RÜŞDİYE, İDADİYE, ÂLİYE İLE 

MEKÂTİB-İ HUSUSİYE VE ECNEBİYENİN VE 
DERSAADET DE TAHRİRİ İCRA KILINAN VE TAŞRADA 
MEVCUD BULUNAN KÜTÜPHANELERİN İSTATİSTİKİ 

(1311-1312 SENE-İ DERSİYE-İ MÂLİYESİNE MAHSUSDUR?

Yukarda zikredilen ve uzunca bir adi olan kitap, İstanbul’da 
Matbaa-i Amire’de 1318 (1902) yihnda basılmıştır. Osmanh 
imparatorluğunun son döneminde yayımlanan bu istatistikten, o zaman 
(ilkemizde bulunan kütüphaneler hakkmda kısa bazı bilgiler edinmek 
mümkün olmaktadır.

Sayfa mukaddimeden sonra 60 yapraktan (karşılıklı iki sayfaya tek 
numara verilmiş) ibaret olan kitabin, 23. ve 24. yapraklarında İstanbul 
Kütüphaneleri 59. ve 60. yapraklarında da İstanbul dışındaki vilâyetlerin 
kütüphaneleri yer almaktadır.

İstanbul’da bulunan kütüphanelerin adlan, bulunduklan semtler, 
kuruculannm ve kitap vakfedenlerin isimleri ve mevcut kitaplann adedi 
ile kütüphanenin tesis tarihini gösteren bir yaprağın fotoğrafı arka 
sayfada verilmiştir.

Son iki yaprakta “Vilâyât-1 Şahanede kâin Kütüphaneler” başlığı 
altında yer alan liste ise yeni yazıya aktanlarak aşağıya çıkartılmıştır. 
Listede bugün Türkiye hudutlan dışında kalan o zamanki bazı 
vilâyetlerde mevcut kütüphanelerin sayısı ile, halen faaliyetini sürdüren 
37 il ve 3 İlçe kütüphanesinin, 1311-1312 (1895-1896) yıllarında sahip 
olduğu yazma ve eski harfli basma eserlerin adedi verilmektedir.

Dünkü kütüphaneleri merak edenler ve aşağıdaki yer adlanyla 
rakamları gözden geçirerek bu günküler ile karşılaştırmak ve bir sonuca 
varmak isteyenler İçin, verilen bu istatistikî bilgilerin faydalı olacağı 
tahmin olunur.

1 ،٤1311-1312 Senelerinde İstanbul ve 
TKDB, 1982, 31(1), s. 11-13.

Taşrada Mevcut Kütüphanelerin istatistikleri”.
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Dersaadet’te tahriri icra olunan kütüphaneler

Vilâyât-ı Şahanede Kâin Kütüphaneler 
Kütüb-i Mevcude

Esami Kütüphane 
Adedi

Elyazması 
Adedi

Matbu 
Adedi

Yekûn

Edime 1 2509 158 2667
Selanik 1 1500 800 2300
Drama 5 2036 944 2980
Serez 5 791 512 1303
üsküp 4 582 436 1018
ipek . 1 - 120 120
Prizren 2 203 211 414
Taşhca 2 6 30 36
Manastir 1 85 167 252
Ohri 1 36 58 94
Kesriye 1 253 — 253
"fanya 1 444 ف 487
Işkodra 1 757 196 953
Tiran 1 94 94 188
Bursa 9 5440 958 6398
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Esami Kütüphane 
Adedi

Elyazması 
Adedi

Matbu 
Adedi

Yekûn

Bilecik 5 1379 928 2307
Kütahya 7 812 2667 3479
Balıkesir 5 940 1375 2315
Afyon 2 647 175 822
Ankara 4 1034 551 1585
Kayseri 3 1?40 ma 1357
Yozgat 2 615 263 878
Corum 9 3925 3069 6994
Diyarbakır 4 1884 939 2823
Mardin 1 39 - 39
Kastamonu 14 2352 5001
Bolu 2 57 578 635
Çankırı 3 89 661 750
Sinop 2 233 47 280
Trabzon 8 1608 1416 3024
Samsun 5 627 412 1339
Rize 2 415 170 585
Adana 2 36 491 527
Mersin 3 152 335 487
Ceyhan 1 8 72 80
Sivas 2 993 104 1097
Amasya 10 510 261 771
Tokat 3 261 455 716
Konya 10 2819 1277 4096
Antalya 3 1344 — 1344
Niğde 8 955 1565
İsparta 4 1018 — ,0,8
Siirt 1 225 65 290
İzmir 12 3323 1654 4977
Manisa 9 6161 1784 7945
Aydm 2 154 12 166
Denizli 3 647 680 1327
Muğla 2 107 356
Harput 5 894 1421 2315
İzmit 1 68 — 68
Rodos 4 1258 13 1271
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Esami Kütüphane 
Adedi

Elyazması
Adedi

Matbu 
Adedi

Yekûn

Sakız 1 396 178 574
î.imni 1 115 - 115
Şam 1 2530 748 3278
Hama 1 11 — 11
Musul 21 2099 533 2632
Kerkük 13 3140 2330 5470
Süleymaniye 7 1100 300 1400
Bağdat 11 2804 13009 15813
Halep 12 5035 562 5597
Urfa 9 1040 1305 2345
Maraş 2 220 — 473
Kudüs 1 473 56 682
Biga 2 626 484 3
Umumî 
Yekûn

278 76778 35829 112602

104



“YENİ TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİ” 
İÇİNDE KÜTÜPHANE ve ÖZELLİKLE 

OKUL KÜTÜPHANESİNİN YERİ1

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana, eğitimi yaygınlaştırma 
çabalan İçinde, yaygın eğitim faaliyetlerine özel bir önem verilmiştir. 
Büyük kurtanci Atatürk, bütün ulusu yetiştirmek ve kültürümüzü çağdaş 
uygarhk düzeyinin üzerine çıkarmak İçin kütüphane, müze, tiyatro, 
müzik ve folklor gibi insani fikri ve sosyal yönden geliştiren, hayata 
uyumu sağlayan kültürel çalışmalara büyük önem vermiştir. Nitekim 
Millî Eğitimimizin temel görevleri arasmda ulusal kültürü kuşaklara 
aktararak toplumun bütünlüğünü, sürekliliğini sağlamak ve onu 
çağdaşlaştırma ilkelerini sayabiliriz.

Harf inkılâbı ile yaylalara kadar uzanan okuma-yazma seferberliği 
yanında, halkı gerçek anlamda eğitmek İçin yurdun her köşesine kadar 
halk tipi gazete, mecmua vb. okuma materyalinin ulaştırıldığı bir 
gerçektir. Atatürk’ün çağdaş medenî âlemle temasın ilk aracı olan okuma 
- yazmanın halledilmesine dair emrinin ulaşamadığı yer kalmaması İçin 
bu yıl Millî Eğitim Bakanhğı’nca yeniden bir okuma-yazma seferberliği 
başlatılmıştır. Bu seferberliğin hedefine ulaşabilmesi İçin okuma - 
yazmayı öğrenenlere, sürekli okuma zevk ve alışkanlığını kazanmalarına 
yardımcı olacak okuma malzemesinin temini de son derece önemlidir. 
Nitekim bir kısım otoritelere göre, okuma - yazmayı öğrenenlere neleri 
okuyacakları da öğretilmeli, imkânlar hazırlanmalı ve bunda mutlaka 
başarıya ulaşılmalıdır. Bunun İçin de yaygın eğitimin her kademesindeki 
yurttaşlarımız İçin, yetkili kurullar marifetiyle Devletçe her yaş ve 
seviyeye ayn ayn hi tabedebilecek yaymlann açıklamalı 
bibliyografyalanmn, listelerinin hazırlanması ve tanıtılması, ayni 
zamanda bu yayınlara kolaylıkla ulaşılması gerekmektedir. İşte bu

 Yeni Türk Milli Eğitim Sistemi” İçinde Kütüphane ve özellikle Okul Kütüphanesinin“ ا
Yeri”. Hasan Duman ile. TKDB, 1982, 31(3), s. 110-114 
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noktadan itibaren gerek örgün eğitim ve gerekse yaygın eğitimde 
Kütüphanenin fonksiyonu ortaya çıkmaktadır.

“Yeni Türk Millî Eğitim Sistemi” İçinde Türk eğitim politikasının 
programlara ilişkin rehber ilkeleri İçinde;

1. Programların, öğrencilerin farkh ilgi, istidat ve yeteneklerini 
geliştirmelerine cevap verecek biçimde düzenleneceği,

2. Programlarda, öğrencilere, hayatta lüzumlu olacak bilgi, beceri 
veahşkanhklar kazandırılacağı, kültürel değerlerimizin tanıtılıp 
benimsetilmesine özen gösterileceği,

3. Her öğretim kademesinde çocuklara ve gençlere Atatürk 
inkılâblanna ve gerek Anayasamızın başlangıcında ve gerekse Türk Millî 
Eğitiminin 
amaçlan doğrultusunda yurttaşlar olarak yetiştirilmelerini sağlayıcı 
öğrenme yaşantılanna geniş yer verileceği,

4. Programlarda Türk dili ve Türkçeyi doğru kullanmalan İçin, 
değerli eğitim, bilim ve sanat eserlerinden yararlanmalan konusunda 
kendilerine yeterli bilgi ve beceriler kazandmlacağı,

5. Programlann, öğrencilerin anlama, yorumlama ve uygulama 
yeteneklerinin geliştirilmesi, sorun çözme beceri ve davramşlannm 
pekiştirilmesi, bireysel inceleme ve araştırma yapmak ahşkanhklannın 
kazandinlmasi, konuşma ve tartışma tecrübelerinin arttınlması 
konulannda teşvik edici nitelikte olacağı,

6. Öğretimde Kütüphane, laboratuvar ve atelyelerden öğrencilerin 
azami ölçüde yararlanmalan İçin fırsatlar sağlanacağı, dersleri ve 
izledikleri 
programlan tamamlayıcı nitelikte uygulama ve staj yapmalanna önem 
verileceği, 
belirtilmektedir.* (111/4648)

Bütün bir hayat boyu okuma zevk ve alışkanlığının kazandmlacağı 
ilk yer olan okul kütüphanelerinin eğitimin aynlmaz bir parçası olduğu 
bilinmektedir. Günümüzde geçerli olan aktif metod da esasen öğrenciyi 
kütüphaneden yararlanmaya zorlamaktadır. Yeni Tiirk Millî Eğitim 
Sistemi' nin gerek örgün ve gerekse yaygın eğitim İçin son derece önemli

٠ Dokümanlar : I. X. Millî Eğitim Şûra’sı: ön toplantı tutanağı, 18-19 Nisan 1981.
Ankara, Millî Eğt. Bak. 1981.

II. Yeni Türk Millî Eğitim Sistemi. 18-19 Nisan 1981.
Ankara, Millî Eğitim Bakanlığı, 1981.

III. Yeni Türk Millî Eğitim Sistemi. 23-26 Haziran 1981.
Ankara, Millî Eğitim Bakanlığı, 1981.
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olan bu miiesseseye bakış açısını ve görüşlerimizi sırası ile şu şekilde 
sunabiliriz:

1. Sistemin Yönetim Düzeyleri ve Görevleri bahsinde -Okul 
Düzeyinde Eğitim Yönetiminin Görevleri- 2.112. Eğitim Ortamım 
geliştirmek İçin, okulda kütüphaneye gereken önemin verilmesi, 2.114 
program uygulamasında öğretmenler, uzmanlar ve diğerleri 
arasmda, okul-aile birliği ile okul arasında İşbirliği ve eşgüdüm 
sağlamak; konulannda kütüphane öğretmeni ön planda yer almalıdır. 
(ü/21-22)

2. Yeni Sistemin Yönetim Düzeyleri ve Görevleri (2.14 YODA) 
bahsinde, 2.143 Eldeki tüm olanakların programın amaçlarına uygun 
biçimde yönlendirilmesini sağlamak, konusunda Okul Kütüphanesinin; 
okul binası yapılırken projede yer almaşının sağlanması, mevcut 
binalarda kütüphanenin zemin katta ve dışarıya müstakil kapısı olan 
yeterli büyüklükte salon tahsisi, mümkünse bahçede, müstakil kütüphane 
yapılması ile okul kütüphanesinin bütün İhtiyâçlarının öncelikle temin 
edilmesi yerinde olur. (11/23)

3. Ayni bölümün (2.23 Personel İşleri) bahsinde, 2.232 
Personelin, yapılan planlama doğrultusunda etkili kullanımım 
sağlamak İçin gereken örgütlenmeyi yapmak; 2.233 öğretmen ve 
uzmanların etkili çalışmalarını sağlamak İçin, halen uygulanmakta 
olan “Okul Kütüphaneleri Yönetmeliğinde yer alan personele ait 
yükümlülüklerin tam ve titizlikle yerine getirilmesi gerekmektedir, öte 
yandan Okul örgütü İçinde okul kütüphanesinin açıkça gösterilmesi 
yerinde olacaktır. (IH/30/a)

2.234 Okulların personeli arasmda eşgüdümü sağlamak, 2.235 
okullararasi öğretmen ve uzman kullanımım değerlendirmek 
konusunda, gerek ayni okul içindeki Kütüphane öğretmeni - Kütüphaneci 
ile öğretmenler arasında ve gerekse Okul Kütüphanesi Sorumlularının 
meslekî bakımdan yetiştirilmeleri ve hizmete yatkınlıklarının sağlanması 
hususunda, Kültür Bakanlığı ve üniversitelerin Kütüphanecilik 
Bölümleri ile İşbirliği yoluna gidilmesinde yarar vardır. (11/25)

2.412 Eğitim Programlan İçin araştırma yapmak ve ilçelere 
uzmanhk hizmeti vermek biçiminde örgütlenmek, 2.431 ilçelerden 
gelen verilere göre (yönetici, uzman, öğretmen ve destek) 
sağlanmasını planlamak ve üst makamlara önermek, konusunda okul 
kütüphanelerinin il düzeyinde bina, bütçe, personel, koleksiyon ve daha 
çok öğrenci ve öğretmenin yararlanmasını sağlamak üzere, Millî Eğitim 
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Müdür Yardımcılarından birinin sırf bu konulara bakması yerinde 
olacaktır. (11/28)

Millî Eğitim 1810011811010 Görevleri bahsinde, 2.512 Okul 
öncesi temel eğitim, orta öğretim ve yaygın eğitim İçin gereken eğitim 
programlarım yapmak üzere örgütlenmek; 2.531 ülke düzeyinde 
eğitim personeli gereksinmesini hizmet alanlarına göre (yönetici, 
uzman, öğretmen ve destek) sağlanmasını planlamak, konusunda; 
Bakanlığa bağlı 2.000 den fazla okul kütüphanesi ve buralarda 
milyonlarca cilt kitabin bulunması, bunlann pekçok teknik, personel ve 
okuyucu açısından sorunlarının bulunması ve bu sorunlann egitim 
amaçlan ve çağdaş eğitim anlayışının bir gereği olarak bir an önce 
çözümlenmesi gerekmektedir. Bunun İçin de halen bir şube müdürlüğü 
düzeyindeki okul kütüphaneleri biriminin, yukanda sayılan işlevleri 
yerine getirebilmesi İçin Genel Müdürlük halinde örgütlenmesi daha 
uygun olacaktır.

4. Yaygm Eğitim: örgün eğitim ile yaygm eğitimin birbirinden 
aynlmaz bir bütün olmalan nedeniyle, ülkemizin sınırlı kaynaklarından 
azami verim İçin, yaygm eğitim konusunda büyük görevleri olan Kültür 
Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı’mn daha rasyonel bir hizmet İçin, 
İşbirliği yapması yerinde olacaktır. (11/45)

Yeni Örgün Eğitim Kanunları (temel eğitim, lise ve mesleki ve 
teknik okul) bir yandan olanaklarına göre gereksinim duyulan 
yaygm eğitim hizmetlerini yapacaklar, diğer yandan yaygm eğitim 
hizmeti yapan diğer kurum ve kuruluşlarla -özellikle Kültür Bakanlığı 
ve kuruluşlarıyla- bu konuda İşbirliği yapacaklar; gerekli durumlarda 
olanaklarım bu faaliyetlerde yararlanılmaya açık tutacaklardır. 
Önerilen model yaygm eğitim alanmda, bu görüşten hareket edilerek 
geliştirilmiştir. Modelin başarısı bir yandan bu modele uygun yasal 
ve örgütsel düzenlemede, öte yandan görevlilerin tutum ve 
davranışlarında, bu görüşe uygun değişikliklerin yapılmasına bağlı 
olacaktır. (11/46, 69, ni/78)

5. Temel Eğitim konusunda, 6-7-8. ci yıl programlarında 19 ve 
çalışma hayatına hazırlanma ve yönelme üzerinde en az % 35 
oranında durulmalıdır. (11/64, 111/65) Eğitilenler, temel eğitim 
boyunca değişik alanlarda kendilerini deneyerek tamyabilmeleridir. 
Bu amaçla, temel eğitim programlarının zenginleştirilmesi ve 
türlendirilmesi gerekli görülmektedir, denilmektedir. (11/38)

Çocuklann kabiliyet ve istidatlarının tesbiti ve geliştirilmesinde, 
bunun bir hayat boyu devamı İçin sadece ders kitaplanndaki ve takrir 
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yoluyla edinilen bilgilerle yetinilmeyip, okul kütüphanesinde 
oluşturulacak zengin koleksiyonlar ile göze ve kulağa hitabeden araç - 
gereçlere ihtiyaç vardır. Temel eğitimden geçenlerin çoğu daha yukan 
okullara gitmeden, hayata atilacaklanndan bir ömür boyu okuma ve 
kitaplarla kütüphane kavramından uzak kalmamaları İçin, tercihen 7-8. 
nci yıllardan birinde haftada bir saat Kütüphane Bilgisi dersi 
konulmalıdır. Mümkünse bunun Seçimlik Ders olarak da düşünülmesi 
yerinde olur.

Orta Öğretim Programlarının Esasları bahsinde, (1) önerilen 
modele göre lisenin dayandığı - temel ilkeler İçinde yer alan, c. 
çalışma hayatma ORTA NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ 
YETİŞTİRMEK (11/66), öte yandan Ders Geçme ve Kredi Düzeni 
bahsinde, b (4) seçimlik derslerin sayısı artırılmalıdır ve b (5) 
öğrencinin haftalık ders yükü azaltılmalı, öğrenciye serbest çalışma 
saatleri bırakılmalıdır. (11/72, 111/88) denilmektedir. Bu cümleden 
olarak, temel eğitimde söz konusu olan nedenler, bu devrede daha fazla 
önem kazandığından tüm liselerin 2. veya 3. sınıflarından herhangi 
birisinde bir yıl İçin haftada 1 saat Kütüphane Bilgisi dersinin 
konulması ve IX. Millî Eğitim Şûra’sında kararlaştmlan ve kısmen 
uygulanagelen bu dersin liselerde Kütüphanecilik Bilgisi adıyla seçmeli 
ders olarak konulması ve sürdürülmesi yerinde olur. Bu durumda Lise 
Programlarında Bölüm ve Dallar şemasının Teknik bölümünde, 
Kütüphanecilik daimin açıkça yer alması gerekecektir, (n/67, DI/73)

6. Eğitim sisteminin başarısı, öğretmen sorununun çözümüne 
bağlıdır. (111/44) öğretmen yetiştiren kurumlarm programlan yeni 
eğitim sistemine göre düzenlenirken, okul personelinin öğrenci 
kişilik hizmetleri ve rehberlik alanına da yatkınlıkları sağlanmalı, 
alanm temel dersleri programda yer almahdır. (111/99) 
denilmektedir, öğretmenlik meslek bilgisi dersleri arasmda yer alan 
öğretim araçları arasmda, okuma ve kütüphanenin çağdaş eğitimdeki 
fonksiyonu iyice işlenmelidir. öğrencileri okumaya, araştırmaya ve 
kütüphaneden yararlanmaya sevk edecek olan öğretmenlerin, önce 
kendilerinin bu becerileri ve alışkanlıkları edinmiş olmaları gerektiğinden 
ve bulunacakları okullarda Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği (8. madde) 
gereğince Kütüphane Dal öğretmenliği, Müdür Yardımcısı - Kütüphane 
Öğretmeni sıfatı ile görev alacakları dikkate alınırsa, öğretim süresinin 
herhangi bir yihnda 1 yıl İçin Kütüphanecilik Bilgisi dersinin 
okutulması ve aynca bu dersin seçmeli ders olarak da düşünülmesi 
uygun olacaktır.
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7. Şûra kararlanni uygulama ve bunlan değerlendirmek 1911, VII. 
Milli Eğitim Şûra’sında olduğu ve bu şûra’da da belirtildiği üzere, Şûra 
Kararlanni Uygulama Genel Sekreterligi’nin oluşturulması yerinde olur.
(HE45)

SONU:؟

1. Öncelikle okuma-yazma seferberliğine katdanlar İçin olmak 
üzere, örgün ve yaygın eğitimin her kademesindeki yurttaşlanmızm 
neleri okumalan gerektiğini tavsiye eden, yetkili kurullarca tesbit 
edilecek açıklamalı bibliyografyalar - listelerin hazırlanarak 
yayınlanması ve tavsiye edilen bu eserlerin kolaylıkla bulunması 1911 
yeteri kadar bastinlmasi ve bunların kolaylıkla temininin sağlanması,

2. Okul Kütüphaneleri Yönetmeliğinin titizlikle uygulanması,
3. Okul Kütüphanesinin bina-yer, bütçe, personel, koleksiyon ve 

öğretmen - öğrenci, okuyucu açısından sorunlarının ivedilikle tespit 
edilerek, en kısa zamanda çözüme kavuşturulması,

4. Gerek temel eğitimde ve gerekse orta eğitim ve öğretmen 
yetiştiren okullarda; Kütüphane Bilgisi ve Kütüphanecilik Bilgisi 
derslerinin ilgili bölümlerinde önerildiği şekilde, mecburi ve seçmeli ders 
olarak okutulması,

5. Okul kütüphanelerinin sorunlanmn çokluğu ve çeşitliliği ile 
eğitimdeki önemli fonksiyonundan dolayı, bugünkü Şube Müdürlüğü 
düzeyindeki Okul Kütüphaneleri biriminin, Genel Müdürlük halinde 
örgütlendirilmesi,

6. Yaygın eğitim konusundaki Kültür Bakanlığı’nın görev ve 
işlevlerin den dolayt, adi geçen Bakanlıkla İşbirliği yapılması,

7. Ahnacak şûra kararlarının uygulanması, değerlendirilmesi ve 
kurumlar arası koordinasyonu bakımından, bir Şûra Kararlarım Uygulama
Genel Sekreterliği kurulması uygun olur.
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KÜLTÜR MERKEZLERİ1

Türk milletinin bütün fertlerini anayasaya, Atatürk inkılâplarına, 
ilkelerine ve anayasada belirtilmiş bulunan Atatürk milliyetçiliğinin 
inancına bağlı, kaderde, tasada, kıvançta ortak bölünmez bir bütün 
halinde bilinçlendirmek; millî şuur ve ilkeler etrafında toplamak; millî, 
ahlâkî, İnsanî ve manevî kültür değerlerini çağdaş ve modem 
tekniklerden de yararlanmak suretiyle araştırmak, geliştirmek, korumak, 
yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle 
millî bütünlüğü sağlamak ve millî kültürü yaymak Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nm amacıdır.

Bakanhk bu amacım merkez ve taşra kuruluşlannm faaliyetleriyle 
gerçekleştirmektedir. Yurt sathına yayılmış bulunan kütüphaneler, 
müzeler ve galeriler taşra kuruluşlarının başlıcalandır. Bunlara tiyatroları 
da ekleyebiliriz. Son yıllarda hizmete giren kültür merkezleri ise, yukarda 
sayılan kuruluşları (tamamım veya bir kısmını) İçine alan yeni 
ünitelerdir. Hâlen altı tanesi faal olan kültür merkezlerine yakında üç adet 
daha İlâve edilmek üzeredir. Gelecek yıllarda da bunlara yenileri 
eklenecektir. 11 ve İlçe merkezlerinde yaptırılan kültür merkezlerinde yer 
alan ünitelerin fonksiyonlarım şöyle özetleyebiliriz :

Halk kütüphaneleri, bütün vatandaşların bilgi edinmek, kendilerini 
yetiştirmek ve zamanlanm değerlendirmek İçin, kitaplardan ve diğer bilgi 
kaynaklarından serbestçe ve ücretsiz olarak faydalanmalanm amaçlar. 
Her halk kütüphanesinin bünyesinde yer alan çocuk kütüphanesi 
bölümlerinin amacı da, on alt! yaşına kadar olan çocukların fikir ve ruh 
gelişmesini sağlamak, kendi istekleri île bilgilerini geliştirmek, onlan 
İçinde bulunduklan millî Varlığa türlü /önden daha faydalı bir hale 
getirmektir. Halk ve çocuk kütüphanesinden okuyuculara ödünç kitap da 
verilir.

' “Kültür Merkezleri”. Millî Kültür, 1982, (37), s. 65.
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Müzeler, okul çağındaki çocuklann ve yetişkinlerin eğitimine, 
sanatçıların ve araştırmacıların faydalanacakları kaynaklan sistemli bir 
şekilde sağlamaya yönelik birer merkezdir. Her müze eser toplama, 
sergileme, koruma görevlerinin yanisira bulunduğu yerlerdeki okullarla 
İşbirliği yaparak öğrencilerin tarih bilincini, obje sevgisini ve çevre 
duyarlığını kazanmalanna katkıda bulunacak aktif ve sistemli bir 
program geliştirir. Müzeler ayni zamanda kültürel tanıtma ve turizm 
yönünden de önemli kurumlardır.

Milletimizin sanat zevk ve kültürünü geliştirmek, güzel sanatlara 
olan ilgisini arttırmak, resim ve heykel alanında çalışmak isteyenlere 
İmkân vermek amacıyla açılan galeriler de kültür müesseleri İçinde faal 
kuruluşlardan biridir. Galerilerde sanatçıların sergileri yanisira resmi 
kuruluşların, demeklerin, okulların, hatta 115 ülke sanatçılarının eserleri 
sergilemekte, aynca yetenekli çocuklann sanat çahşmalan yapmalanna 
İmkân hazirlanmaktadir.

Devlet tiyatrolanmn amacı, yerli ve yabancı eserlerle halkın genel 
eğitimini, yurt ve güzellik sevgisini, dil ve kültürünü yükseltmek, sanat 
ve estetik duygusunu geliştirmektir, ilk çağlardan bu yana yapıcı 
niteliğiyle önem kazanan tiyatro; resim, heykel, mimari, edebiyat, djns ve 
müzik gibi sanatlan bünyesinde toplar ve bu sanat daimin en güçlü yönü 
canh insan ilişkilerine dayanmasmdandır.

Milas Kültür Merkezi
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Kültür merkezlerinde Türk folklorunu (halk edebiyatı, tiyatrosu, 
halk oyunlan, halk müziği, gelenek - görenek ve inaçlan, giyim, kuşam, 
el sanatlan, halk mutfağı, halk mimarisi vb.) İlmî usullerle derleme ve 
araştırma çalışmalan da yer almaktadır.

Sayılan gün geçtikçe artan kültür merkezlerinin, bünyelerinde 
topladiklan birimlerin faaliyetleri ile, millî kültürü yaymakta önemli rolü 
olacağı muhakkaktır.
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YAZMA ESERLER1

Bu sergide* gördüğümüz ve diğer kütüphanelerde bulunan yazma 
eserler en kıymetli kültür hazinelerimizdir. Türk milleti tarih boyunca 
ilme ve sanata büyük değer vermiştir. Bunun neticesi olarak sayısız 
eserler ortaya koyulmuş ve bir çok kütüphane yaptırılmıştır.

El ile yazıldığından yazma eser veya el yazması kitap dediğimiz 
kültür miraslan günümüze kadar gelmiş ve kütüphanelerimizde özel bir 
yer İşgal etmiştir. İşte bu yazma eserlerden burada bir tanesini ele alarak 
onun özelliklerini, değerini, muhtevasını ve bakımını izah etmeğe 
çalışacağız:

Yazmanın önce fizikî özelliklerini ele alalım ve kitabin 
yaprağından, kâğıdından başlayalım. Yazma kitaplarda kullanılan 
kâğıtlar Habeşî, Dımışkî, Semerkandî, Devletabâdî, Hatayî, Hindî, 
Sultanî, Haıiri-İ Semerkandi, Venedik kağıtları v.d. adlar ile 
adlandinlirdi ve beyaz, san, kırmızı, kahverengi, nohudî, mavi, siyah 
renklerde olurdu. Yazma eser kağıtlarının en önemli özelliği aharlanmış 
olması idi. Ahar, yazı yazarken meydana gelebilecek hatalann 
düzeltilmesinde silintinin belli olmaması ve iz bırakmaması İçin kağıdın 
üzerine sürülen ve onun kuvvetlenmesini sağlayan bir mayidir2. üzerine 
bir defa ahar sürülen kağıtlara tek aharh, iki veya daha fazla ahar 
sürülene de çift aharh kağıt denilir.

Ahann çeşitleri vardır. En çok kullanılanı nişasta ahan3 ve yumurta 
ahandir4. Ahann İçine biraz gülsuyu1 veya misk ve anber koyulduğu da 

 Yazma Eserler”. TKDB, 1983, 32(3), s. 116-120. Not: 30.4.1983 Cebeci Halk“ ا
Kütüphanesinde verilen konferans metni.
: Cebeci Halk Kütüphanesinde düzenlenen “Yazma Eserler Sergisi”
2 Nefeszade Ibrahim. Gukarı Sevab. Istanbul 1938. s. 75.
3 a.g.e. s. 75 (imdi gerektir ki evvela şabı havanda doveler. Ani kaynar su İçine koyub 
muhkem kaynatalar... Badehu yine bir miktar sade suyu muhkem koyub İçine incir südü 
tamziralar...)
4 a.g.e. s. 80 (ördek veyahut olmazsa tavuk yumurtasın ahb beyazların bir kap İçine 
kaynatib bir avuç elenmiş nisayı (nişasta) bir kâse İçinde ezib ol kaynar suyun üzerine 
dokeler. Ve karıştırarak gayet muhkem kaynatalar ta ki nişanm rayihası kalmaya
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olurdu. Aharh kağıtlar aynca mührelenirdi2. Boylece ahann ömrü uzun 
olur, kağıt da parlak ve düz bir hâl alırdı.

Yazı İçin gerekli mürekkebin yapılması da özelliği haizdi. Yazma 
eserlerde kullanılan mürekkeb is ile yapılırdı, is, bezir yağından elde 
edilir; buna zamk-1 arabî, nar kabuğu ve saf su katılırdı. Mürekkeb 
yapılırken mazi ve şap da kullanılır. Siyah mürekkep yanında renkli 
mürekkepler (san, gül rengi, mavi, laciverd, kırmızı v.b.) de vardır. 
Kıymetli eserlerin yazılmasında altın varakların ezflmesiyle elde edilen 
mürekkep3 dahi kullanılırdı.

Yazının diğer malzemeleri olan kalem, kalemtraş, makas, mıstar, 
makta (kamış kalemin kesileceği yer), divit, rihdan, lika (hokkanın İçine 
konulan ham ipek) v.b. den bahsetmek, örnekleri burada 
bulunmadığından uzun zaman alacaktır. Onun İçin şimdi elinizdeki 
kitabin yazışına bakahm. Bilindiği gibi Arap yazısı, islâmiyeti kabul 
eden bütün milletler tarafından öğrenilmiş ve kullanılmıştır. Eski 
yazdann güzelleşmesinde Türklerin büyük hizmeti vardır. Bu yazılardan 
Türkün zarafeti ve hudutsuz sanat istidati, Türk ruhunun inceliği okunur4. 
Hüsn-i hat (güzel yazı) çeşitleri başlıca altı kışımda toplanmıştır. Ma’kılî 
ve Kufi denilen iki ana yazıdan doğan bu yazı çeşitleri sülüs, muhakkak, 
reyhanî, nesih, tevkiî ve nk’adir. Bunlara talik yazıyı da eklemek gerekir. 
Aynca divanî, siyâkat gibi yazı çeşitleri de vardır. Türk hattatlanndan 
Şeyh Hamdullah, Ahmed Karahisari, Hafiz Osman, Mustafa Rakım, 
Mehmed Şevki ve diğerlerinin şöhreti İslâm âlemine yayılmıştır. Hafiz 
Osman hattı ile Kur’an her yerde aramr olmuştur. “Kur’an Mekke’de 
nazil oldu, Kahire’de okundu, İstanbul’da yazıldı” sözü, Türklerin Kuran 
yazısını sanat eseri hâline getirdiğini gösterir.

incelediğimiz yazma kitabin ilk sahifesinde görülen süslemeye 
tezhib denilmektedir. Tezhib umumiyetle ilk iki sayfada görülmekle 
beraber diğer sayfalarda, fasıl başlannda, bazen eserin tamamında da 
olabilir. Bu süslemenin sanatkânna müzehhib adi verilir. Evliya ؟elebi, 
xvn. yüzyılda İstanbul’da 40 dükkanda 105 müzehhib bulunduğunu 
yazmaktadır5 (8).

1 a.g.e. s. 82 (Taze gülün evrakım kaynatsalar ve badehu süzüp
2 a.g.e. s. 76 (Mühre çakmak taşından ve diğer bazı maddelerden yapılır)
3 a.g.e. s. 111 (Evvelâ bir düz çini tepsi ahb üzerine bal sürüb yahud zamk suyu ile tila 
edip badehu akin veraki bir bir ahp tepsi üzerinde muhkem ezip hal eyliye...)
4 Mahmut Yazir. Eski Yazdan Okuma Anahtarı. Ankara 1976. s. 6.
5 Evliya Çelebi Seyahatnamesi. Dersaadet 1314, s. 606.
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Yazma eserlerde görülen bir diğer güzel sanat örneği minyatürdür. 
Minyatürler hem sanat değeri bakımından, hem metni izah bakımından 
önem taşır. Boya ve yaldızla yapılan bu resimlerde derinlik yoktur; ön 
plânda olan şahıs, ağaç, çiçek v.b. ile uzakta olanlar birbirinden ayırt 
edilmeden ayni boyda yapılırdı. Bizde yazma eserlere minyatür yapanlara 
nakkaş adi verilirdi.

Kağıdı, yazısı ve süslemeleri hakkında bilgi edindiğimiz bu yazma 
kitabin görüldüğü gibi, bir de cildi bulunmaktadır. Cilt, eseri korumağa 
yarar. Cildin parçalan şunlardır: Alt ve üst kapak, Sirt, mikleb ve sertab, 
şiraze ve (varsa) cilt bend. Cilt yapanlara mücellid denilir. Cilt kapağında 
bulunan süslemeler şemse, salbek, zencirek, köşebent adim ahr ve bunlar 
kahpla basıldığı gibi, elle de işlenir. Cildin kıymetli taşlarla süslendiği de 
(Bunlann en güzel örnekleri İstanbul üniversitesi Kütüphanesindedir) 
olur.

Elimizdeki kitabin ilk sayfasında görülen mühür vakıf mührüdür. 
Bu ara yapraklarda ve sonda da bulunabilir. Mühürlerde umumiyetle 
kitabi vakfedenin adi, kitabi nereye ve ne zaman vakfettiği yazılıdır. 
Bazen vakıf şartı da kaydedilir. Buna bir örnek gösterelim: Vakafa 
haze’l-kitab Şeyhülislâm Feyzullah Efendi bi şartı en la yuhraca min 
hazanetihi sene 1112- Şeyhülislâm Feyzullah Efendi bu kitabi yerinden 
(kütüphaneden) dışan çıkarılmaması şartı ile hicri 1112 yihnda 
vakfetmiştir.

Bazı yazma eserlerin üzerinde kitaba kimin (veya kimlerin) sahip 
olduğunu gösteren kayıtlar vardır ki, bunlara temellük kaydı denilir. Çok 
önemli bir kayıt da sima kaydı’dır. Bu kayıt, çoğaltılan o yazma eserin 
müellifine okunduğunu ve onun tarafından dinlenerek (gerekiyorsa) 
düzeltildiğini gösterir. Diğer önemli bir kayıt ise mukabele kaydıdır. 
Yazılan kitabin asil nüsha ile veya diğer doğru bir nüsha ile 
karşılaştırıldığını gösteren kayda bu ad verilir.

Örnek olarak aldığımız yazma eserin şimdi de ilk sayfasına göz 
atahm ve bir yazmanın nasıl başladığını, nasıl devam ettiğini görelim. 
Yazma eserler umumiyetle Besmele ile başlar; Allah'a hamd. 
Peygambere salavat ile devam eder; sonra eserin yazılışının sebebi ve 
kitap adi ile müellif adi belirtilir. Daha sonra esas metin başlar ve devam 
eder. Metnin son bölümüne hatime denilir. Kitabin en sonunda ketebe 
kaydı vardır; burada eserin müstensihi (kitabi diğer bir nüshaya bakarak 
yazan, çoğaltan) istinsah yeri ve istinsah tarihi yazılıdır. Müstensih 
tevazu (alçak gönüllülük) eseri olarak ve de kitabi Allah rızası İçin 
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yazdığından dolayı çoğu zaman adını yazmaz; sadece istinsah tarihini 
kaydeder.

Yazma eserler biraz evvel gezdiğimiz sergide görüldüğü gibi çeşitli 
konularda olur. Bugün kütüphanelerimizde Kuran, tefsir, hadis, fıkıh, 
akaid, kelam, tasavvuf, ahlâk ve. siyer gibi dinî konular yanında man tik, 
hesap, hendese, tarih, coğrafya, astronomi, tıb, edebiyat, dil, kimya v.b. 
konularda da yazılmış pek çok yazma eser bulunmaktadır. Bunlann çoğu 
Arapça, diğerleri Türkçe ve Farsça yazılmıştır. Bu eserlerin bir kısmı 
telif, bir kısmı tercümedir. Aynca bir eseri açıklamak, ona ilâveler 
yapmak, onu tamamlamak gayesiyle yazılan ve sırasıyla şerh, haşiye, 
zeyl adi verilen eserler; bir müellifin veya değişik müelliflerin 
risalelerinin bir araya toplandığı mecmua tarzmda yazmalar ve bir 
müellifin bütün eserlerini İçine alan külliyatlar kütüphanelerdeki 
yazmalann belli başlı çeşitlerini teşkil etmektedir.

Yazma eser kütüphaneleri, bilindiği gibi, vakıf suretiyle 
kurulmuştur. Padişahlar, sadrazam ve vezirler, kadm sultanlar, din, devlet 
ve ilim adamları ve diğer hayırsever şahıslar ya kütüphane binasını da 
kendi yaptırarak, ya da mevcut bir kütüphaneye zengin bir koleksiyon 
vakfederek kütüphane tesis etme yolunda adeta yarışmışlardır. Eski 
kütüphanelerin çoğu vâkıflarının adi (Ragip Paşa Kütüphanesi, Esad 
Efendi Kütüphanesi, Selim Ağa Kütüphanesi, Turhan Sultan Kütüphanesi 
v.b.) ile, bir kısmı da bulunduğu yerin adi (Ayasofya, Yeni Cami, 
Selimiye, v.b.) ile anılır. Eski kütüphanelerin herbirinin ayn bir mimari 
özelliği vardır.

Yazma eser kütüphanelerinin ilk matbu kataloglan 19. asnn son 
yillannda bastmlan ve Istanbul kütüphanelerine aid olan fihristlerdir. 
Cumhuriyet döneminde katalog çalışmaları sürdürülmüş; Bakanlık 
tarafından Istanbul Kütüphaneleri Tarih-Coğrafya Yazmalan Kataloglan, 
İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Katalogu, Manisa Genel 
Kütüphanesi Tarih-Coğrafya Yazmalar Katalogu 1 : Türkçe Yazma 
Tarihler, Istanbul Kütüphaneleri Türkçe Hamseler Katalogu, Topkapi 
Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe, Arapça ve Farsça Yazmalar 
Kataloglan, Mevlana Müzesi Yazmalar Katalogu, İstanbul 
Kütüphanelerinde Farsça Manzum Eserler I. yayımlanmıştır. Bu arada 
çeşidi araştırmacı ve ilim adamlan tarafından kütüphanelerimizde 
bulunan önemli birçok yazma eser, çoğu üniversite yayını olan 
dergilerde, müstakil kitaplarda v.b. yayınlarda tanıtılmıştır. Son olarak 
Bakanlıkça Türkiye Yazmalan Toplu Katalogu çahşmalan süratle 
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yürütülmekte ve bugüne kadar katalogun beş fasikülü yayımlanmış 
bulunmaktadır.

19. asnn sonundan günümüze kadar ilim alemine tanıtmağa 
çalıştığımız yazma eserlerin gelecek nesillere de intikalini sağlamak 1911 
onlann iyi korunması ve bakımlarının dikkatle yapılması gerekir. 
Herşeyden önce yazma eser depolan iyi korunmalı; rutubetten, su 
baskınından ve yangın tehlikesinden uzak olmalıdır. Depolarda nem ve 
Sicakhk sabit olmalı (ısı 18-20 derece, nem oram % 50-60), binamn 
kaloriferli olmasına çalışılmalıdır. Yazma eser depolannm elektrik 
tesisatı sik sik kontrol ettirilmeli, bu konuda her türlü emniyet tedbiri 
ahnmahdır. Depo pencereleri dıştan demir parmaklıklı olmah; 19 
kısmında da pencere boyunda madenî kapaklar bulunmalıdır.

Yazma kitaplann temizliği yapılırken yapraklann 
havalandmlmasma, ince ve çok yumuşak bir fırça ile tozlann alınmasına, 
bu esnada tezhib ve minyatürlerin zedelenmemesine dikkat edilir; 
temizlenen raflar nemlenirse iyice kurumadan kitaplann yerine 
konulmamasma özen gösterilir. Yazma eserler raflara çok sıkışık 
yerleştirilmemelidir. Bu takdirde kitaplann yapraklan birbirine 
yapışabilir, ciltler de zedelenir. Çok arahkh bir yerleştirmede de herhangi 
bir kitap bir tarafa devrildiğinde raftaki bütün kitaplann eğik durmasına 
sebebiyet verilmiş olur. Bu durumda ciltler, özellikle sutlar bozulur, 
şiraze dağılır, yapraklar da zamanla sökülüp çıkabilir. Onun 1911 yazma 
kitaplan ne çok sik, ne de çok seyrek yerleştirmelidir. Temizlik sırasında 
cildi ve yapraklan onanma muhtaç olan kitaplar tespit edilerek bunlann 
bir listesi Çikanlmahdır.

Kütüphanelerde yerli araştırmacılann yazma eserlerden nasıl 
yararlanacağı “Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliğinde 
belirtilmiştir. Yabancı araştırmacılar İçin 20 Şubat 1983 tarihli Resmî 
Gazete’de yayımlanan “Türkiye’de Îlmî Araştırma, inceleme Yapmak ve 
Film Çekmek isteyen Yabancılar veya Yabancılar Adına Başvuranlann 
Tabi Olacakları Esaslar” uygulanmaktadır. Halk ve Çocuk Kütüphaneleri 
Yönetmeliğinin 39. maddesinde bir yazma eser okuyucuya verilirken, 
okuyucuonu incelerken ve geri alındıktan sonra kütüphanecinin nelere 
dikkat etmesi gerektiği yazılıdır.

Son olarak şâhısların elinde bugün de halâ yazma kitap 
bulunduğunu; kültür mirasımız olan bu eserlerin kütüphanelere mal 
edilmesinin en doğru yol olacağını, Bakanlığın bu konuda kütüphanelere 
bir genelge gönderdiğini belirtir; beni sabırla dinlediğiniz İçin sizlere 
teşekkür ederim.
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GÜNÜMÜZ KÜTÜPHANELERİ1

Konuşmamda* anlatmağa çalışacağım kütüphane türü. 
Bakanlığımız faaliyet alanına giren “Halk Kütüphaneleri” olacaktır. 
Esasen hizmet sahası en geniş olan kütüphaneler Halk Kütüphaneleridir. 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kuruluşu olan UNESCO, 
Halk Kütüphanelerini eğitim, kültür ve enformasyon İçin canh bir 
kuvvet, insanlarla milletlerin birbirini anlamalan ve banşı teşvik etme 
hususunda temel vasıta olarak kabul etmektedir2.

Günümüzde Halk Kütüphanelerinin görevleri çok artmıştır. Kelime 
manası olan “Kitaplarevi” sının çoktan aşılmış; göze ve kulağa hitap 
eden pek, çok malzeme kütüphanelere girmiştir. Bununla beraber temel 
unsurun kitap ve benzeri yayınlar olduğu da unutulmamalıdır. Günümüz 
İnsanının kütüphaneye gelerek orada kitap okumaya uzun zaman 
ayırmasının güçlüğü, hatta imkânsızlığı dikkate alınarak kütüphanelerden 
okuyucuya ödünç kitap vermeye ağırlık verilmiştir. Bati ülkeleri 
kütüphanelerinin istatistiklerinde ilk plânda görülen, kütüphanenin üye 
adedi ve ödünç ahnan kitap sayısıdır. Danimarka’da 1971 yılında Halk 
Kütüphanelerinden 54.900.000 kitap (30.800.000) çocuklara, 
(24.100.000) yetişkinlere ödünç verilmiştir3. Ingiltere’de bir halk 
kütüphanesinden yılda okuyuculara ödünç verilen kitap sayısı 
458.359’dur. Nüfusu 5 milyon olan Finlandiya’da halkın % 40’1 
kütüphanelere üye olup, 1977 yihnda 66.300.000 kitap ödünç alınmıştır5. 
Ülkemizde kütüphanelerden ödünç kitap verme işlemleri 1982 yihnda 

Günümüz Kütüphaneleri”. TKDB, 1983, 32(4), s. 145-148“ ا
Bakanlıkça bu yıl düzenlenen “Yurtiçi Kuruluşları Yöneticileri Semineri”nde yapılan 

konuşma.
2 IFLA, Standarts for public libraries. Munchen 1973. 54 s.
3 Leif Thorsen, Public libraries in Denmark. Copenhagen 1972. 176 s.
4 Borough of Holborn, The annual report of the libraries committee. 1959-196]. 36 s.
5 Library and information services in Finland. Helsinki 1981. 88 s.
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yürürlüğe giren “Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliği” ile 
kolaylaştırılmış bulunmaktadır1.

Ancak bu durumun kütüphanelerde zengin birer müracat eserleri 
koleksiyonu oluşturulmasının ihmal edileceği anlamına gelmediği 
tabiidir. Her kütüphanede araştırmacıların kolaylıkla inceleme yapmasına 
İmkân veren birer müracat eserleri bölümü bulunması şarttır. Halk 
Kütüphanelerinde unutulmaması gereken bir bölüm de “Mahalli Tarih 
Bölümü”dür. Burada kütüphanenin bulunduğu yöre ile, o yörenin tarihi 
binaları, âbideleri, meşhur sokakları ve evleri, orada yaşamış veya 
yaşayan önemli şahıslar v.b. hakkında yayımlanmış bütün kitaplar, 
plânlar, haritalar, resimler, fotoğraflar, yazma eser ve belgeler, varsa ses 
bantları, gazete ve dergilerden kesilmiş kupürlerden meydana gelen bir 
koleksiyon bulundurulur. Bu bölümün ayn bir katalogunun olması 
okuyucuya kolayhk sağlar2.

Halk kütüphanelerine yetişkinlerin gelmesini kolaylaştıran ve 
teşvik eden bir hizmet de kütüphanenin gazete ve dergi okuma salonu 
veya bölümüne sahip olmasıdır3.

Kütüphanesi bulunmayan semtlerde oturan okuyuculara kitap 
götüren gezici kütüphanelerin önemi de bu arada unutulmamalıdır. 
Ülkemizde bugün 29 araç 631 yerleşim bölgesine hizmet vermektedir. 
Her yıl bu sayı giderek artmakta ve daha çok vatandaşa kitap ulaştırmağa 
çalışılmaktadır. Bazı ülkelerde denize uzun süre açılan gemicilere ve 
balıkçılara dahi kütüphanelerden kitap ulaştırıldığı bir vakıadır4.

Günümüz İnsanının okuma İhtiyâcını karşılamak üzere ona çeşidi 
yollarla kütüphaneden ödünç kitap verme yanında, kütüphaneye tedkik 
İçin gelen okuyuculara da istediklerine ulaşmalarında yardımcı olmak 
gerekmektedir. Noksansız bir katalog, iyi bir müracat hizmeti yanında, 
okuyucu rehberliği ve kütüphanelerden faydalananlann eğitimi de bugün 
önem kazanmış bulunmaktadır. Kütüphanenin bir rehberinin 
hazırlanması, okuyuculara seminerler düzenlenmesi, kütüphane binası 
İçinde yönlendirici işaretler konulması, kütüphaneyi tanıtıcı afiş ve

 T. c. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Halk ا
ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliği. T. c. Resmi Gazete, sayı: 17787. 19.8.1982.
2 Nail Bayraktar, Londra Halk Kütüphaneleri, T.K.D. Bülteni. XVI, 3, 1967.
3 a.g.m..
4 Jes Petersen: Library service for seamen in Denmark. Scandinavian, Public Library 
Quarterly. Vol. II, 3, 1978.
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bültenler bastırılması vb. faaliyetler okuyucu eğitimi plânının İçinde yer 
almaktadır)

Kütüphanede okuyucuya kolaylık sağlayan bir sistem, istediği 
kaynaklardan mikrofilm veya fotokopi alabilmesidir. Bunlardan fotokopi 
en yaygınlaşmış olanıdır ve bugün kütüphanelerimizde artan okuyucu 
sayısı karşısında büyük bir ihtiyaç olarak hissedilmektedir.

Araştırma İçin kütüphaneye gelen okuyucuya diğer bir yardim 
yolu, kütüphanede aradığı bilgiyi bulamadığı takdirde onu diğer 
kütüphanelerden sağlayarak ona vermektir. Kütüphanelerarası ödünç 
kitap verme, ayni zamanda bilgi ahp verme, bugün ülkeler arasında dahi 
büyük bir sürat ve kolaylıkla cereyan etmektedir. Kütüphaneler bu bilgi 
alışverişi İçin aralarında birlikler dahi kurmuştur. Bunlardan INTAMEL 
(International Association of Metropolitan Gity Libraries) dünyadaki 
metropolitan şehirlerin kütüphaneleri arasında kitap, sergi, personel ve 
enformasyon değişimi İçin kurulmuş bir birliktir2.

Bugünkü yaym patlaması ve teknolojik gelişme kütüphaneleri ve 
kütüphanecileri sıkı bir işbirliğine adeta zorlamıştır. Çeşitli ülkelerde 
ülke çapında veya milletlerarası düzeyde kurulmuş olan Amerika Hukuk 
Kütüphanecileri Demeği, Amerika Kütüphanecilik Okullan Demeği, 
Kanada Harita Kütüphaneleri Demeği, Milletlerarası Müzik 
Kütüphaneleri Demeği, Avustralya Okul Kütüphaneleri Demeği, 
Milletlerarası Şarkiyatçı Kütüphaneciler Demeği vb. teşekkülleri bunlara 
birer örnektir3.

Günümüz kütüphanelerinde kitap yanında dergi, gazete, harita, 
resim, film, slayt, radyo, televizyon, video, teyp, plâk vb. nin yer aldığı 
bilinmektedir, özellikle halk kütüphanelerinin çocuk bölümlerinde ve 
ayn binalarda bulunan çocuk kütüphanelerinde göze ve kulaga hitap eden 
araçlarla yapılabilecek faaliyetlere geniş yer vermek gerekmektedir. 
Bugün bir kısım kütüphanelerimizde 16 mm. lik sinema makinalan 
mevcuttur. Bunlar çocukları kütüphaneye çekmek İçin en iyi vasıtadır. 
Büyük kentlerde bir veya iki sinema makinesi ile çocuk kütüphanelerinin 
çoğunda film gösterilmesi mümkündür. Film temini hususunda çevre 
eğitim ve kültür kuruluşları ile İşbirliği yapılabilir.

Gülçin Cribb: Kütüphanelerde kullanıcı eğitiminin önemi, T.K.D. Bülteni, **/2, 
1981.
2 Josephine Riss Fang and Alice H. Songe, International guide to library archival and
information science associations. Newyork 1976. 354 s.
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Halk Kütüphanelerinin çevre ile iyi ilişkiler İçinde bulunması ve 
yakın kuruluşlara kütüphane hizmeti götürmesi, görevlerindendir’. Çevre 
kurum ve kuruluşlardan gerek duyulan kütüphane personelinin halk 
kütüphanelerinde teknik konularda staj görmesi; bir halk 
kütüphanesinden اكاهل• bulunan cezaevine ödünç kitap verilmesi 
çevre ile ilişkilere ve kütüphanelerarası işbirliğine iyi birer örnektir. 
Birçok ilimizde her iki ömeğin olumlu uygulamalarım görmek 
mümkündür.

Yukarıdan beri sayılan ve akla gelebilecek daha bir çok faaliyet, 
kütüphane binası elverişli olduğu oranda daha iyi yerine getirilir. Bu 
büyük ihtiyaca, kütüphane yapımı gereken her yerde kütüphane 
bulunması şartını da ekleyebiliriz. Onun İçin kütüphanelerle ilgili bazı 
standartlan burada zikretmek faydalı olacaktır:

— Müstakil kütüphane binası yapılması gerekli olan en
küçük nüfus birimi : 3.000
— En küçük ünitede bulunması gereken kitap sayısı : 9.000
— Şehirlerde kütüphanelerin birbirine olan normal uzaklığı;

a) Şube kütüphanelerin : 1,5 km.
b) Büyük kütüphanelerin : 34 km.

— En küçük kütüphane binası kullanma alam H2-14Om2

— 10.000 - 15.000 nüfuslu bir yerde kütüphane 
binasının kullanma alam
— 35.000 - 65.000 nüfuslu bir yerde kütüphane 
binasının bölümlere göre kullanım oram;

560 m2

a) Ödünç verme bölümü :060
b) Müracat eserleri bölümü :620
c) Çocuk bölümü :020

— 35.000 - 65.000 nüfuslu bir yerin kütüphanesinde her
1000 kişi İçin bulundurulacak kitap sayısı;
a) Ödünç verme bölümünde : 600
b) Müracat eserleri bölümünde : 175
c) Çocuk bölümünde : 190
— Bir kütüphane binası en az 20 yıl ilerisi düşünülerek İnşa 

edilmelidir.

.a.g. yönetmelik ا
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— Bir kütüphane halkın günlük İŞİ İçin en fazla geçtiği yerde 
kurulmalıdır'.

Koleksiyonu, teknik araç ve gereçleri, binası ve diğer bütün 
donanımı tam olan bir kütüphaneyi en iyi şekilde işletecek ve yönetecek 
olan bilgili ve mesleğine bağlı kütüphanecilerdir. Hizmetiçi eğitim 
yoluyla kütüphane personeli yetiştirme programı yanında bir çok ülkede 
kütüphanecilik meslek okullan bulunmaktadır2. Eğitim düzeyi 
bakımından farkhhk arzeden bu okullardan Almanya’dakileri üç 
kategoride toplanmaktadır3.

1 - Ortaokul sonrası eğitim (yardımcı kütüphaneci yetiştirir.)
2 — Lise sonrası eğitimi (Diploma Bibliothekar dedikleri 

kütüphane uzmanı yetiştirir.)
3 — Üniversite üstü (Master veya doktora) eğitim. (Yüksek 

seviyede uzman kütüphaneci yetiştirir.)
Ülkemizde üç üniversitede (Ankara üniversitesi, İstanbul 

Üniversitesi ve Hacettepe üniversitesi) kütüphanecilik bölümü vardır. 
Buralardan mezun olanlar kütüphanelerde çeşidi kademelerde görev 
yapmaktadır.

Konuşmamı yurdumuzda personeli, binası, koleksiyonu ve hertürlü 
araç gereci mükemmel, okuyucuya en iyi hizmeti sunan kütüphanelerin 
çoğalması temennisi ile bitirirken; seminere katılan yöneticilere başarı 
dileklerimi sunanm.

IFLA, a.g.e. ve s. G. Berriman - K. c. Harrison, British public library buildings. 
London 1966. 260 s.
2 UNESCO, World guide to library schools and training courses in documantation. 
1972. 245 s.
3 Mihin Eren, Alman kütüphaneciliğine genel bir bakış. T.K.D. Bülteni, XXVI, 3, 1977.
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BRITISH LIBLARY’DE 
DOĞU YAZMALARI BÖLÜMÜNDE 

BULUNAN BAZI TÜRKÇE KİTAPLAR1

Doğu ülkelerinden pek çok yazma eserin Avrupa kütüphanelerine 
intikal ettiği bilinmektedir. Bu arada OsmanlI imparatorluğu hudutları 
İçinde kalan yerlerden de Türkçe, Arapça ve Farsça yazmalar Bati 
ülkeleri kütüphanelerine çeşidi yollarla götürülmüştür. Sonradan bu 
kütüphanelerin kataloglan yayımlanmış ve ilim alemince hangi yazma 
eserin nerede olduğunu bilmek mümkün olmuştur. Doğu yazmalanmn 
kataloglannm yayımlanması daha çok 19. yüzyıla rastlar, Ingiltere’de 
British Museum’da bulunan Türkçe yazma eserlerin Charles Rieu 
tarafından hazırlanan katalogu (Catalogue of the Turkish Manuscripts in 
the British Museum) Londra’da 1888 yilmda basılmıştır. Pek çok 
kıymetli Türkçe yazmayı İçine alan bu koleksiyona 1888’den sonra 
katılan kitaplann sadece bir listesi bulunmaktadır. Henüz matbu katalogu 
yayınlanmamıştır.

Araştırmacılann dikkatine sunulmak üzere, bahsedilen listedeki 
bazı önemli Türkçe yazmalar kayıt numarası, müellifi, kitap adi ve 
istinsah tarihi sırası ile aşağıya çıkanlmıştır. Buradan British Library’de 
bulunan yazmalann değeri hakkında bir fikir edinmek mümkündür. 
Matbu katalog yayınlandığında mevcut Türkçe yazma kitaplar bütün 
özellikleriyle tanıtılmış olacaktır. Aşağıdaki kısa liste, önemli görülen 
eserleri sadece bir sıralamadan ibarettir.

(Or. 7149) Lami’î : Hüsn ü dil. 933 H.
(Or. 8601) İstanbul’un fethine dair bir risale 
(Or. 11161) Tutiname tercümesi. 944 H.
(Or. 4129) Gazeller “minyatürlü”. 1026 H.

 British Library’de Doğu Yazmaları Bölümünde Bulunan Bazı Türkçe Kitaplar”. Millî“ ا
Kültür, 1983, (43), s. 61.
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(Or. 7240) Şiir mecmuası. 16-17 y.y.
(Or. 8067) Edirneli Nazmi : Nezairu’l-eşâr. 16. y. y.
(Or. 6240) Şerifî : Yusuf ve Züleyha. 16. y. y.
(Or. 6481) Elvan Şirazî : Tercüme-İ Gülşen-i Râz. 891 H.
(Or. 6950) Gülşenî: Makalât. 964 H.
(Or. 7076) Ali Dede : Bahru’l-garaib. 16-17. y. y.
(Or. 7103) Fuzulî: Leylâ ve Mecnun. 988 H.
(Or. 7204) Şerif : Tercüme-İ Şahnâme. “minyatürlü” 16. y. y.
(Or. 7207) Şeyhî : Husrev u Şirin. 919 H.
(Or, 7742) Münirî : Mitir ü Müşteri “müellif hattı” 892 H.
(Or. 7972/2) Risale-i Gülşenî. 925 H.
(Or. 11056) Tercüme-İ iskendemâme. 836 H.
(Or. 7084) Baki: Divan, “minyatürlü” 17. y. y.
(Or. 7120) Hayreti Divan. 971 H.
(Or. 7130) ishak Çelebi: Divan 16-17. y. y.
(Or. 7136) Cafer Çelebi : Divan. 956 H.
(Or. 7137) Cem Sultan : Divan. 16. y.y.
(Or. 7148) Lami’î: Divan. 937 H.
(Or. 7467) Reşadu’l-îbad. y.y.
(Or. 7699) Eşrefzâde : Divan. 996 H.
(Or. 9475) Adlî “Sultan n. Bayezid”: Divan. 15.-16. y.y.
(Or. 9476) Şemsî : Divan. 16. y.y.
(Or. 9493) Hakikî “Cihanşah Karakoyunlu” : Divan “Azeri ve 

Farsî”. 893 H.
(Or. 11414) Mahtum Kuli “Türkmen” : Divan. 18. y. y.
(Or. 4125) Nevaî: Divan, “minyatürlü” 15 [?] y.y.
(Or. 6434) Aşık Çelebi : Tezkire, 977 H.
(Or. 6656) Lâtifi : Tezkire. 964 H.
(Or. 7316) Gazânâme “Ahmet Paşanm hayati”.
(Or. 7576/1.) Menâkib-İ Şeyh Safiyüddin. 861 H.
(Or. 11158) Siyerii’n-Nebi. 15. y.y.
(Or. 11195) Ali el-Arabî: Tarih-i Kostantiniye.
(Or. 9829) : Mustafa b. Ali “Muvakkit” : Tasviru’Lkevâkib. 945 H.
(Or. 11282) Sürurî: el-Mûciz Fi’t tibb. “tercüme” 963 H.
(Or. 11093) Kitâb-İ Cevâhimâme. 953 H.
(Or. 11091) Hızır b. Abdullah: Kitabu’Ledvar. 16-17. y.y.
(Or. 11233) Şeyh Ali b. Nusret. Davud : et-Tercüman. 16-17. y.y.
(Or. 6815) Ibrahim b. Mustafa : eLManzume fi’!-hilâfiyat. 732 H.
(Or. 7988) Nasuh el-Matrakî : Um-detulhisab. 950 H.
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(Or. 1145) Cevâhirü’!-ikyan. 16. y.y.
(Or. 11270) Cevâhirû’l-esdâf. 16. y.y.
(Or. 6999) Hoca Paşa : Nasihatnâme. 997 H.
(Or. 7232) Ali Çelebi : Hümayunnâme. 984 H.
(Or. 11281) Tercüme-İ Kabusnâme. 16-17. y.y.
(Or. 7150) Lami’î : Şerefû’l-insân. 957 H.
(Or. 11610) Abdullah b. Muhammed

b. Şahvar er-Razî: Şerh Mirsad el-ibad. 869 H.
(Or. 4126) Kadi Burhaneddin : Divan. 796 H.
(Or. 4127) Ahmedî: Divan. 843 H.
(Or. 4128) Ruhî: Divan. 886 H.
(Or. 11388) Hatayı (Şah İsmail): Divan “Azeri”. 16. y.y.
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KÜTÜPHANELERİMİZDE YAZMA ESERLERİ

Türkiye’deki kültürel gelişme kütüphanelerimizde yazma, eski 
harfli basma ve yeni harfli kolleksiyonlanm İç içe kaynaşmasına sebep 
olmuştur. Millî kültür mirasımız olan bu üç ana unsurdan yazma eserler 
kütüphanelerde muhafaza edilmekte, bakim ve onanmlan yapılmakta, 
ayni zamanda yerli ve yabancı araştırmacılann istifadesine 
sunulmaktadır. Bu arada özellikte ata yadigân kıymetli yazma eserleri 
ihtiva eden ihtisas kütüphaneleri de vardır. Bunlarm başında İstanbul’da 
Süleymaniye Kütüphanesi gelmektedir. Onu kıymetli yazma 
koleksiyonlarına sahip Millet, Beyazıt, Nuruosmaniye, Ragip Paşa, 
Köprülü, Atif Efendi, Selim Ağa ve Murat Molla Kütüphaneleri takip 
etmektedir. Diger illerin (Bursa, Konya, Manisa, Kastamonu. Ankara, 
Çorum, Edime, Kütahya, Burdur, Diyarbakır, Kayseri, Afyon, Balıkesir, 
Adana, Samsun, Nevşehir, Amasva, Çarıkın, Eskişehir, Isparta, Antalya, 
Niğde v.b.) merkez ve İlçe kütüphanelerinde de değerli yazma 
kolleksiyonlar bulunmaktadır.

Türklerin en başta gelen hasletlerinden biri hayır müesseseleri 
kurmaktır. Kütüphaneler bu çeşit müesseselerin arasında ön planda yer 
ahr. Devlet adamlan, din büyükleri, ilim sahasında şöhret sahibi kişiler 
ve diğer hayırsever şahıslar tarafından yaptırılan bir çok kütüphane 
yaptıranın adını da muhafaza ederek günümüze kadar gelmiştir.

Bu sayılan kütüphanelerde yazma eserler özel bir itina ile 
korunmakta ve geçmişten bu güne geldiği şeklîde gelecek nesillere 
intikaline azami dikkat sarfedilmektedir. Kütüphanelerde sik sik yapılan 
temizliklerde yazma eserlerin yapraklan havalandmlmakta, ciltlerin 
tozlan alınmakta, raflar silinmekte ve bu arada onanma muhtaç eserler 
tespit edilmektedir. Cilt ve yapraklan rutubet, böcek v.b. 115 âmillerin 
veya mürekkebinin tesiriyle bozulmağa yüz tutan yazma kitaplar

“Kütüphanelerimizdeki Yazma Eserler”. Kültür ١٥ Turizm, 1984 (Ocak), s. 4 
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Süleymaniye Kütüphanesi Cilt ve Pataloji Bölümünde orijinallerine 
uygun bir şekilde onarılmaktadır. Yazma eserlerin en fazla bulunduğu bu 
kütüpnanede kalorifer tesisat! yanında kitap depolarında rutubet alma 
cihazları vardır. Diger Yazma eser kütüphanelerinin çoğunda da kalorifer 
tesisat! bulunmakta ve kitapların belirli bir nem ve ısı ortamında 
bulunması sağlanmaktadır.

Süleymaniye Kütüphanesinde aynca bir Mikrofilm Servisi 
bulunmaktadır. Modem cihazlara sahip olan bu serviste İstanbul ve diğer 
illerin kütüphanelerinde mevcut müellif hattı, ünik nüsha v.b gibi özelliği 
haiz veya tezhib, minyatür ve hat bakımından sanat değeri olan yazma 
eserlerin mikrofilm arşivi meydana getirilmektedir.

Yazma eserlerin muhafazasına ve bakımma özen gösterilmesi 
kadar onların tanıtılması da önem taşımaktadır. Çok sıkı koruma 
tedbirleri almak şartıyla sergiler, tanıtma İçin iyi bir vesile teşkil eder. 
Belli konularda düzenlenen kitap sergileri hem ziyaretçilerin ilgisini 
toplar, hem de onu düzenleyen kütüphanecilerin o konuda yetişmesini 
sağlar.

Yazmaların bütün ilim âlemine tanıtılması kataloglar yoluyla olur. 
İstanbul kütüphanelerinin ilk matbu kataloglan (fihristler) 19. asnn 
sonunda basılmıştır. Cumhuriyet döneminde yazma eser kütüphanelerine 
ait katalog çahşmalan devam ettirilmiş ve Bakanlık tarafından:

İstanbul Kütüphaneleri Tarih - Coğrafya Yazmalan Kataloglan, 
İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Katalogu, 
Manisa Genel Kütüphanesi Türkçe Yazma Tarihler Katalogu, 
İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Hamseler Katalogu, 
İstanbul Kütüphanelerinde Farsça Manzum Eserler Katalogu 

yayımlanmıştır. Hâlen “Türkiye Yazmalan Toplu Katalogu” yayımı 
sürdürülmekte ve bu katalogun Anıtkabir, Cumhurbaşkanlığı, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, Adıyaman, Giresun, Ordu, Rize, (Ardeşen), 
Süeymaniye (Ali Nihat Tarlan), Antalya - Tekelioglu ve (Alanya, 
Akseki, Elmah) Kütüphanelerini İçine alan 6 fasikülü basılmış 
bulunmaktadır. Beyazıt (Merzifonlu Kara Muştala Paşa), Adana, 
Süleymaniye (Amcazade Hüseyin Paşa - s. Nazif Efendi), Afyon, 
Amasya, Kastamonu ve Cebeci kütüphaneleri yazmalannm fişleri de 
basıma hazır durumda olup bir kısmı 1934 yılında yayımlanacak 
fasiküllerde yer alacaktır.

Kütüphanelerdeki yazma eserlerden yerli araştırmacılar Halk ve 
Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uyulmak 
kaydiyla istifade etmektedir. Yabancı araştırmacılar da ilgili makamlann 
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izninden sonra ve bu konuda yayımlanan esaslara bağlı kalınarak yazma 
eserlerimiz üzerinde inceleme yapabilmektedir. Gerek yerli, gerek 
yabancı ilim adamlannm, üniversitelerin ve araştırma kurumlannm 
mikrofilm istekleri “Kütüphanelerdeki Yazma Eserlerin Mikrofilm ve 
Fotokopilerinin hangi esaslar dahilinde verileceğine dair talimatname” 
hükümlerine göre karşılanmaktadır. 01؟ ülkelerden gelen istekler 
umumiyetle o ülkelerin kütüphanelerinde bulunan eşdeğerdeki Islâmi 
yazmaların, özellikle Türkçe yazmalann mikrofilmlerinin Bakanlığımıza 
yollanması hâlinde yerine getirilmektedir. Bu suretle Süleymaniye 
Kütüphanesinde yabancı kütüphanelerde mevcut Türkçe yazmalann, bir 
mikrofilm arşivi meydana gelmiş bulunmaktadır.

En kıymetli kültür varhklanmızdan olan yazma eserlerden bugün 
hâlâ şahıs ellerinde bulunan ve evlerde muhafaza edilenler vardır. Bu 
kitaplann yurtiçinde saklanması, korunması ve gelecek nesillere 
bozulmadan intikâl ettirilmesinin ancak kamu kuruluşu olan 
kütüphanelere mal edilmeleri ile mümkün olacağından bahisle; bunlan 
ellerinde bulunduranların ikna edilerek, bağış yoluyla veya bedeli 
karşılığı kitaplarım kütüphanelere vermelerinin sağlanması 
Bakanlığımızın iki genelgesi ile Valiliklere duyurulmuştur. Son iki yılda 
bu yolla kütüphanelerimize pek çok yazma eser kazandırılmıştır. Ata 
yadigârı yazma eserlerimizin herhangi bîr surette yurt dışına 
kaçırılmasını önlemek İçin gelecek yıllarda da bu satin alma işlemlerine 
devam edilecektir.

İnsanlığın ve öncelikle Türklüğün yazılı kültür mirası olan yazma 
eserleri korumak, onlara sahip çıkmak ve geleceğe intikal ettirmek 
başlıca görevlerimizden biri olmalıdır..
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KÜTÜPHANE ÖĞRETMENİ VE OKUL kütüphanesi

Okul Kütüphaneleri Yönetmeliğinin 2. ve 3. maddelerine göre, 
öğrencilerin Türk Millî Eğitiminin genel amaçlan çerçevesinde 
yetişmelerine; fikir ve ruh bakımından olgunlaşmalanna; ilgi, istidat ve 
kabiliyetlerine uygun doğrultularda gelişmelerine ve programlann ihtiva 
ettiği konularda şahsî araştırma ve inceleme yapmalanna geniş ölçüde 
imkânlar hazırlamak ve öğretim ve eğitimin başhca dayanağı olmak 
üzere bütün okullarda birer kütüphane kurulur.

Yönetmeliğin 8. maddesinde, okul kütüphanesinin yönetiminde 
yetki ve sorumluluğun, müdür yardimcilanndan ya da Türkçe - Edebiyat 
öğretmenlerinden birisine verileceği ve bu öğretmenin “kütüphane 
öğretmeni” adını alacağı belirtilmiştir. Kütüphane çalışmalarının 
düzenleyicisi olan kütüphane öğretmeni 9. maddeye göre, okul 
kütüphanesinin kurulması, düzenlenmesi, tasnifi ve gelişip zenginleşmesi 
ile, öğrencilerin ve öğretmenlerin kütüphaneden en iyi şekilde 
yararlanmalarını sağlayıcı tedbirler almak görevini yüklenmiştir. Bu 
görevleri yerine getirirken kendisine okul memurlarından biri yardim 
eder. Kütüphane öğretmeninin ayni zamanda kütüphanecilikle ilgili 
kaynak eserlere ve çeşitli meslekî yayınlara başvuracağı muhakkaktır. Bu 
arada okul kütüphaneleri İçin tespit edilmiş standartlan bilmenin, teknik 
işlerin daha çabuk yapılmasında, okuyucu hizmetlerinin düzenli bir 
şekilde yürütülmesinde ve kütüphanecilik yönünden okullar arasında 
birlik ve beraberliğin sağlanmasında büyük faydası vardır.

Okul içindeki yeri ve önemi tartışma kabul etmeyen okul 
kütüphaneleri, diğer ülkelerde devamlı inceleme konusu olmuş ve uzun 
çalışmalar sonunda, okul kütüphaneleri ile ilgili olarak Milletlerarası 
Kütüphane Demekleri Federasyonu (IFLA) ve çeşitli ülkelerin kütüphane 
demekleri ya da eğitim kuruluşları tarafından bazı standartlar tespit 
edilmiştir. Bu standartlar arasında ülkelere göre değişen farklılıklar yok 

' “Kütüphane öğretmeni ve Okul Kütüphanesi”. Millî Eğitim, Ankara, (69), 07.1986- 
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değildir. Buna bir örnek olarak kütüphanede okuyucu yeri sayısının 
hesaplanmasını alırsak; Avustralya’da bunun 5’İ olarak öğrenci sayısının 
% 10’u, Kanada’da % 30U, Federal Almanya’da %5- 10’u, Singapur’da 
%51 olarak tavsiye edildiği, Macaristan’da kütüphanede en az 25 - 30 
okuyucu İçin yer olması gerektiğinin standart kabul edildiği görülür.

Bu farklara rağmen, önemli olan uyulması gereken esasların 
belirlenmiş olmasıdır. Bu bakımdan aşağıda açıklanacak olan 
standartların, bugün bir çoğu zengin koleksiyonlara sahip olan ve modem 
kütüphanecilik kurallarına uymağa çalışan okul kütüphanelerimizin 
yöneticileri durumundaki kütüphane öğretmenlerine faydah olacağı 
düşüncesindeyim.

1. Okul. Kütüphanesi Yeri ve Aiam :
Okuyucularına en iyi şekilde hizmet edebilmesi İçin, okul 

kütüphaneleri bulundukları binanın merkezî bir yerinde ve en çok 
kullanılan bölümlerin bitişiğinde veya yakınında olmalıdır. Zemin katta 
olması her bakımdan kolaylık sağlar. Dışarıya ayn bir çıkış kapısının 
olması tercih edilir. Bazı ülkelerde okul kütüphanesi, okul bahçesinde 
müstakil bir binadadır.

Genel bir kural olarak, okullarda öğretim İçin ayrılan alanın % 
8’inin kütüphaneye aynlmasi gerekir. Kütüphaneye aynlacak alan, 
ilkokullarla ortaokul ve liselerde biraz farklıdır, ilkokullarda öğrencilerin 
1/10111 ayni anda kütüphaneye gelebileceği düşünülerek ve her 
okuyucu İçin 2m2 yer hesaplanarak (en az 40 m2 olmak üzere) kütüphane 
İçin 5 sınıflı ve 200 öğrencisi olan okulda 40 m2, 10 sınıflı ve 400 
öğrencisi olan okulda 80 m2 yer ayrılmalıdır. Kitaplar acık raf sistemi 
gereği ayni salonda olacaktır.

2. Yerleştirme:
Okul kütüphanesinin okuyucu çekecek bir tarzda döşenmesi ve iyi 

aydınlatılması gerekir. Raf arahklan ortalama 30 cm. olan camsız ve 
kapaksız kitap dolaplarının (ilkokullarda 90x 120x20 cm., ortaokul ve 
liselerde 90x 195x20 cm.), okuyucu masalarının ve katalog dolaplarının 
(24 veya 36 gözlü) standartlara uygun olması, kullanılış kolaylığı 
bakımından şarttır.

3. Kitap Sayısı:
Genel olarak ilkokul kütüphanelerinde bir öğrenciye 8 kitap 

düşecek sayıda bir koleksiyon bulunması esastır. Ortaokul 
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kütüphanelerinde kitap mevcudu öğrenci başına 10 kitap, liselerde 15 
kitap düşecek sayıda olmalıdır. Köy ve kasabalarda bulunan okulların 
kütüphanelerinde şehir okullarına nazaran daha zengin bir koleksiyon 
bulundurulması gerekir.

4. Koleksiyon Yenilenmesi:
Bir okul kütüphanesinin canlı kalması, koleksiyonunun yeni 

yayınlarla zenginleştirilmesine bağlıdır. Bunun yamnda eskiyen 
kitapların tasfiyesi gerekir. Genel olarak her yıl sonu, ilkokullarda kitap 
koleksiyonunun 1/3 ünün, ortaokul ve liselerde 1/6 nin değişeceği 
hesaplanır. Okul kütüphanelerinde fazla kullanılmaktan dolayı 
koleksiyonun 1/10 nin, özellikle müracaat kitaplarının yeniden 
ciltlenmesi gerektiği unutulmamalıdır.

5. Kitpdışı Malzeme :
Bugün okul kütüphanelerinde kitabin yamnda, göze ve kulağa hitap 

eden bir çok araca da yer verilmektedir. Bunlar film, slayt, kaset, plâk, 
resim, teyp, radyo, televizyon, video, film makinesi, projeksiyon vb. araç 
ve gereçlerdir. Bunlarla okul kütüphanesi çok yönlü bir bilgi merkezi 
olmakta, faaliyet alam çok genişlemektedir. Bu durum, okul 
kütüphanesinde kütüphaneci yanında teknisyen bulunmasını da gerektirir.

Buraya kadar kısaca anlatılan standartlara personel, bütçe, 
organizasyon ve İşbirliği konularında tespit edilmiş olan standartlar da 
eklenebilir.

FAYDALANILAN KAYNAKLAR:
Okul kütüphaneleri yönetmeliği. Ankara, Millî Eğitim Basımevi, 

1977. 56 s.
The Ubrary Association : School library resource centres. London, 

Warners Ltd. 1979. 26 a.
Ray, Colin : Library service to schools and chudren. France, 

UNESCO, 1979. 137 s.
Withers, F. N. : Standarts for library service. Paris, UNESCO, 

1974. 421 s.
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OKUL KÜTÜPHANELERİ İLE İLGİLİ STANDARTLAR1

Okul kütüphanelerinde kitap sayısı, koleksiyon yenilenmesi, 
yerleştirme, kitapdışı malzeme ve kütüphane yeri ile alam gibi konularda 
tesbit edilmiş standartlar “Kütüphane öğretmeni ve Okul Kütüphanesi” 
adli yazıda2 açıklanmıştır. Bu defa, o makalenin devamı olarak, okul 
kütüphaneleri arasında İşbirliği, personel ve bütçe konulan üzerinde 
durulacaktır. Bu üç konu hakkında tesbit edilmiş olan standartlar da 
diğerleri kadar önem arzetmektedir. Çünkü bir kütüphaneyi meydana 
getiren unsurlardan en önemlisi personel, diğeri de bütçedir. Okul 
kütüphaneleri arasında İşbirliği ise, personel ve bütçe tasarrufu sağlayan 
bir faktördür. Bu bakımdan önce onu ele almak doğru olacaktır.

1. İşbirliği:
Bu konuya güzel bir örnek olarak Ingiltere’de okul kütüphaneleri 

arasındaki uygulamayı gösterebiliriz. Okullann ve kütüphanelerin 
mahalli idareler tarafından yönetildiği bu ülkede, ayni yörede bulunan 
okul kütüphanelerinin kitap ve diğer yayın ihtiyaçlarım bir merkezden 
karşılamak ve onlara teknik konularda yol göstermek amacıyla, o yerin 
halk kütüphanelerinde “Okul Kütüphanelerine Hizmet Bölümü” adi 
verilen özel bir bölüm kurulmuştur3. Bolümde;

- O bölgedeki okullann kütüphaneleri İçin zengin bir kitap stoku,
- Toplantı yapılabilecek en az kirk kişilik bir salon veya büyük bir 

oda,
- Bölüm yöneticisinin ve memurlann çalışacağı odalar,
- Göze ve kulağa hitap eden araçlar İçin özel bir depo bulunur. 

Aynca okullara servis yapacak kamyonlar ve bunlar İçin uygun yükleme 
yerleri vardır.

 ,Okul Kütüphaneleri ile ilgili Standartlar”. Millî Eğitim, Ankara, (74. özel Sayı)“ ا
10.1987,5. 65-67.
2 Kütüphane öğretmeni ve Okul Kütüphanesi, “Millî Eğitim, 69 (1989) 78-80 s.
3 Bizde bu bölüm yörenin merkezi bir okulda olabilir.
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Yöre okullarının kütüphanelerinin ihtiyacı olan kitaplar ve diğer 
malzemeler bölüm tarafından toptan satm alınır. Kitapların tasnifi, 
katalog fişlerinin hazırlanması ve çoğaltılması, ciltleme ve diğer teknik 
işlerin tamamlanması bu merkezde gerçekleştirilir. Sonra kitaplar 
araçlarla okullara dağıtılır. Bu fonksiyonları ile “Okul Kütüphanelerine 
Hizmet Bölümü “ne bir ikmal merkezi de diyebiliriz.

2. Personel:
Okul kütüphanelerinin eğitim ve öğretimin aynlmaz bir parçası 

olarak görevini yerine getirebilmesi, ancak iyi yetişmiş ve bilgili 
personelle gerçekleşir. Mesleğindeki gelişmeler yanında, eğitim 
alanındaki gelişmeleri de yakından takip eden, çevresi ile iyi ilişkiler 
kuran ve İşinin uzmanı olan bir kütüphaneci, hem kendini hem 
kütüphaneyi okul idaresi ile öğretmen ve öğrencilere kabul ettirir ve 
sevdirir. Hatta uzman bir kütüphaneci, kendi bölgesindeki okullarda 
bulunan kütüphane memurları ile müşterek çalışarak birden fazla okul 
kütüphanesini de yönetebilir.1

Diğer standartlarda olduğu gibi personel bakımından da 
ilkokullarla orta dereceli okullar arasında bazı farklar olmakla beraber, 
öğrenci sayısı esas alınmak suretiyle, genel olarak kütüphane personeli 
İçin şu ölçüler kabul edilmiştir:

Oğrenci sayısı Mesleki eğitim
Görmüş personel Memur

800-1000 1 Kütüphaneci 1
1000-1500 1 Kütüphaneci

1 Yardımcı Kütüphaneci
1

1500 ve daha fazla 1 Kütüphaneci 1
2 Yardımcı kütüphaneci

Sekiz yüzden az öğrencisi olan okullarda kütüphanenin yönetimi ve 
sorumluluğu öğretmen kütüphaneciye aittir. Bir memur kendisine 
yardımcı olur2

' Türkiye’de üç üniversitede “Kütüphanecilik Bölümü” bulunmaktadır. Buradan mezun 
olanlar kütüphaneci unvanım almaktadır. Bir de İstanbul’da Matbaa Meslek Lisesi’nde 
kütüphanelerimize, özellikle okul kütüphanelerine orta dereceli eleman yetiştirilmesi 
amacı ile öğretim yapan bir bölüm vardır
2 Okullarımızda kütüphane koluna seçilen değişik sınıflardan başarılı öğrencilere 
kütüphanenin bu 151 yaptırılabilir.
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Yukarda anlatılan İşbirliği uygulamasının yer aldığı ülkelerde, 
mahalli idarelerden veya devlet bütçesinden okul kütüphaneleri İçin 
ayrılan ödeneklerin dağıtımında şöyle bir yol takip edilmektedir: Bir 
kısım ödenek doğrudan okullara gönderilmekte ve her okulun özelliğine 
göre kütüphanesine yaym satın alması sağlanmaktadır. Ödeneğin diğer 
kısmı ise her yörenin “Okul Kütüphanelerine Hizmet Bölümü”ne 
yollanmakta ve bu merkezlere bağlı kütüphanelerin ortak yaym 
ihtiyaçları tekelden karşılanmaktadır.

Bölümlere verilen ödenekler, kitap ve dergi satın alınması yanmda, 
göze ve kulağa hitap eden araçlann alınmasında, bütün kitaplann 
ciltlenmesinde ve bunlann okullara dağıtım işlerinde kullanılmaktadır.

Standartlara uygun kitap dolaplannm, okuyucu masa ve 
sandalyelerinin, katalog dolaplannm ve diğer kütüphane eşyasının 
merkezi bir satin alma yoluyla okul kütüphanelerine dağıtımı da bütçede 
tasarruf sağlayan çok yararh bir uygulamadır. Gerek bu yazıda, gerek 
bundan önceki yazıda belirtilmiş olan standartlann okullarımızın 
kütüphanelerinde uygulama alam bulması çok zor değildir. Aksine bir 
çok zorluğun bu sayede ortadan kalkacağım söyleyebiliriz. Esasen 
şehirlerdeki okullarda bahsedilen şartlann bir kısmına sahip kütüphaneler 
mevcuttur. Küçük yerleşim birimlerinde bulunan okullann 
kütüphanelerini de ayni düzeye çıkarmak İçin, oralarda birer “Okul 
Kütüphanelerine Hizmet Bölümü” kurarak, İşbirliği ve müşterek bütçe 
uygulaması ile işe koyulmak her halde denenmeye değer!

FAYDALANILAN KAYNAKLAR:
Okul kütüphaneleri yönetmeliği. Ankara, Millî Eğitim Basımevi, 

1977. 56 s.
The Library Association : School library resource centres. London, 

Warners Ltd. 1979. 26 a.
Ray, Colin : Library service to schools and chudrcn. France, 

UNESCO, 1979.1375.
Withers, F. N. : Standarts for library service. Paris, UNESCO, 

1974. 421 s.
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KİTAPLARI HEM OKUYALIM, HEM KORUYALIM*

Kitap okumanın en kolay yolu kütüphaneye gitmektir. Orada çok 
çeşitli kitaplar görür ve beğendiğimizi okuyabiliriz. Hatta istediğimiz 
kitabi eve almamız da mümkündür. Gerek halk ve çocuk 
kütüphanelerinden, gerek okul kütüphanelerinden üye olan her öğrenciye 
ödünç kitap verildiğini biliyoruz. Bazı şehirlerde okuyucunun ayağına 
kadar kitap götüren gezici kütüphaneler bile vardır. Sağlanan bütün bu 
imkanlar karşılığında herhangi bir ücret alınmamaktadır. Bu demektir ki. 
kütüphaneler yoluyla istediğimiz kadar kitabi hiç para harcamadan 
okuyabiliriz.

Ancak, kendi evimizde çok sevdiğimiz kitaplardan oluşan bir 
kitaplığımız olmasını da istemez miyiz? Elbette isteriz. ه halde, bir 
taraftan da kendimizi biriktirdiğimiz harçlıklarla kitap satin almaga 
alıştırmalıyız, en iyi dostumuz olan kitapları, yalmz kütüphane raflarında 
görmekle kalmayıp, kendi odamızın bir köşesinde onlara devamlı bir yer 
ayırmamız ne kadar iyi olur! Okumayı seven ve evinde bir kitaplığı olan 
pek çok insan vardır, önce tek bir dolaptan ibaret olan kitaplık? zamanla 
kitapların çoğalması ve yeni dolapların ilâvesi ile kütüphane haline 
dönüşür. Duvarları kitap dolaplanyle kaph bir oda, kitapsever bir 
öğrenciye ne büyük mutluluk verir! Orası onun bilgi hâzinesi, kitapları da 
٥ hâzinenin birer incisidir. Onlara sahip olan insan, hiç bir zaman bilgi 
fakirliği çekmez. Aradığı her şeyi kitaplarında bulur. Yalmz burada 
unutulmaması gereken bir nokta vardır. Evinde, az veya çok sayıda ١^٠ ^- 
bulunan her öğrencinin, onlann bakımına ve korunmasına özen 
göstermesi lâzımdır. Kitaplarımızın bize uzun süre arkadaş olmasını 
istiyorsak buna dikkat etmek zorundayız. Kitapları korumak İçin, önce 
onlara nelerin zarar verdiğini bilmek gerekir. Işık, rutubet? fazla Sicak ve 
hava kirliliği kitaplara zarar veren faktörlerin başında gelir. Bunlara toz,

 .Kitapları Hem Okuyalım, Hem Koruyalım”. Okumak, 1987, (1) 2, s. 6“ ا
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kir, dikkatsiz kullanma ve böceklerle diğer haşereleri ekleyebiliriz. Şimdi 
bunlann olumsuz etkilerini sırayla görelim:

Işık, ne kadar az olursa olsun, yapraklarda selüloz azalmasına 
sebep olmaktadır, özellikle güneşin ültraviyole ışınlarının zararı 
büyüktür. Onun İçin, evde kitap dolabımızı yerleştirirken, güneş Işığının 
kitapların üzerine dik gelmeyeceği bir yerde durmasına dikkat etmemiz 
gerekir. Floresan lambalarının ültraviyole ışınları da ayni olumsuz etkiyi 
yapmaktadır. Bu bakımdan evlerde kitaplann bulunduğu odada, akkor 
ampul kullanılması daha doğru olur.

Rutubet, kitaplara zarar veren diğer bir faktördür. Kağıt, 
hidroskopik bir maddedir; yani, atmosfer nemli olduğu zaman suyu emer, 
kuru olduğu zaman dışarı verir. Bunun sonucunda kağıtta bükülmeler ve 
renk kaybı meydana gelir. 0 halde kitaplarımızı hiç bir zaman rutubetli 
yerlere koymamamız gerekir. Evlerde en çok zemin ve bodrum katlan 
rutubetli olur. Onun İçin buralarda kitap dolaplanm duvara çok 
yaklaştırmamahdır. Birde kitapları, önüne biblo ve benzeri şeyler 
koymak amacı ile raflann dibine itmemeliyiz. Kitaplanmizin raflann 
önünde durması, hem güzel bir görünüm sağlar, hem de arkada kalan 
boşlukta bir hava akımı oluşmasına İmkân verir.

Fazla sıcağın da kitaplar İçin zararlı olduğunu biliyor mu idiniz? 
Evet, ışık ve rutubetten başka, fazla Sicak da kitaplann ömrünü azaltır. 
Yapılan deneylere göre, her 5° ISI artışına karşılık selüloz iki kat daha 
çabuk bozulmaktadır. Bu bakımdan evimizde kitaplann bulunduğu oda 
serin olmalıdır. Eğer kitaplanmiz, soba ile ısıtılan bir odada ise, kitap 
dolabı sobadan mümkün olduğu kadar uzak bir yerde durmalı, odamn 
Sicakhk ortalaması 189 - 21 ٥ yi geçmemelidir. Bu insan sağlığı İçin de 
yararlıdır.

Yukarda kitaplara zarar veren unsurlar arasında hava kirliliğini de 
saymıştık. Gerçekten kirli hava, insan sağlığını olumsuz yönde etkilediği 
gibi, kitaplara da büyük zarar vermektedir, özellikle şehirlerin merkezi 
yerlerinde, havada pek bol olan zararlı gazlar, kitaplann zamanla 
bozulmasına sebep olmaktadır. Evin İçinde bunlara bir de toz eklenirse, 
kitaplann sağlığı büsbütün tehlikeye girer. Hele kitaplan havasız ve 
rutubetli bir yerde muhafaza ediyorsak, yapraklarda küflenme dahi 
görülebilir. Bütün bunlann önüne geçmek İçin, temiz havalarda kitaplan 
balkonda veya açık pencere önünde, yapraklanm çevirerek 
havalandırmalı, yumuşak tüylü bir fırça ile tozlanm almalıdır.

Kitaplann düşmanlanndan biri de böcekler (kitap kurdu, güve vb.) 
dir. Onlann düşmanı da temizliktir. Fazla kitaplanmizi evin tavan arasına 
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veya bodrumda bir yere paket halinde bırakırsak, diğer bir düşman (fare) 
onlan kemirmeğe ve parçalamağa başlar. Buna meydan vermemek 1111, 
kendimize gerekli olmayan kitaplan, ya ona ihtiyaç duyan bir 
arkadaşımıza, ya da kütüphanelere hediye etmeliyiz. Böyle yapmakla, 
evin bir köşesinde yok olup gitmelerini önler, ayni zamanda başkalarının 
onlardan faydalanmasını sağlamış oluruz.

Kitap bakımı konusunda şunlara da dikkat etmek gerekir. Bir rafta 
boş yer varsa, son kitabi eğik koyarak diğerlerine destek yapmak yerine, 
madeni “kitap desteği” kullanmak daha doğru olur. Kitaplar raflara ne 
çok sik, ne de çok arahkh yerleştirilmelidir. Kitap dolaplanm sik sik 
temizlemek gerektiğini de unutmamalıyız. Bunun İçin önce kitaplar 
indirilir, havalandırılır ve tozlan alınır. Bu arada raflann da tozu alınır. 
Temizlik yapıldıktan sonra raflar nemli olursa, kitaplar, raflar iyice 
kurumadan kesinlikle yerine yerleştirilmemelidir.

Kitapsever her öğrencinin yapılan bütün bu açıklamalan daima göz 
önünde bulunduracağı ve kitaplanna gereken özeni göstereceği ümit 
edilir. Çünkü, raflarda savunmasız birer varhk olarak duran kitaplan dış 
etkilere karşı korumak, onlan okuyanlann ve onlardan faydalananlann 
görevidir. Bunu daha açık ve kesin bir şekilde şöyle söyleyelim: Kitaplar, 
insanlann en iyi dostudur, insanlar, kitaplan okumaz ve korumazsa, 
onlann en büyük düşmanıdır.

FAYDALANILAN ESERLER:
Swartzburg, s. Garretson (Ed.): Conservation in the library. 

London 1984. XI+ 234 p.
The Library Association: The çare of books and documents. 

London 1972. 23 p.

138



OKUL KÜTÜPHANELERİNDE
MÜRACAAT HİZMETİ VE MÜRACAAT KİTAPLARÜ

Öğrencilerin okul kütüphanesinden bilgi edinmesi ve kütüphane 
kaynaklarından faydalanmasını sağlamak İçin yapılan çalışmaya 
müracaat hizmeti denilmektedir. Okui kütüphanecisinin en önemli 
görevlerinden biri, bu hizmeti yerine getirmektir, öğrencilere 
kütüphaneden faydalanma yollanm öğretmek, onlara bu konuda rehberlik 
etmek de müracaat hizmetinin bir parçasıdır.

Bu tanımdan anlaşılacağı üzere, bir okul kütüphanesinde mutlaka 
bir müracaat bölümü, daha doğrusu müracaat eserleri bölümü bulunması 
gerekmektedir. Burada ansiklopediler, sözlükler, biyografyalar, 
indeksler, yıllıklar, rehberler, harita ve atlaslar gibi belli başlı müracaat 
kaynaklan yer ahr. Bu eserler kütüphane İçinde kullanılır, dışan ödünç 
verilmez. Bunu belirtmek İçin sırtlarına, konu numarasının üstüne, bir 
(M) harfi yazihr.

Müracaat kitaplarının en önemlileri ansiklopediler, biyografyalar 
ve bibliyografyadır. Bütün bilgileri İçine alan ansiklopediler bazen 
konulara göre, çoğunlukla da alfabetik olarak düzenlenir. Genel 
mahiyette ve özel konulu ansiklopediler olmak üzere ikiye aynhrlar. 
Genel mahiyette olanlara Türk Ansiklopedisi’ni özel konulu olarak Türk 
Musikisi Ansikiopedisi’ni örnek gösterebiliriz. Bir şahsın hayat 
hikâyesini anlatan biyografyalarla, önemli kişilerin hayatlanndan topluca 
bahseden biyografya sözlükleri, öğrenciler tarafından en çok aranan 
müracaat eserlerindendir. Belli bir konudaki veya çeşidi konulardaki 
yayınların, belirli bir sisteme göre hazırlanmış üstesi anlamma gelen

“Okul Kütüphanelerinde Müracaat Hizmeti ve Müracaat Kitapları” Okumak, 1988,
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bibliyografyalar ise, öğrencilerden çok kütüphanecinin başvuracağı ve 
gerektiğinde öğrencilere açıklayacağı müracaat kitaplardır. Bunlar 
arasında okul kütüphaneleri İçin en lüzumlu olam Türkiye 
Bibliyografyasıdır. Kitap seçiminde, tasnif ve kataloglama işleminde 
kütüphaneciye büyük kolaylık sağlayan Türkiye Bibliyografyası, 
Ankara’da Millî Kütüphane Başkanlığınca yayımlanmaktadır.

Kısaca tanıtılan bu müracaat kitaplan ile, yukanda adi geçen 
sözlükler, yıllıklar, indeksler, rehberler, atlaslar ve diğer müracaat 
kaynaklan 1911 her okul kütüphanesinde, şatonun bir köşesi “Müracaat 
Eserleri Bölümü” olarak aynhr. Müracaat kitaplan yönünden zengin olan 
bir okul kütüphanesi, öğrenciler İçin tam bir bilgi hâzinesidir. 
Kütüphaneci bu bölümün yanmda veya yakınında bir yerde bulunur. 
Çünkü öğrenciler genellikle önce ona başvururlar. Müracaat eserleri 
bölümünde iyi hizmet verebilmek İçin okul kütüphanecisinin, çalıştığı 
kütüphaneyi ve müracaat kaynaklanm çok iyi tanıması gerekir. îşinin 
uzmam olan bilgili bir okul kütüphanecisi öğrencilerin gözünde öğretmen 
gibidir.

Bir öğrencinin ödev yapmak, bir ansiklopediye bakmak: sözlük, 
biyografya, yıllık ve benzeri müracaat kitaplarından faydalanmak İçin 
kütüphaneciye başvurması halinde, kütüphaneci ona nasıl yardımcı 
olacaktır? Bu okuyucunun kütüphaneyi kullanma alışkanlığına göre 
değişir, öğrenci kütüphaneye devamlı gelen ve ileri sınıf öğrencisi ise, 
kütüphaneci ona aradığını kendisinin bulması İçin katalog fişlerine 
bakmasını söyleyebilir. Hangi bilginin hangi kaynakta bulunacağım 
öğrenmesi bakımından, öğrenciden müracaat kitaplarına bakarak 
araştırma yapmasını isteyebilir, öğrenci kütüphaneden yeni yeni 
faydalanmaya başlamışsa, ödevini yaparken ona gerekli bilgiyi bulmada 
yardımcı olur. Çok kısa bir soruyu açıklamak İçin kütüphaneci, müracaat 
kitaplarına kendi bakarak öğrenciye gereken cevabi verir.

Bunlar okul kütüphanecisinin her gün, her saat karşılaştığı 
durumlardır. Bu ağır görevin biraz hafiflemesi kütüphanenin tertip ve 
düzeninin çok iyi, öğrencilerin de kütüphaneye alışkın olmasına bağlıdır. 
Bunu yapacak olan yine kütüphanecidir. Bir okul kütüphanesinde tetip ve 
düzenin iyi olması, kitapların açık raf sistemine göre yerleştirilerek 
kitapların okuyucular tarafından kolaylıkla bulunması demektir. 
Öğrencilerin kütüphaneye alıştınlması İçinde aşağıdaki tedbirler 
düşünülebilir:
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Istanbul Matbaa Meslek Lisesi 
Kütüphanesi “Müracaat Eserleri 

Bölümü”

Her ders yılı başında birinci 
Simflar, Türkçe Edebiyat 
öğretmenleriyle birlikte,
kütüphaneye davet edilir; 
öğrencilere kütüphanenin çalışması 
hakkında bilgi verilir, özellikle 
katalog ve müracaat kitaplanndan 
nasıl faydalanılacağı öğretilir. Bu 

suretle okula başlayan her öğrenci 
kütüphaneyi tanımış olur, ders yılı 
boyunca oraya çekinmeden girer, 
kitaplara ve kütüphaneciye bir 
yaktnltk duyar. Yeni öğrencileri 
kütüphaneye çekmek bakımından, 
okul koridorlarına kütüphanenin 
yerini gösteren ok işaretleri 
koymak, kütüphane levhasının 
yanma duvara bir pano asarak, 
buraya kütüphane ile ilgili 
özdeyişler yazmak ve öğrencilere 
kütüphaneyi tanıtan el İlânları 
dağıtmak gibi dikkat çekici 
faaliyetlerde bulunmakta fayda 
vardır. Bunlann yanında 
kütüphanecinin kendi aklina gelen 
değişik yöntemler uygulaması da, 
tabiî mümkündür.

Sonuç olarak denilebilir ki, 
okuyucu rehberliğinde ve müracaat 
hizmetinde amaç, öğrenci ile kitabi 
en kısa zamanda bir araya 
getirmektir. Bunu gerçekleştiren 
kütüphaneci başarılı bir 
kütüphaneci, bunun gerçekleştiği 
kütüphane de başarılı bir Okul 
Kütüphanesidir.
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TKD ESKi BASANLARI ADINA 
NAIL BAYRAKTARIN KONUŞMASI1

Sayın Bakan,
Sayın Meslektaşlar,
Bilindiği gibi demekler, belli bir amacın gerçekleştirilmesi 1911 bir 

mesleğin mensuplarının veya ayni gaye uğruna çaba gösterenlerin, 
bilgilerini ve faaliyetlerini sürekli şekilde birleştirdikleri topluluklardır. 
Türk Kütüphaneciler Demeği de 1949 yıhnda, kütüphaneciliğe gönül 
veren ve onun yükselmesini kendilerine gaye edinen 35 idealist insan 
tarafından kumlmuş bir mesleki topluluktur.

Türk Kütüphaneciler Demeği Bülteni 1. sayısında yayınlanan ilk 
tüzüğe göre, demeğin amacı; ülkemizdeki kütüphaneciler arasında 
meslekî temas ve çalışmaları teşvik etmek, kütüphaneciliğin memlekette 
bir meslek olarak tanınması ve gelişmesi İçin çalışmak ve meslekdaşlar 
arasında yardımlaşma imkanlarını sağlamaktadır.

O kumluş yıllannm ve daha sonraki dönemlerin başkan ve yönetim 
kumlu üyeleri, büyük imkansızlıklar İçinde, fakat yılmadan ve azimle 
çalıştıklarını muhtelif sohbetlerde anlatmışlardır. Esasen demek 
çalışmaları, hepinizin bildiği gibi, fedakarlık ve feragat İşidir. Bu iki vasıf 
da kütüphanecilerde zaten vardır. Şu anda görünen manzara da bunu ispat 
etmektedir. Meslekdaşlann bu kış şartlarında, yurdun dört köşesinden 
koşa koşa buraya gelmeleri, o ulvî vasıflara sahip olmalarının örneğidir. 
Ayni zamanda kütüphaneciliğe olan bağlılıklarının bir göstergesidir.

Kongreler, açık otummlar, sempozyumlar, belirli tarihlerde 
kutlanan bunun gibi yıldönümü toplantıları bir demeğin gücünü gösteren 
faaliyetlerdir.

1977 yihnda Ingiliz Kütüphaneciler Demeği’nin kuruluşunun 100. 
yıldönümü kutlamalarına gittiğimde, toplantıya iştirak eden delegelerin

 ااTKD Eski Başkanlar! Adına Nail Bayraktar’m Konuşması”. TKD 40 1“ ا
Kütüphanecilik Kurultayı, (1989), Ankara, 1990, s. 8.
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muazzam kalabalığı beni hayrete düşürmüştü. Bir hafta süren çalışmaları 
gıpta ile takip etmiştim.

Şimdi burada gördüğüm tablo karşısında, hayret değil ama, 
hayranhk duymamak mümkün değil. Meğer yıldönümü günü gelince, 
ayni organizasyon mükemmelliği ve delegelerde ayni coşku bizde de 
oluyormuş. Ingiliz Kütüphanecilerine boşuna gıpta etmişim.

Türk Kütüphaneciler Demeğinin 100. yıldönümünü tahayyül bile 
edemiyorum. Fakat, 10 yıl sonra yapılacak 50. yıl kutlamalan, 
muhakkkak ki çok daha geniş kapsamlı olacaktır. Buraya katılan herkesin 
o töreni görmesini dilerim.

Yıldönümlerinde insan biraz da geçmiş günleri hatırlamadan 
edemiyor. Şimdi burada uzun uzun çalışma dönemimizi anlatacak 
değilim. Ancak, bu konuşmayı fırsat bilerek, birlikte görev yaptığımız, 
her birinin yönetim kurulunda büyük emeği geçen değerli 
meslekdaşlanma, aradan geçen uzun yıllardan sonra, bir kere daha 
teşekkür etmek istiyorum.

Aynca, bizim yönetim kurullanmizdan önce, bizden çok daha 
önemli İşler yapmış olan başkan ve genel başkanlan saygı ile, aralarında 
ebediyete intikal etmiş olanlan rahmetle anıyorum.

Sizlere de basan dileklerimi, sevgi ve saygilanmi sunuyorum.
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YAZMA KİTAPLARIN GÜVENLİĞİ*

Kütüphaneler eğitim ve kütür kuruluşu olarak eskiden güvenliğe az 
önem verirlerdi. Fakat, günümüz şartlan kütüphane yöneticilerini 
binalanna, donanıma, kayitlanna, koleksiyonlanna ve okuyuculara karşı 
daha dikkatli ve uyamk olmağa mecbur etmiştir. Bu sebeple her 
kütüphanede geniş kapsamlı bir güvenlik plam hazırlanması, herkese 
yazılı görevler verilmesi ve bu görevleri yerine getirmeleri İçin 
personelin İş başında yetiştirilmesi zarureti ortaya çıkmıştır. Bu arada 
bütçeye bu maksatla gerekli ödenek konulması da kaçınılmaz olmuştur.

Güvenlik tedbirleri arasmda koleksiyonu koruma başta gelir. Hele 
kütüphanede yazma eserler ve nadir basma kitaplar varsa, koleksiyonun 
önemi daha da artar ve bunlann güvenliği ön plana geçer. Yazıldıkları 
günden itibaren iyi korunarak bizlere kadar gelmiş olan, bizim de ayni 
dikkati gösterip bizden sonrakilere aktarmakla sorumlu olduğumuz 
yazma kitapların, önce çevreye karşı, sonra da onlardan yararlanan 
insanlara karşı güvenliğini sağlamak gerekmektedir.

Çevreye karşı koruma ve güvenlik deyince, akla yazma eserlerin 
muhafaza edildiği yerin ISI, nem, ışık ve hava durumu ile, zararh 
haşereler, yangın, su baskmi, soygun, sabotaj, deprem v.b. gelmektedir2. 
Bunlann her birinin gerektirdiği özel tedbirler vardır; ihmal edilmeleri, 
büyük kayıplara sebep olur. En basiti gibi görünen zararh haşereler (kitap 
kurtlan, termitler, fareler v.b.) yazma kitaplan uzun sürede yavaş yavaş 
yok eCn canlılardır. Bir UNESCO müşavirinin tahminine göre, dünyadaki kitaplann % 20si bu kemiriciler tarafından yok edilmiştir^. Bu 

bakımdan zarah haşereleri yazma kitaplann en büyük düşmanlanndan 
biri olarak kabul etmek pek yanlış olmayacaktır. Bunlara karşı en etkili

 ,Yazma Kitapların Güvenliği”. TK 40. Yıl Kütüphanecilik Kurultayı, (1989), Ankara“ ا
1990 s. 101-105.
2 Bunlardan ISI, nem, ışık, hava ve su baskım hakkında Türk Kütüphaneciliği 1/4 (1987) 
: 213-215 de bilgi verilmiştir.
3 Conservation in the Library. Edited by Susan Garretson Swarlzburg. London. 
Aldwych Press. 1953.5.13.
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tedbirin temizlik olduğunu söylemeğe gerek yoktur. Kütüphanenin, 
özellikle kitap depolarının temiz tutulması, günlük temizlik yanmda, 
peryodik olarak genel temizlik yapılması her kütüphanede üzerinde 
önemle durulması gereken bir husustur'.

Yazma kitaplara çevreden gelebilecek, yukarda sayılan tehlikelerin 
en büyüğü ise yangındır. Çünkü, yangm bir kütüphaneyi içindeki değerli 
koleksiyonlan ile birlikte tamamen yok eder. Herhangi bir su 
baskınından sonra kütüphanede bulunan kitaplann kısmen veya tamamen 
onarılması imkânı olabilir. Fakat yangmin ortadan kaldırdığı değerli 
eserlerin bir daha geri gelmesi asla mümkün değildir. Onun İçin 
kütüphane sorumlulannm yangma karşı çok esash tedbir almalan 
lâzımdır.

Bu arada yangmlann bir çoğunun elektrik kontağından çıktığı 
unutulmamalıdır. Buna meydan vermemek İçin elektrik tesisatlanm 
belirli zamanlarda kontrol ettirmek şarttır. Binanm ısıtma sisteminin 
zorlanarak çalıştınlmasmın da, bina ve koleksiyon İçin beklenmeyen 
tehlikeler doğurabileceğini gözden uzak tutmamalıdır.

Kütüphanelerde yangından başka sabotaj ve soyguna karşı da ayni 
duyarlılık ve sorumlulukla gereken tedbirleri almak ve asil önemlisi, 
uygulama anmda neler yapılacağını çok iyi bilmek gerekir. Çünkü, 
bunlar bir yöneticinin meslek hayatında belki bir defa karşılaşacağı 
olaylardandır, idari, malî ve meslekî konular tecrübe ile öğrenilebilir. 
Fakat yukarda sayılan tehlike ve felâketler karşısında neler yapılması 
gerektiğinin tecrübe ile öğrenilmeğe tahammülü yoktur. Birinin dahi bir 
defa meydana gelmesi, geride telâfisi mümkün olmayan kayıplar bırakır. 
Onun İçin dikkkatli ve iyi düşünülmüş güvenlik plânlan yaparak her türlü 
tehlikeye karşı ön hazırlıklı olmak, tecrübe sahibi olmaktan iyidir.

Kütüphanelerde pek az rastlanmakla beraber, soygun ihtimali 
yöneticilerin üzerinde duracağı bir konudur. Soygunun kıymetli 
kitaplarla, maddi değeri olan diğer materyelin çalınması amacıyla 
yapılacağı açıktır. Bu bakımdan tedbirin ona göre alınması, özellikle 
binanm çok iyi korunması gerekir. Çünkü, binanm korunması 
içindekilerin konumasi demektir.

Soyguna karşı ahnacak tedbirlerden bir kısmı şunlar olmalıdır:
— Kütüphanenin çevresindeki sokakların iyi aydınlatılmasının 

sağlanması,

Kitap temizliğinde dikkat edilecek hususlar hakkında Türk Kütüphaneciler Demeği 
Bülteni XVIU/2 (1969) ; XXVI/2 (1977) : 85-92"1٥ geniş bilgi vardır.
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— Kütüphane binasının önüne, eğer yoksa, sokak lâmbası 
konulması,

— Bina bahçe İçinde ise, bahçenin aydınlatılması,
— Kütüphane binasına geceleri, komşu büyük bir binanın gölgesi 

düşüyorsa, o cephenin iyice aydınlatılması,
— Kütüphanenin kapah olduğu gün ve saatlerde İçeri girebilecek 

personelin belirlenmesi ve bunun sorumlularca bilinmesi,
— Kütüphane dışına götürülecek binaya ve bürolara aid 

anahtarlann en az sayıda tutulması,
— Kütüphanenin belirli yerlerinde bulunan emniyet, karakol v.b. 

telefon numaralarının bir örneğinin kütüphane yöneticisinin evinde de 
bulunması,

— Yöneticide aynca, kütüphanede kilit noktalarda görevli 
personelin telefon numaralarının olması,

— Geceleri ve Cumartesi Pazar günleri, bir olay karşısında, 
kütüphane yöneticisi dışında kimin aranacağının görevli personel 
tarafından bilinmesi,

— Kütüphanenin giriş çıkış kapılannm mümkün olduğu kadar az 
olması.

Her yönetici bunlara, binanm ve mahallin şartlarına göre yeni 
tedbirler İlâve edebilir.

Yazma kitapların maruz kalabileceği yukarda sayılan tehlikeler ve 
meydana gelecek zararlar, katalog fişleri ile; kayıt defterleri İçin de 
muhtemeldir. Bu hususu düşünerek, kütüphanenin anahtarı durumunda 
olan fiş katalogunun ve yazma kitap kayıt defterlerinin mikrofilmlerini 
çekmek ve bunlan bir başka binada muhafaza etmek yerinde olur. Yazma 
eser kütüphanelerinin güvenlik plânlarında bu tedbire de yer verilmelidir.

Bildirinin başlangıç kısmında, yazma kitapların onlardan 
yararlanan insanlara karşı güvenliğinin sağlanması gerektiği belirtilmişti. 
Kütüphanelerde okuyucuların, yazma eserleri dikkatli kullanmaları, 
kitabi kirli ellerle tutmamaları, çalışırken yanlarında sadece kurşun kalem 
bulundurmalan, kitabi masa üzerinde tedkik etmeleri, yazma eserin 
yanmda, yakınında veya sergilendiği mekanda sigara içmemeleri gibi çok 
iyi bilinen kurallara uymalan istenir. Bunlan dikkate almayan okuyucular 
belki de farkında olmadan kitaplara zarar vermiş olmaktadır. 
Okuyuculamn bir de bilerek yaptığı ve yazma eser koleksiyonlanna 
büyük zaran olan davramşlan vardır, iyi niyetli olamayan bir 
okuyucununun yazmalara yapabileceği zararlan şöye soralayabiliriz. 
Okuma salonunda inceleme esnasında kasıtlı olarak;
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—-Tezhibli yapraklan koparabilir,
— Minyatürleri keserek çıkarabilir,
— Sanat değeri olan cild kapağını alabilir,
— Yazma kitabi kütüphane dışına götürebilir.
“Bizim kütüphanede bugüne kadar böyle bir şey olmamış, bundan 

sonra da olmaz” deyip aşın güven duygusuna kapılmak, kütüphaneciyi 
beklemediği bir hadise ile karşı karşıya bırakabilir. Bunun ardından da 
hiç de istenmeyen sonuçlara katlanmak zorunda kalınacağı hatıra 
getirilmelidir.

Ashnda kitap hırsızlığı, kütüphaneleri eskiden beri meşgul eden bir 
konudur. Batida kitapların raflara veya masalara bağlanması, bir güvenlik 
tedbiri idi. Bizdeki vakfiyelerde, tedkik İçin okuyucuya bir defada bir 
kitap verilmesinin şart koşulması1, kütüphaneye güvenilir kişilerin tayin 
edilmesinin istenmesi, küçük bir kütüphanede dahi iki üç hafız-ı kütüb 
olması, kütüphanenin bunlardan en az ikisinin bir araya gelmesiye 
açılması, yılda bir kere kitap sayımı yapılması ve benzeri uygulamaları 
güvenlik İçin düşünülmüş tedbirler olarak sayabiliriz.

Bugün kitap hırsızlığı azalmamış, aksine çoğalmıştır. Bazılarının 
gazetelere intikal ettiği de olmaktadır. Bu konudaki haberlerin aşağıya 
çıkarılan önemli kısımları, İşin ciddiyeti hakkında bize fikir verecektir:

٤٤ ... Bu kültür kaçakçılığı yurt 191 ve yurt 1151 olmak üzere ikiye 
aynhyor:

Yurt İÇİ kitap kaçakçılığı : özellikle üniversite kitaplıkları ve 
müzelerden çalman değerli kitaplar, sahaflara ya da meraklısı olan zengin 
kişilere yüksek fiyatla satılıyor. Bu kitaplara kimi zaman çalındığı 
kütüphanenin damgası ile bir çok kitapçıda rastlanabiliyor. (Buna örnek 
olarak gazetede, bir üniversite kütüphanesinin damgasını ve kayıt 
numarasını taşıyan, padişah tuğrah bir kitabin fotoğrafı konulmuş ve 
üzerine “Çalıntı Kitabi Sahaflarda Bulduk” başlığı atılmış.)

Yurt dışı kitap kaçakçılığı : Çok değerli el yazmaları ile İbrahim 
Müteferrika baskısı kitaplar müze ve kütüphanelerden gizlice çalınıyor. 
Yasalarımıza göre bunlann gümrükten geçmesi yasak. Ancak kitaplar, 
hah denkleri arasında ya da bavullarda yurt dışına çıkarılıyor. Kaçırılan 
kitaplar çalınırken şu yöntem kullanılıyor:

Yurt dışından Türkiye’ye tamir edilmek üzere kitap getiriliyor. 
Ancak tamir edilecek olan kitap, Türkiye’de bir kütüphanede bulunan

 Bafrah Ahmed Revnakı Efendi vakfiye kayd. (1266 H./l 849-50 M.) ا
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değerli nüshası ile gizlice değiştiriliyor ve sonra, bu değerli nüsha yurt 
dışına çıkarılarak satihyor.

Kitap çalmada etkili yollardan biri de sürgülü çantalar. Bu 
çantaların altma bir ağırlık geldiği zaman açılabilen bölme var. Kitap, 
yavaşça çantanın sürgülü bölmesine doğru itiliyor ve fark ettirilmeden 
dışarıya çıkarılıyor.

Hırsız eğer kitabin ...”
Bir özel müzeden İbrahim Müteferrika baskısı kitapların, bir 

fakülte kütüphanesinden 155 el yazması kitabin çalındığına dair haber 
ise, özel müzenin icra komitesi başkanınm “Artık kütüphaneme giren 
herkesi arayacağım. Hem girerken, hem de çıkarken çantalanm kontrol 
edeceğim” sözü ile noktalanıyor.

"... Kütüphaneden kitap çahnabilir ihtimalini daha başından var 
sayan ülkeler hangi tedbirleri alıyorlar:

Avrupa ve Amerika’daki büyük müze ve kütüphanelerdeki değerli 
kitaplar hiç bir zaman okuyucuya verilmiyor. Araştırma yapmak 
isteyenler ancak kitapların mikrofilmlerinden yararlanabiliyor.

Dışarıdaki kütüphaneciler kitaplık ve okuma salonlarım sürekli 
gizli kameranın monitörlerinden izliyorlar. Bizde ..."

"... Kitap hırsızlan bir şebeke gibi çalışıyorlar. Bunlann arasında 
sosyetenin tanınmış isimleri de var. Bir kütüphanede ya da müzede 
değerli bir el yazması kitabin olduğunu öğrenmesinler. Hemen harekete 
geçiyorlar. Artık alt! ay mi dersiniz, bir yıl mi, sonuçta mutlaka o kitabi 
ele geçiriyorlar.

Adim vermek istemeyen bir yayınevi sahibinin sözleri bunlar. Son 
yıllarda giderek yaygınlaşan kitap hırsızlığını böyle yorumluyor.

Türkiye’deki
Bu pasajlarda bazı abartmalar veya noksanlar olabilir. Ancak şu 

anlaşılıyor ki, yazma eserlerin her an, herkes tarafından çahnabilme 
ihtimali vardır. Kütüphanecilerin bunu göz önünde bulundurarark, 
tedbirde hiç bir zaman kusur etmemeleri gerekiyor.

Kitap hırsızlığına karşı ne gibi tedbirler alınabilir? Her şeyden önce 
kütüphanenin güvenlik plânında okuyucu faktörüne yer verilmelidir. 
Yukanda ifade edildiği gibi, kötü niyetli okuyucular olabileceğini ve 
bunlar tarafından yazma kitabin alınabileceğini gözden uzak tutmamalı 
ve tedbirler ona göre sıralanmalıdır.

Tabii, asil olan kitabin çalınmasını önlemektir. Kütüphanelerde 
hırsızlık olayı meydana gelmemesi İçin caydırıcılık ön plânda 
tutulmalıdır. Personel disiplini bunlann başmda gelir. Okuyucu girdiği 

148



kütüphanede iyi bir görev anlayışı ve ayni zamanda disiplinin var 
olduğunu hissederse, kitaplara zarar verecek davranışlara girişemez.

Kütüphanede özel kıyafetli güvenlik görevlilerinin bulunması, 
kitap hırsızlığına karşı bir diğer caydırıcılık unsurudur. Eğer güvenlik 
görevlisi yoksa; diğer personel, müracaat salonuna öncelik vererek, her 
zaman etrafı kollamahdır. Esasen yazma eserler okuma salonunda 
dikkatli nezaret, etkili bir güvenliğin özünü teşkil eder.

Burada şunu belirtmekte fayda vardır. Müracaat salonlarında 
güvenliğin en zayıf olduğu anlar; öğlende, personel değişimi sırası ve 
akşam, kütüphanenin kapanacağı saatlerdir. Bu vakitlerde daha bir 
dikkatli olmak gerekir.

Okuyucunun, kütüphaneye girişte paltosunu, çantasını, kitaplarım 
bırakması, yazma eser kütüphanelerinde mutlaka uyulması gereken bir 
kuraldır'. Kütüphaneye giriş çıkış İçin turnike koyulması, binada alarm 
tertibat! olması ve elektronik güvenlik sistemi kurulması da yazma eser 
kütüphaneleri İçin düşünülecek diğer önemli tedbirlerdendir.

Bütün bunlara rağmen kütüphanede kitap kaybı olup olmadığını 
anlamak 1911, belirli zamanlarda yazma kitaplan saymakta fayda vardır. 
Bu İşlem aksatılmadan ciddiyetle sürdürülürse, kayıpların fazla zaman 
geçirmeden tespit edilmesi mümkün olur.

 Yazma eserler İçin uygulanacak diger kurallar, 19 Ağustos 1982 tarih ve 17787 sayılı ا
Resmi Gazetede yayınlanan “Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliği” nin 39. 
maddesiyle 20 Mart 1985 tarih ve 18700 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 
“Süleymaniye Kütüphanesi Yonetmeligi’nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.
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KÜLTÜR BAKANINA YAZDIĞIM MEKTUP1

Saym Bakan

4.6.1989

Bakanlığınızca 24-26 Mayıs 1989 tarihleri arasında gerçekleştirilen 
m. Müslüman Kütüphaneciler ve Enformasyon Bilimcileri Kongresi 
(COMLIS m) çok başanh bir şekilde cereyan etmiş bulunmaktadır. Bu 
hususta herkesin ayni fikri paylaştığına emin olabilirsiniz. Organizasyon 
tek kelime ile mükemmel idi. Kongreye katılan delegelerin büyük bir 
hayranlıkla ve memnuniyetle ülkelerine döndüğünü söylemek, bir 
gerçeğin ifadesi olur.

Bu kongrenin boylesine başarılı olması, bizlere Milletlerarası 
Kütüphane Demekleri Federasyonu (IFLA)’nm yıllık kongrelerinden 
birinin de Türkiye’de yapılabileceği cesaretini vermiştir. Bilindiği üzere 
bu federasyona dünya ülkelerinin pek çoğunun kütüphaneci demekleri, 
kütüphaneleri, kütüphanecilikle ilgili kumluşlan ve enformasyon 
birimleri üyedir. Yıllık kongreler her yıl değişik bir yerde yapılmaktadır. 
Büyük bir organizasyon icap ettiren toplantılar, davet eden ülke ile IFLA 
genel kurulunun karan sonucu gerçekleşmektedir.

Yukanda da arz ettiğim gibi, (COMLIS m) de gösterilen başanh 
organizasyon, bir IFLA kongresinin Türkiye’de ayni başan ile 
sonuçlanacağının göstergesidir. Bazen binin üzerinde üyenin katıldığı 
IFLA toplantdanndan birinin ülkemizde yapılmasının tamtma açısından 
da büyük katkısı olacağı şüphesizdir.

Bu bakımdan makamlanmzca uygun görüldüğü takdirde, bu yıl 
IFLA kongresine katılacak olan delegemize, gelecek yıllarda 
federasyonun bir genel kurulunun Türkiye’de toplanmasını teklif etmesi 
İçin yetki verilmesini tensiplerine arz eder, saygılar sunarım.

Nail Bayraktar

.Kültür Bakam’na Yazdığım Mektup, 4.6.1989"". Okul ve Kütüphane, s. 31“ ا
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KiTAP HASTANES±i

Sadece insanlann, hayvanlann ve bitkilerin hastalandığım sanmz, 
değil mi? Halbuki kitaplar da hastalanır. Hem o kadar çok hasta kitap 
vardır ki, onlar İçin hastaneler bile kurulmuştur, ülkemizdeki kitap 
hastanesi, İstanbul’da Süleymaniye Kütüphanesi’ndedir. İtalya’da 
Roma’da bulunan “Enstituto Centrale per la Patologia del Libro” 
Avrupanm en ünlü kitap hastanesidir.

Kitaplar neden hastalanır? Hangi faktörler onları olumsuz yönde 
etkiler? Bu konuda Okumak gazetesinin 1987 yılı 1. sayısında bilgi 
verilmişti2. Orada anlatılan hava kirliliği, rutubet, güneş ışığı, büyük ISI 
farkları ve böcekler gibi 115 etkilerle, kağıdın asit oranının fazla olması, 
mürekkebin içindeki bazı bileşikler ve süslemede kullanılan ahinin İçine 
karıştırılan bakir; kitaplarda yaprakların kırılması, kağıdın dokusundaki 
liflerin dayamklığını kaybetmesi, sararma, küflenme, siyah lekeler, çeşidi 
büyüklükte delikler ve benzeri hastalıklar meydana getirir.

Şimdi kitapların yukarda adi geçen hastanelerde nasıl tedavi 
edildiğini görelim. Hasta bir kitap, getirildiği hastanede önce ustalıkla 
sökülür, yapraklan büyük bir dikkatle temizlenir. Uzmanlarca 
hastalığının tanınmasına çalışılır. Bazı kere ya rutubetin etkisiyle, ya da 
biyolojik sebeplerle kitaplann sayfalan birbirine sıkıca yapışmış olur, o 
zaman özel metodlarla yazıya, minyatüre ve renkli süslemelere (tezhib) 
zarar vermeden bunlar birbirinden aynhr. Boylece kitap kenetlenmiş bir 
yaprak yığını olmaktan kurtardır.

Kağıttaki asidin fazlalığı veya mürekkebin içindeki maddelerden 
dolayı lekelenmiş yahut sararmış yapraklar varsa, önce yazının 
mürekkebinin dağılıp dağılmadığı kontrol edilir, sonra bu oksitlenmeler 
ve siyahlaşmalar laboratuvarlarda hazırlanan eriyikler vasitasiyle 
giderilir. Bu arada okunmayacak duruma gelmiş önemli kitaplar 
hipoklorid ile okunabilir duruma getirilir.

Kitap Hastahanesi”. Okumak, 1989, 3(3), s. 2“ ا
2 Bayraktar, Nail. “Kitaplan hem okuyalım, hem koruyalım” Okumak 1 (1997). s. 2.
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Delinmiş yapraklar ayni bünyede, ayni kalınlıkta ve dayanıklılıkta 
kağıtlarla onanlir. Eğer nadir eserlerden birinde eksiklikler olursa, bu 
parçalar ayni cins kağıtla tamamlanır. Bu sırada yazmin bozulmamasma 
dikkat edilir. Noksan harf ve kelimeler aynen bırakılır.

Kitaptaki hastalık böceklerden ileri gelmişse, o kitap hemen 
dezenfekte edilir. Dezenfekte İşlemi havası boşalabilen, uygulanacak 
dozajlar iklim şartlarına ve miktara göre ayarlanabilen otoklav diye 
adlandırılan gazlama odasında yapihr. Ayni zamanda kitaplann 
bulunduğu depolann da dezenfekte edilmesi gerekir. Böylece kağıt 
güvesi, kurtar (termitler) ve diğer böceklerin yapraklan yiyerek 
üzerlerinde çeşitti şekillerde oymalar, delikler ve kırpıntılar meydana 
getirmeleri tamamen önlenmiş olur.

Rutubetin etkisiyle yapraklan pamuklaşarak dayanıklılığını 
kaybeden, yahut aşmdıncı mürekkepler sebebiyle zamanla harap olan 
veyahut böceklerin kemirdiği ve yapraklarım dantelâ haline getirdiği 
kitaplar ne olacaktır? Bunlar elden çıkanlıp atılacak mi, yoksa büsbütün 
yok olmalan mi beklenecektir? ilim adamlan bu konuda da düşünmüşler 
ve en kötü şartlardaki kitaplann bile ömninü uzatmak İçin büyük çaba 
sarfetmişlerdir. Sonunda çok harap olmuş yapraklann, renksiz ve şeffaf 
% 100 sellüloz iki ince yaprak arasına ahnarak orada korunması yolunu 
bulmuşlardır. Bunun İçin saf sellüloz olan bu yapraklara, özel olarak 
hazırlanmış bir eriyik sürülmekte ve kitap yaprağı bunlann arasına 
konulup belirli bir sıcaklıktaki preste yapıştırma İşlemi yapılmaktadır.

Bunun sonucunda kitap yaprağı yahut yapraklan toza, lekelere 
karşı tamamen korunduğu gibi, oldukça yumuşak ve yıpranmaya 
dayanıklı bir hal almaktadır. Diğer taraftan yazıların okunakhğmda hiç 
bir değişiklik olmamakta; hava almayan yaprak, zararh 415 etkilere karşı 
da korunmaktadır.

Bütün bu işlemleri tamamlanan kitap yeniden ciltlenir. Bu arada 
cilt kapaklan da onanm gerektiriyorsa, orjinaline uygun bir şekilde 
onanhr veya eskisinin ayni bir cilt yapihr ve kitap hastaneden taburcu 
edilir.

Yukarda adi geçen iki hastaneden biri olan Süleymaniye 
Kütüphanesi Cilt ve Patoloji Bölümünde, İstanbul’da ve diğer illerde 
bulunan yazma kitaplar, anlatılan yöntemlerle onanlmakta ve hayata 
yeniden kazandinlmaktadir. Bugüne kadar bir çok kütüphanenin sahip 
olduğu değerli kitaplar bu bolümde onanlmış, her birinin ciltleri ait 
oldukları donemin süsleme özelliklerine uygun bir tarzda yeniden
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yapılmıştır. Kütüphanede cilt ve patoloji alanında uzman olan elemanlar 
çalışmaktadır.

Roma’daki “Enstituto Centrale per la Patologia del Libro” adil 
merkezde de Italyan ve diğer Avrupa ülkeleri kütüphanelerinin nadir 
eserleri onarılmaktadır. Enstitü, ayni zamanda kitaplarda meydana gelen 
hastalıkların incelendiği bir araştırma merkezidir. Buranm mikrobiyoloji 
laboratuvannda çeşidi kültürler hazırlanır ve kitapları tahrip eden küfleri 
ve bakterileri tanımak mümkün olur. Antomoloji laboratuvannda ise 
kitaplara zarar veren haşerelerin türleri incelenir. Enstitünün üretme 
bahçesinde, kağıt sellülozu bakımından zengin bitkiler yetiştirilir. 
Bunlardan elde edilen sellülozdan eski kâğıtların benzerleri yapihr.

Türkiye’de biri Konya’da diğeri Ankara’da olmak üzere iki yeni 
kitap hastanesi daha vardır. Bunlardan Konya’daki “Bölge Yazma 
Eserler Kütüphanesinde faaliylete geçmiş olup, diğeri Ankara’da “Millî 
Kütüphanededir. Bu hastaneler de yakın bir zamanda yazma ve nadir 
basma eserlerimiz İçin birer şifaevi olacaktır.

bibliyografya:
Tamer. Hadi H. “Bir kitap hastahanesine dair” TKDB, 1/2 (1952), s. 

134.
Tamer, Hadi H. “Arşiv vesikalanmn korunması” TKDB, 11/2 

(1954), s. 101.
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Gazi. Saadet. “Roma’daki Patoloji Enstitüsü” TKDB, XXVn/2 
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ilk Belediye Kütüphanesi
İSTANBUL BELEDİYESİ ATATÜRK KİTAPLIĞI

OsmanlI imparatorluğu devrinde kütüphaneler genellikle şahıslar 
tarafından kurulurdu. Başta padişahlar, kadm sultanlar ve sadrazamlar 
olmak üzere çeşitli kademelerdeki din ve devlet adamlan ile hayırsever 
kişiler bir çok kütüphane yaptırmış ve milletin hizmetine vakfetmiştir. 
Devlet eliyle ilk kütüphane 1882 yıhmda tesis edilmiştir. Bugün Beyazıt 
Devlet Kütüphanesi dediğimiz Kütüphane-İ Umumî-İ Osmani’ nin 
kuruluşu 27 Eylül 1882 tarihine, yani bundan 107 yıl öncesine rastlar. 
Cumhuriyete kadar diğer kütüphaneler de Evkaf Nezareti tarafından 
yönetilmiştir. Cumhuriyetin kuruluğundan sonra 3 Mart 1340 (1924) 
tarihinde çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile kütüphaneler, o zamanki 
adiyle Maarif Vekaleti’ne bağlanmıştır. Yeni kütüphanecilik çalışmaları 
bu donemde başlar. Bir taraftan kültür mirasımız olan yazma eser 
kütüphaneleri daha iyi şartlara kavuşturulurken, diğer taraftan halk 
kütüphanelerinin sayısının çoğaltılmasına çalışılmıştır.

Bu arada 1929 yihnda İstanbul Belediyesi de şehre yeni bir 
kütüphane kazandırmak İçin teşebbüse geçer. Vali ve Belediye Başkam 
Muhittin üstündağ’ın başkanlığında Prof. M. Fuat Köprülü, Halil Ethem, 
Dr. Süheyl ünver, Osman Ergin ve diğer bazı şâhısların meydana 
getirdiği, bir kurul bu amaçla çalışmalarına başlamış ve Atatürk’ün 
memleketin kurtuluşunu hazırlamış olduğu Sisli'deki tarihî evde bir 
İnkılâp Müzesi açılmasına karar verilmiştir. Bunun İçin büyük inkılâbın 
safhalarını ve özellikle onun kurucusunun hatıralarım yaşatacak eşyamn 
ve belgelerin toplanmasına başlanmıştır.

Kurul, yalmz Atatürk dönemini değil, ayni zamanda Lale 
Devrinden beri girişilen İnkılâp ve yenilikleri de gösterecek eşya, kitap, 
gazete ve dergileri de toplamış; ancak, bütün malzeme o binaya

1 “ilk Belediye Kütüphanesi: Istanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı”. 
Hatay’da Kütüphane Haftası, Yittik Bülten, 1989, 5 (5)
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sığmayınca, burasının yalnız Atatürk dönemine ve hatırasına ayrılması 
uygun görülmüştür. Diğer müze eşyasıyla, sayısı onbinleri aşan kıymetli 
kitap ve gazete koleksiyonları, yeni onarılmış olan Beyazıt medresesine 
nakledilmiştir. 1931 ytlmda medreseye taşman eserler, müze ve 
kütüphane olmak üzere ikiye aynlarak, medresenin bir koridoru ve o 
koridor üzerindeki odalar müze ve diğer koridoru ile odalan da 
kütüphane olarak düzenlenmiştir.

Belediyenin kütüphane kurma teşebbüsü bir çok kişi ve kuruluş 
tarafından desteklenmiş ve müze ile kütüphaneye büyük bağışlar 
yapılmıştır. Ayraca kurul tarafından satin ahnan eserlerle müze ve 
bilhassa kütüphane birden gelişmiş ve büyümüştür. Sonuçta bu iki 
kuruluşun bir arada tek bir binaya sığmayacağı anlaşılmış ve 
Saraçhanebaşı’ nda Bozdoğan Kemeri yanında harap bir vaziyette duran 
Gazanfer Ağa Medresesi onanlarak müze eşyası oraya taşınmıştır1. 
Boylece 1945 yılından itibaren kütüphane, Beyazıt meydanında hizmetini 
sürdürmüştür.

Ancak, satin alma ve devamlı surette artan bağışlada koleksiyon 
çoğalmaya devam etmiş ve eski eser olan binada, zamanla yer darlığı 
kendini göstermiştir, öyle ki, Prof. Dr. F. Kerim Gökay’ın hediye ettigi 
kitaplar ayn bir binada hizmete sunulmuştur. Bu sıkışık durum devam 
ederken Cumhuriyetin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla Koç Holding A.ş 
ve ilgili kuruluşları, 1973te Taksim’de yeni bir kütüphane binasının 
temelini atmış ve 1976 yılında Belediye’ye devretmiştir. Bunun üzerine, 
bir süre sonra, Beyazıt’taki bina terkedilmiş ve kütüphane, bu defa 
Taksim’e taşınmıştır. Şimdi “İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı” adi 
ile burada okuyucularına hizmet etmektedir.

Bu modem kütüphanenin mimarî projesi Prof. Sedat Hakki Eldem 
(1908-1988) tarafından hazırlanmıştır. Proie 4 kat üzerinde 
düşünülmüştür 5350 m2 kapah alam bulunan bina, altıgenlerden oluşan 
biçimde betonarme karkas olarak İnşa edilmiştir. Çatısı yine altıgen 
biçinrde yedi kubbeden meydana gelmektedir. Okuma salonlan 1050 
m lik iki ana kata yayılmıştır. 75 kişilik konferans, 75 m2’lik sergi 
salonu, yayın sergileme holü ve katalog bölümü, büyük okuma salonunun 
bulunduğu giriş katinda yer almaktadır. Kütüphanenin kitap deposu 
500.000 kitap alacak kapasitededir. Depo ile katlar arasında kitap 
asansörü vardır. Cilt atölyesinde kitap, dergi ve gazeteler ciltlenmektedir

Müze, bugün. Yıldız Sarayının Güzel Sanatlar binasındadu.
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İstanbul’un en zengin ,kütüphanelerinden biri halini alan Atatürk 
Kitaplığı’nın Belediyenin kendi koleksiyonlarından başka ؟eşitli kişilerin 
bağışlanndan meydana geldiği yukarda belirtilmişti. Belediye 
koleksiyonunda eski ve yeni harfli, Türkçe ve yabancı dil gazete ve 
dergiler önemli bir yekun teşkil etmektedir. Bir kısmının katalogu 
yayınlanmış olan eski harfli basma kitaplar da ayn bir değere sahiptir. 
Aralannda nadir nüshaların bulunduğu yazma eserlerin ise fiş katalogu 
hazırlanmıştır.

Kütüphaneye kuruluş yıllarından sonra kitap bağışında bulunanlar 
arasında Muallim Cevdet, Ziya Emiroğlu, Yahya Recai Yok, Talat 
Bayrakçı ٧٥ Osman Ergin’i, bunlardan başka A. Haydar Taner, Ahmet 
Kutsi Tecer izzettin Derbent, i. Habib Sevük, Kemal Salih Sel, H. Nezihi 
Erkson, H. Fahri Ozansoy, Feridun - Metin Nigar, Prof. Dr. F. Kerim 
Gokay, H. Sadik Durukal, Rüştü Dik, Behçet Kemal Çağlar, M. Halit 
Bayn, H. Cafer Ergin, Prof. Dr. T. Zafer Tunaya ve diğer hayırsever 
şahısları sayabiliriz.

Bunlardan M. Cevdet inançalp, 1883-1935 yıllan arasında 
yaşamıştır, ömrünün otuz iki yıhnı öğretim alanında geçiren bu 
saygıdeğer insan, hayatında yalmz kitaptan zevk almış, bütün varını 
yoğunu kitaba vermiş ve onlar İçin yaşamıştır. Kendi yazdığı eserleri de 
bulunan Muallim Cevdet’in son görevi Başbakanlık Arşivi Tasnif Kurulu 
Başkanlığı idi.

İstanbul Vilayet ve Belediyesinde 30 yıldan fazla süre ile çalışan 
Osman Ergin (1883-1961), çeşitli okullarda öğretmenlik de yapmıştır. 
Kütüphanenin kuruluşunda teşkil edilen kurulun üyesi olan o. Ergin; 
belediyecilik, şehircilik, bibliyografya ve eğitim kurumlan tarihi 
konulannda önde gelen uzmanlardandı. Başlıca eserleri şunlardır: 
Mecelle-i Umur-İ Belediye (5 c.), Türkiye Maarif Tarihi (5 c.), 
Türkiye’de şehirciliğin tarih-i İnkişafı, Türk tarihinde vakıflar, Istanbul 
şehreminleri, Muallim M. Cevdet’in hayati, eserleri ve kütüphanesi, Ibni 
Sina bibliyografyası.

Kütüphaneye kitap bağışında bulunanlann adlanndan anlaşılacağı 
üzere aralannda tanınmış şairler (H. Fahri Ozansoy, Behçet Kemal 
Çağlar) ve edebiyatçılar (A. Kutsi Tecer, I. Habib Sevük ) 
bulunmaktadır. Bunlann yanında öğretmenleri (A. Haydar Taner, 
Feridun Nigar, Rüştü Dik), bilim adamlarım (1. Kerim Gokay, T. Zafer 
Tunaya) ve diğer meslek mensuplanm (Ziya Emiroğlu, Y. Recai Yok, 
Kemal Salih Sel, Talat Bayrakçı, izzettin Derbent, H. Nezihi Erkson, H. 
Sadik Durukal, M. Halit Bayn, H.Cafer Ergin) zikredebiliriz. Hepsi 
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hayırsever ve ayni zamanda kitap sever olan bu şahıslarla burada adlan 
geçmeyen diğer bağış sahiplerinden ebediyete intikal edenleri rahmetle, 
hayatta olanlan saygı ile anıyoruz.

İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı’nın kitap mevcudu bugün 
150.000'6 yaklaşmış durumdadır. Okuma salonlan 144 kişiliktir, özel 
araştırma eserleriyle gazete ve dergilerden yararlananlann salonu ayndir, 
Müracaat eserleri ile, Atatürk’le ilgili bütün yayınlar (Atatürk Kitaplığı) 
giriş katindadır. Bu katta bir de ödünç Kitap Verme Bölümü hizmete 
girecektir. İstanbul’la ilgili eserlerin bir araya getirildiği İstanbul 
Kitaplığı ayn bir bölüm halinde okuyucunun istifadesine sunulmaktadır, 
6-16 yaş arasındaki çocuklann yararlanacağı Çocuk Kütüphanesi ise 
yakında açılacaktır.

1988 yılında kütüphaneden 21.130 kişi yararlanmıştır. Müracaat 
eserleri dışında okuyucuya 8.080 kitap çıkmıştır. Fotokopi hizmetinden 
yararlanan okuyucuların sayısı buna çok yakindir. Yazma eserlerden 
mikrofilm istekleri “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait eselerden 
faydalanma Usul ve Esasları Hakkmda Tüzük” çerçevesinde 
karşılanmaktadır.

İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı Beyoğlu İlçesi yamnda 
Beşiktaş ve Sarıyer’e kadar uzanan çok geniş bir alana hizmet eden tek 
kütüphanedir. Adi geçen ilçelerde kütüphane binaları yapılıncaya kadar 
şüphesiz bu durum devam edecektir. Nüfusu 6 milyonu bulan İstanbul’da 
daha bir çok Atatürk Kitaplığı’na ve onlan yaptıracak hayırsever kişi ve 
kuruluşlara ihtiyaç vardır.

Bunun çok geçmeden gerçekleşeceğine inanıyoruz.

BİBLIYOGYAFYA:
Durusoy, M. Orhan. İstanbul Belediye Kütüphanesi Alfabetik 

Katalogu İstanbul : İstanbul Belediye Kütüphanesi, 1953-54. 3 c. 
(XVI, 297; 6, 155; 6, 508 s.)

Ergin, O. Nuri. M.Cevdetin hayati, eserleri ve kütüphanesi. İstanbul 
: İstanbul Belediyesi, 1937. 748 s.

Koç topluluğunda yaptmlan Atatürk Kitaplığı’nın Istanbul 
Belediyesine armağan töreni broşürü. 2 Kasim 1976.
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KÜTÜPHANELER1

Kütüphaneler, kitaplann toplandığı, korunduğu ve özellikle 
yararlanmaya sunulduğu yerlerdir. Kütüphanelerde, kitapla insan 
arasında bir ؟eşit bilgi alışverişi olur. Başka bir deyişle kütüphaneler, 
insanin ortaya koyduğu ber çeşit ilim ve sanat ürünlerini, gene insana 
taşıyan küttür istasyonlandir.

Yazmm bulunuşu ile bilgilerin tespit edilmesi, korunması ve daha 
sonraki nesillere aktanlmasi mümkün olmuştur. Yazmm zamanla 
gelişmesi ve tabletlerin, papirüs ve parşömen tomarları ile, kâğıdın 
bulunmasından sonra, yazma kitaplann muhafaza edilmeye başlanması 
kütüphaneleri ortaya çıkarmıştır.

Dünyânın en eski kütüphaneleri Anadolu’da kurulmuştur. 
Hattuşa’daki Hitit imparatorluğu arşiv binası dünyadaki ilk kütüphane 
olarak kabul ediliyor. Bergama kütüphanesi ile Efes kütüphanesi daha 
sonraki yüzyıllarda yine Anadolu’da kurulmuştur.

Eski Türk devletlerinden Uygurlar’da, Gazneliler’de, Büyük 
Selçuklu ve Osmanh imparatorluklanndaki kütüphanelere göz atarsak, 
bu konuda ne kadar zengin bir geçmişimiz olduğu ortaya çıkar.

Fatih İstanbul’u fethettiğinde, Zeyrek medreselerine ve Eyüb’de 
yaptırdığı camiye kitap vakfederek, şehirde ilk kütüphaneleri kurmuştur. 
Daha sonraki dönemlerde padişahlar, sadrazamlar, kadm sultanlar, din ve 
ilim adamları ile, diğer hayır sever şahıslar sayısız kütüphaneler 
yaptırmıştır.

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra kütüphaneler, o zamanki adıyla 
Maarif Vekâletine bağlanmıştır. Modem kütüphanecilik çalışmaları bu 
donemde başlar. Bir taraftan kültür mirasımız olan yazma eser 
kütüphaneleri daha iyi şartlara kavuşturulurken, diğer taraftan halk 
kütüphanelerinin yurt çapmda yaygınlaştırılmasına çalışılmıştır.

Kütüphaneler”. Millî Eğitim, Mart 1989, (83), s. 46-48“ ا
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Bilindiği gibi, milletlerin eğitim ve kültür alanında ilerlemesinde 
halk kütüphanelerinin rolü büyüktür. Her yaş ve seviyedeki vatandaşın 
 eşitli konulardaki fikir ürünlerinden ücretsiz olarak yararlanmasını؟
sağlayan ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda 
bulunan halk kütüphaneleri, İçinde bulunduğumuz 20. yüzyılda büyük 
önem kazanmıştır.

Günümüz insani, yazılı uygarlığın sembolü olan kitaptan ve diğer 
yayın türlerinden her donemden daha çok yararlanmak istemektedir, ilim 
ve tekniğin hızla gelişerek ihtisaslaşması ve bunu takip eden yayın 
patlaması, insanları buna zorlamaktadır.

Diğer taraftan, günümüz İnsanının uzun süre kütüphanede oturarak 
orada kitap okumasına zamam yoktur. Bu konuda ona yardımcı olmak 
İçin kütüphanelerden okuyuculara ödünç kitap verilmektedir, ülkemizde 
bu sistem, her tür kütüphanede uygulanmaktadır. Bir öğrenci, okulunun 
kütüphanesinden de, evinin çevresindeki halk kütüphanesinden de hiç bir 
ücret ödemeden ödünç kitap alabilir.

Bati ülkelerinde kütüphane istatistiklerinde ilk görülen, üye sayısı 
ve ödünç verilen kitap miktandir. Danimarka’da yılda 60 milyondan 
fazla ödünç kitap verilmektedir, Ingiltere’de bir halk kütüphanesinden 
ödünç alman kitap sayısı 500.000’in üstündedir. Nüfusu beş milyon olan 
Finlandiya’da halkın % 40/1 kütüphanelere üyedir.

Günümüz kütüphanelerinde kitap yanmda dergi, gazete, harita, 
resim, film, slayt, televizyon, video, fotokopi cihazları ve bilgisayar da 
bulunmaktadır. Böylece kütüphaneler, göze ve kulağa hitap eden bütün 
araçlan’ İçine alan araştırma birimleridir, diyebiliriz. Bu materyal 
zenginliğine okul kütüphanelerinde de rastlanır. Esasen okul 
kütüphaneleri, öğrencilerin ilk başvuracağı bilgi merkezleridir. Bir 
öğrenci aradığı bilgiyi kendi okulunun kütüphanesinde bulamadığı 
takdirde halk kütüphanesine gider.

Eğitimin amaçlanm gerçekleştirmede, öğrencileri düşünme ve 
araştırma kudretine sahip, yüksek karakterde insanlar olarak yetiştirmede 
okul kütüphanesinde rolü İnkâr edilemez. Onlann araştırma ve bilgi 
edinme İhtiyâcını karşılama yanında, boş zamanlanm okuyarak 
değerlendirme alışkanlığını kazandırmak görevini de yerine getiren okul 
kütüphanelerinin önemi gününüzde çok daha artmıştır.

Milletlerin bilim ve teknoloji alanında yarış halinde olmalan, 
bugünün öğrencisini, okumaya, hem de pek çok okumaya zorlamaktadır. 
Bu yanştan kopmamak ve ileri saflarda yer almak İçin, öğrencilerinize 
okuma imkânı sağlayacak modem okul kütüphanelerine ihtiyaç vardır.
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Ideal anlamda bir okul kütüphanesi; yeni yayınlardan oluşan zengin 
koleksiyonu, bilgili personeli, göze ve kulağa hitap eden ؟eşitli araçlan, 
geniş ve 19 açıcı salonu ile okulun kalbidir. Her biri bilgiye ve kitaba 
susamış olan küçük beyinleri besleyecek olan bu kalbin iyi çalışması, her 
an taze bilgi pompalaması, ona verilecek değere ve öneme bağlıdır.

21. yüzyıla okuyan bir toplum olarak girmek İçin, kütüphaneleri 
bugünkü durumdan çok daha ileriye götürmek, onlan eğitim ve kültür 
hayatimizin aynlmaz birer parçası olarak görmek zorundayız. 
Unutmamalıyız ki okumanın yolu kütüphaneden geçer.
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ÖNEMLİ BİR MÜRACAAT KAYNAĞI 
BiBLiYOGRAFYAi

Herhangi bir konuda araştırma yapmak veya eser hazırlamak 
isteyen bir insan, o konuda daha önce neler yayınlandığını bilmek ister. 
Ancak bu bilgiyi nerede ve nasıl bulacaktır. Meselâ, Türk tarihi hakkında 
inceleme yapacak bir araştırmacı, o güne kadar bu konuda yayınlanmış 
kitaplann neler olduğunu nasıl bilecektir? Fuzulî ile ilgili bir kitap 
hazırlamayı düşünen bir yazar, şairin bütün eserlerini ve onun hakkında 
yazilanlann tam bir listesini nerede bulacaktır? Bu sorulann cevabi, 
yazının başlığından da anlaşılacağı üzere, bibliyografyadır. Eskilerin 
kitabiyat2 dedikleri bibliyografyayı kısaca;

1 - Kitaplar hakkında bilgi veren yazı,
2 - Belli bir konuda veya çeşitli konularda yaymlann listesi 

diye tarif edebiliriz. Daha doğru bir ifade ile bibliyografya, İnsanlığın 
yazılı bilgilerinin sistematik listesidir.

Bizde, bati dünyasında da şöhret bulmuş en önemli bibliyografya, 
Kâtip Çelebi (1608-1657)111 Keşfü’z-zünûn adil eseridir. Avrupa’da 
Hacı Kalfa unvam ile tanınan Kâtip Çelebi’nin ölümünün 300. yihnda 
(1957) Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanan armağan kitabında3 
Orhan Şaik Gokyay, bu değerli kaynak eser hakkmda şu bilgiyi 

"Büyük bir bibliyografya kamusu olan bu eseri, Hacı Kalfa, 
yirmi yıl sarfında meydana getirmiştir. Gerek bizzat okuduğu, gerekse 
sahaflarda ه kütüphanelerde gördüğü bütün eserleri, alfabe tertibine 
göre sıralamıştır... Eserin muhtelif bölümlere ayrılmış olan 
mukaddimesinde, ilmin ehemmiyeti, kıymeti, taksimi ve tarihi uerinde

 -Önemli Bir Müracaat Kaynağı Bibliyografya”. Millî Eğitim, 06.1990-08.1990, (98“ ا
100), 5. 62-63.
2 Kitabiyat: “Bir ilme veya san’ata müteallik eserlerin isim ve müellifleri ve telif 
tarihleri ve kısaca münderecatlan hakkmda tertip edilen fihrist” (Pakahn, Mehmet Zeki. 
Osmanh tarih deyimleri ve terimleri sözlüğü. İstanbul : Millî Eğitim Basımevi, 1971. c.
11,5.285.)
3 Kâtip Çelebi, hayati ve eserleri hakkmda incelemeler. - 2. bs. - Ankara : Türk Tarih 
Kurumu Basımevi, 1985. 225 s.
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durmuş, bütün ilimlerin isimlerini, tariflerini ه mevzuların vermiştir... 
74.500 kadar kitap ve risale dercedilmiş olan bu eserde 10.000 kadar 
müellif ve şarilı ismi zikredilmektedir. Eser, Flügel tarafından 7835-7858 
seneleri arasında; Arapça metni ve latince tercümesiyle birlikte ilk iki 
cildi Leipzig’de ve diğerleri Londra’da olmak üzere yedi cilt halinde ve 
indeks ilâvesiyle basılmıştır.’’[ Keşfü’z-zünûn, OsmanlI döneminde 
Mısır’da 1857, îstanbul’da 1892, Cumhuriyet döneminde ise Millî Eğitim 
Bakanlığınca 1941-1943 ydlannda yayınlanmıştır. Sonuncunun 1971 
yılında ikinci baskısı yapılmıştır.

Bibliyografyaların hazırlanması İçin gerekli kaynaklar 
kütüphanelerde bulunur. Bizde kütüphaneciliğin gelişmesi ve 
kütüphanelerin yaygınlaşması ile birlikte, bibliyografyaların sayısında da 
gözle görülür bir artış olmuştur. Cumhuriyetin 50. yihnda basılan 
‘‘Bibliyografyaların Bibliyografyası ”2 o tarihe kadar yayınlanmış bütün 
bibliyografyaları tanıtmaktadır. Ondan sonra da çeşidi konularda bir çok 
bibliyografya yayınlandığı tabiîdir.

Bibliyografyalar, önce genel ve özel olmak üzere ikiye aynhr. 
Genel bibliyografyalara en güzel örnek, ülkelerin millî 
bibliyografyalarıdır. 1934 yihndan beri yayınlanan Türkiye 
Bibliyografyası ile 1952 yihndan itibaren yayınlanan Türkiye Makaleler 
bibliyografyası ülkemizin millî bibliyografyalarıdır. özel 
bibliyografyalar, adından da anlaşılacağı üzere, belirli konularda veya bir 
şahıs adma hazırlanmış bibliyografyalardır. Yazının başlangıç kısmında 
sorulan iki soruya cevap da teşkil edecek olan “Türkiye tarih yayınlan 
bibliyografyası ”3 özel bir konu İçin, “Fuzulî hakkmda bir bibliyografya 
denemesi”4 ise şahıs İçin hazırlanan bibliyografyalara birer örnektir. 
Şahıs bibliyografyalarına önemli iki örnek de “Atatürk ve devrimleri 
tarihi bibliyografyası”5 ile “Atatürk kaynakçası”6 dır.

.a.g.e. s. 77-78 ا
2 Cumhuriyet Döneminde Bibliyografyaların Bibliyografyası Ankara : Başbakanlık 
Basımevi, 1973. XIV, 418 s.
3 Koray, Enver. Türkiye tarih yayınlan bibliyografyası. İstanbul : Mîllî Eğitim 
Basımevi 1959-1987. 4 c. (XII, 680: 510, 683, 416 s.)
4 Cunbur, Miijgan. Fuzulî Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi. İstanbul : Maarif 
Basımevi, 1956. ٧1, 129 s.
5 Gökman, Muzaffer. Atatürk ve devrimleri tarihi bibliyografyası. İstanbul : Millî 
Eğitim Basımevi, 1981-1983. 3 c. (XIV+108, XVI + 672 s.)
٥ Şenalp, Leman. Atatürk kaynakçası. Ankara : Türk Tarih Kurumu, 1984. 2 c. 
(XXXVI, 348975*, 2545.)

162



Bibliyografyalar düzenleniş bakımından alfabetik, sistematik ve 
kronolojik olarak üçe aynhr. Hazrrlamşlanna göre de basit 
bibliyografyalar, tahlilî bibliyografyalar ve tenkidi bibliyografyalar 
adıyla üçe ayırmak mümkündür. Son olarak bibliyografyaları, 
tamamlanmış ve tamamlanmamış (peryodik) bibliyografyalar diye iki 
bölümde toplayabiliriz.

Okul kütüphanelerinin çoğunda bulunan ve bulunması çok yararh 
olan Türkiye Bibliyografyası, yukardaki sınıflandırmaya göre genel, 
millî, sistematik ve peryodik bir bibliyografyadır. Türkiye’de basılan 
bütün kitapların, broşürlerin, harita ve atlasların, dergi ve diğer basih 
ürünlerin bibliyografik künyelerini veren ve Millî Kütüphane tarafından 
ayda bir yayınlanan Türkiye Bibliyografyası, kütüphanecinin en büyük 
yardımcısıdır. Çünkü kütüphanede bulunan her eserin konu numarasını 
ve katalog fişinin yazılış şeklini bu bibliyografyada bulmak mümkündür. 
Yeter ki kütüphanede bütün sayılan noksansız olarak bulunsun. Geçmiş 
yıllardan günümüze kadar basılmış olan kitaplann, ait olduklan yıllann 
bibliyografyasında, kitap ve yazar adi indeksleri yardımıyla bulunması ve 
gereken bilgilerin fişe aktanlmasi İşten bile değildir. Türkiye 
Bibliyografyası kitap seçiminde de büyük kolaylık sağlar. Sonuç olarak 
diyebiliriz ki, kütüphanecinin her an elinin altında bulunması gereken en 
önemli müracaat kaynağı Türkiye Bibliyografyasıdır.

Bibliyografyalar genel olarak kitap halinde hazırlandığı gibi, bir 
süreli yaymda makale halinde de yayınlanabilir. 1978 yihnda Tarih 
Enstitüsü Dergisi’nde çıkan “Türkçe Yazmalar Bibliyografyasi”m' buna 
bir örnek göstererek konuyu tamamlamış olahm. Ve şöyle bir soru da 
yazımızın son cümlesi olsun: ilgi duyduğunuz bir konuda bibliyografya 
hazırlamayı düşünür müsünüz?

Şeşen, Ramazan. “Türkiye Kütüphanelerinde Bulunan Bazı Türkçe Yazmalar” 
Istanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, 404-5.373 ,(1978) آل.
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2 5. YILDONUMU DOLAYISIYLA
İ.ü. EDEBÎYAT FAKÜLTESİ KÜTÜPHANECİLİK 

BÖLÜMÜNÜN KURULUŞ YILLARI1

“14.2.1963’de İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphane 
Komisyonu Başkam Prof. Dr. Cavit Baysun, Fakülte Profesörler 
Kurulu’na, Kütüphanecilik Bölümü kurma önerisini getirmiş, kurul 
19.2.1963 tarihli toplantısında bölümü kurma karanm almış, oturumunda 
onaylanmıştır. Bu sırada Edebiyat Fakültesi Kütüphane Komisyonu şu 
üyelerden oluşuyordu: Ord. Prof. Cavit Baysun, Prof. Dr. Macit Gokberk, 
Prof. Dr. Semavi Eyice, Prof. Dr. Fikret Işıhan ve Prof. Dr. Fahir îz.”

Yukarıdaki satırlar İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Kütüphanecilik Dergisi’nden alınmıştır2, i. ü. Edebiyat Fakültesi 
Kütüphanecilik Bölümü’nün kurulmasını teklif eden merhum Ord. Prof. 
Cavit Baysun’un ve yazıda adi geçen Kütüphane Komisyonu üyelerinden 
biri bölümünün, aşağıda örneğini sunacağım dilekçede de imzalan 
bulunmaktadır. 1960 ya da 1961 yılında İstanbul üniversitesi 
Rektörlüğü’ne verilen bu yazıda dile getirilen konu aynidir; yani, 
Edebiyat Fakültesi’nde bir kütüphanecilik bölümü kurulması isteğidir.

Yıllardan beri muhafaza ettiğim bu dilekçe örneğini bana merhum 
Prof. Dr. Bedi N. Şehsuvaroğlu3 vermişti. Kendisi ile birlikte 26 öğretim 
üyesinin İmzasını taşıyan dilekçenin, Kütüphaneciliğimizde olumlu bir 
adim atılmasında katkıları bulunan değerli öğretim üyelerinin adlanm 
bize bildirecek olan yazı aynen şöyle:

 .İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nün Kuruluş Yıllan”. Prof. Dr“ ا
Osman Ersoy’a Armağan. 1990, s. 28-32.
2 Baysal, Jale. “İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü”nün 
yirmi yıllık tarihçesi 1964-1984", Istanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Kütüphanecilik Dergisi 1 (1987), s. 6.
3 i. ü. Tip Fakültesi Tib Tarihi Enstitüsü Başkam iken 1977 yıhnda vefat eden Prof. Dr. 
Bedi N. Şehsuvaroğlu, bugün İstanbul il Halk Kütüphanesi olarak kullanılan binanın 
yapılmasını sağlayan “İstanbul Şehir Kütüphanesi Kurma ve Yalatma Demeği"mn 
kurucusu ve öldüğü tarihe kadar başkam idi.
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Istanbul üniversitesi Rektörlüğüne

Saym Rektör;
ilmin bekâsını sağladığı kadar kaynağını da teşkil eden kitap ve 

kütüphanenin bir üniversite İçin ifade ettiği değeri size izah etmekten 
uzağız. Ancak üniversite Merkez Kütüphanesindeki 350 bin, Fakülte 
Kütüphanelerindeki 150-200 bin ve muhtelif enstitülerdeki en az 150 bin 
kadar kitap ve dergi bugün gerekli şekilde bakilamamakta ve lüzumu gibi 
tasnif ve katologe edilerek tam manasıyla hizmete arz edilememektedir. 
7-800 bin kitabin bir ilim müessesesi bakımından taşıdığı maddi değer 
kadar ilim adamlarının bunlardan layihyia istifade edememeleri 
hasebiyle üniversitenin maruz kaldığı manevi zarar da büyüktür. Bu 
sebeple aşağıda İmzası bulunan biz öğretim üyeleri Ankara’da olduğu 
gibi İstanbul üniversitesinde de bir (Kütüphanecilik 115154)141 
kurulması lüzumuna inanıyor ve bazı idealist kütüphanecilerin bu yolda 
bizleri ikaz etmelerini iftiharla karşılıyoruz. Bu Enstitü bir yandan 
İstanbul’un başlıca servetlerinden biri olan zengin halk kitaplıklarını 
koruyacak ve tanıtacak değerli kütüphaneciler yetiştireceği ve onlan 
takviye edeceği gibi diğer taraftan da talebe olanları dahi stajlan 
esnasında yetersiz personeli olan üniversite ve Fakülte kütüphanelerine 
yardımcı olacak ve hatta hiçbir personeli bulunmayan bazı Enstitü ve 
Kliniklerin kitaplıklarına da tesanüp ederek bu kütüphanelerin tanzim ve 
katologe edilmelerini sağlayabileceklerdir düşüncesindeyiz. Bu inançla 
gerekli emir ve yardımlarınızı arz ve rica ederiz.

Doç. Dr. Bedi N. Şehsuvaroglu 
Prof. Dr. Ahmet Ateş 
Prof. Dr. Mehmet Kaplan 
Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan 
Doç. Dr. Cevat Eren 
Prof. Dr. Oktay Aslanapa 
Doç. Dr. Tahsin Yazıcı 
Doç. Dr. İbrahim Kafesoğlu 
Prof. Dr. Mümtaz Turhan 
Ord. Prof. Dr. Cavit Baysun 
Ord. Prof.Dr. Besim Darkot 
Doç. Dr. Bedia Akarsu 
Doç. Dr. Sencer Tonguç

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Unver 
Ord. Prof. Dr. Reşit Rahmeti Arat

Prof. Dr. Vehbi Eralp
Doç. Dr. Faruk Timurtaş 

Ord. Prof. Dr. z. Velidi Togan 
Prof. Dr. Vahit Turan 
Doç. Dr. Fikret Işıltan 

Ord. Prof. Dr. Ahmet Ardel
Doç. Dr. Cahit Tanyol

Prof. Dr. Sim Erinç 
Doç. Dr. Ismail Tunah 
Doç. Dr. Bema Moran 
Prof. Dr. Cemal Tukin
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Bu dilekçenin yazılmasında, İstanbul üniversitesi öğretim 
üyelerinin büyük çoğunluğuna o tarihlerde gönderilen bir yazı vesile 
olmuştu. Biraz sonra okuyacağınız bu metni ben kaleme almıştım. 
Merhum Prof. Dr. Bedi N. Şehsuvaroglu, Rektörlüğe sundukları 
dilekçenin örneğini zaten onun İçin bana vermişti.

0 zamanlan memuriyetimin daha ilk yıllan idi. Her mesleğe, o 
mesleğin ögremini yapılarak intisap edilmesinin uygun olacağına 
inanıyordum'. Bu düşünce ile, 1960 yılında, o zamanki aylığından 
epeyce bir meblağ ayırarak aşağıdaki yazıyı bir matbaada bastırdım. 
Sonra onlan Edebiyat Fakültesi öğretim Üyeleri başta olmak üzere, 
Istanbul üniversitesinin bir çok öğretim üyesine posta ile gönderdim2. 
Sonra da neticeyi beklemeye başladım. Yukarıda belirttiğim gibi, 
merhum Prof. Dr. Bedi N. Şehsuvaroglu Rektörlüğe sunduklan 
dilekçenin bir örneğini bana verince, teşebbüsün boşa gitmediğini 
anladım, ilk merhale olumlu sonuçlanmıştı Daha sonraki yıllar (1962- 
1964) Bölümün kuruluş hazırlıkları ile geçti3.

Şimdi bakalım, mesleğin daha ilk basamaklarında bulunan bir 
kütüphaneci, o donemin muhterem üniversite hocalanna, aslında çok iyi 
bildikleri bir konuda neler yazmaya cesaret etmiş:

Savin.............................................................

Üniversitelerin mühim ihtiyacı, modem kütüphanelerdir. Bir 
üniversite kurulurken beraberinde inşası unutulmayacak müesseseler, 
kütüphaneler ve laboratuvarlardir. Memleket içindeki yayınlan 
muntazam olarak toplayan, yabancı neşriyatı da ayni hassasiyetle takip 
eden üniversite kütüphaneleri, ilim adamlannm en büyük yardımcısıdır. 
Etrafındaki kütüphanecilerin yafan alafasiyla istediği kitaplan kolaylıkla

 Bu inançla, kütüphanelerdeki hizmet sürem on yılı asmış olduğu halde, 1965 yılı Şubat ا
döneminde, 1. ü. Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümüne doktora öğrencisi olarak 
kaydolmuş ve iki yıl Prof. Dr. Rudolf Juchhoff’un derslerine devam etmiştim. Ancak, 
idari işlerin dağdağası İçinde doktora çalışmalarımı tamamlamak mümkün olmadı ve o 
yıllar tatil bir hatıra olarak kaldı.
2 Hukuk, iktisat ve Tib Fakültesinde, kendilerini tanımadığım öğretim üyelerinin 
adlarım tesbit etmek İçin koridorlarda, elimde kağıt kalemle dolaşıp odaların önünde 
isim, soyadı ve unvanları teker teker yazdığım günleri hatırladıkça, bunları nasıl 
yaptığıma hayret ediyor; bugün böyle bir şey yapmağa kalkmışsam, herhalde bir 
yerlerde sorguya çekilirim diye düşünüyorum
2 Artukoğlu, Adil. “Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitimine Genel Bakış” TKDB 
XXVHI/1-2 (1979), s. 6.
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bulmak, onlardan en iyi şartlar altında istifade etmek ve kütüphanenin 
huzur veren havası İçinde yeni eserler meydana getirmek, ilim adamları 
İçin en büyük saadettir. Bu saadete ermek İçin, yukanda bahsettiğimiz 
gibi mükemmel bir kütüphane binası ve bilgili, çalışkan, mesleğinde 
otorite kütüphaneciler lâzımdır. Zikredilen evsaftaki kütüphanecilerin, 
ilim adamlarmm çalışmaları hususundaki rolü, bina ve ihtiva ettiği 
kitaplardan daha mühimdir. Büyük ve güzel bir kütüphane yapihp, İçine 
yüzbinlerce kitabi, en çabuk ve kolay bir şekilde istifade edilebilir hale 
sokacak olan, ancak kütüphanecidir. Gayet önemli ve önemli olduğu 
kadar da zevkli olan bu vazifeyi yerine getirecek olan kütüphanecinin de 
geniş bir umumi bilgisi, pratik zekâsı ve sistemli bir çalışması olması 
lâzımdır. Tabii bu vasıflar, ya tecrübe ile yahut tahsille elde edilir. 
Kütüphanelerin çok ileri bir seviyede olduğu medeni memleketlerde 
kütüphanecilik, geçen asırdan beri müstakil bir bilim kolu haline 
gelmiştir. Kütüphaneci yetiştirmek İçin fakülteler açılmış; her yıl 
muntazam olarak kütüphanecilik kurslan tertip edilmiştir ve 
edilmektedir. Mesleğe intisap etmek isteyenlerin bu fakültelerden mezun 
olması gerektiği gibi, kütüphanede orta dereceli bir memuriyet İçin 
kurslarda başarı kazanmış olmak şarttır. Sağlam mesleki bilgiye sahip bu 
kütüphanecilerin idaresindeki kütüphaneler de, her bakımdan inkişaf 
etmiş ve halkın, talebenin, ilim adamlarmm ikinci bir mabedi haline 
gelmiştir.

Memleketimizde kütüphaneciliğin müstakil bir bilim olarak 
okutulmasına altı yıl evvel başlanmış ve Ankara’da Dil ve Tarih- 
Coğrafya Fakültesi’nde bir Kütüphanecilik Enstitüsü açılmıştır. Geçen 
yıl ilk mezunlarmı veren Enstitüden mütehassis kütüphaneciler 
yetişmektedir. Her çeşit kütüphanenin, fakat bilhassa üniversite 
kütüphanelerinin mesleki tahsil yapmış bu çeşit elemanlara olan ihtiyacı 
büyüktür. Bu ihtiyacın biran evvel karşılanması çok faydalıdır. 
Yurdumuzun kültür merkezi olan İstanbul, kütüphanelerinin adedi 
bakimandan başta gelir. Tatbikat sahasının geniş olduğu bir muhitte 
açılacak Kütüphanecilik Enstitüsünün çok verimli olacağı muhakkaktır. 
Ankara ve İstanbul’da yetişecek kıymetli kütüphaneciler, ilim 
adamlarının en yakın yardımcısı olacak; ilim ve kültürümüzün 
terakkiyatmda mühim rol oynayacaklardır.

istanbulda kurulacak Enstitünün Edebiyat Fakültesi manzumesi 
İçinde olması tabiidir. Fakülteden bir profesör başkanlığında deruhte 
ettiği takdirde, Ankara Enstitüsü mezunlarından birkaç asistan tayin edilir 
ve ilk senelerde, İstanbul Kütüphanecilerinden Amerika’da, Avrupa’da 
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ihtisas yapmış veya mesleğinde temayüz etmiş olanlara da okutmanlık 
vazifesi verebilir. Enstitünün büyük bir rağbet göreceği ve kısa zamanda 
inkişaf ederek sag am bir bünyeye sahip olacağı şüphesizdir. Bilhassa, 
son senelerde üniversiteye olan tahaccümün bir kısmının yeni bilim dah 
olan kütüphaneciliğe yöneleceği, kuvvetle tahmin olunabilir.

Bina İçin endişeye mahal yoktur. Edebiyat Fakültesi önünde 
bulunan ve İÇİ evvelce modernize edilmiş olup halen dış kısmı restore 
edilen Kuyucu Murad Paşa Medresesi, bu İş İçin biçilmiş kaftandır. 
Fakülteye çok yakın olduğu gibi, kütüphaneler muhitinin de 
merkezindedir. Tabii, ilerde daha mükemmel bir bina bulmak imkanlan 
araştırılır.

Halk İçin en mühim eğitim vasıtası, talebe İçin okuldan sonra en iyi 
öğretim ocağı ve ilim adamlan İçin yegane çalışma yeri olan 
kütüphanelerin, bu memleketşümul vazifeleri yerine getirmesi İçin 
gerekli olan elemanları yetiştirecek Istanbul Kütüphanecilik Enstitüsünün 
kurulması hususunda teşebbüs, teklif ve tavassutlarınızı saygılarımla rica 
eder; kütüphaneciliğe yapacağınız büyük yardımdan dolayı şükranlarımı 
arz ederim.

Nail Bayraktar
Kütüphaneci
Süleymaniye Umumi Kütüphanesi

Bu yazıda merhum Adnan ötüken’in Bibliyotekçinin El Kitabi adil 
eserinden bazı cümleler vardır. 1954 yılı Şubat ayında memuriyet 
imtihanına girmeden önce, bizlere bu kitabi okumamız tavsiye edilmişti. 
O tarihten aşina olduğum ve kütüphanecilik literatüründe o donemde 
henüz çok az olan eserler1 arasında önemli bir yer tutan bu kitaptan bir 
kaç cümleyi yazıma alarak, ifademi kuvvetlendirmek istemişim herhalde.

Yazının dördüncü paragrafında adi geçen medrese, bugün Istanbul 
üniversitesi Rektörlüğü Güzel Sanatlar Bölümü Başkanlığınca 
kullanılmaktadır. Kütüphanecilik Bölümü ise. Fakülte binası İçinde 
öğretime başlamıştır ve orada devam etmektedir. Daha nice 25 yıllar 
öğretimini sürdürmesi dileği ile.

' Ersoy, Osman. “Istanbul üniversitesinde kurulacak kütüphanecilik kürsüsü 
Ankara üniversitesi Dit ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 

XX/3-4 (Temmuz-Arahk), s. 273.

168



GEZİCİ KÜTÜPHANELERİ

Belirli merkezlerin kütüphanelerinde çevre köylere yollanmak 
üzere kitap sandıklan hazırlanmıştır. Her sandığa değişik bir koleksiyon 
yerleştirilerek, bunlar köylere götürülmüştür. Belli bir süre sonra da 
sandiklann yerleri değiştirilmiştir. A köyündeki koleksiyon B köyüne, 
B köyündeki c köyüne, c köyündeki D'ye ve D köyündeki A’ya 
götürülmüştür. Böylece bir iki yıl İçinde bütün kitaplar o çevredeki bütün 
köyler tarafından okunmuştur. Bu arada merkez kütüphanedeki ana 
koleksiyonun devamh yenilenmesi unutulmamıştır.

Ülkemizde gezici kütüphane uygulaması Cumhuriyetin ilk 
yıllarında, yukarda anlatılan geçici koleksiyonlarla başlamıştır. 
Öğretmenler İçin özel olarak “Muallimler Seyyar Kütüphanesi” 
oluşturulduğuna da kayıtlarda rastlıyoruz2. Köylere geçici 
koleksiyonlarla kitap götürme bir çok ilde uzun yıllar devam etmiştir. Bu 
İşte kullanılan sandıklar bazı kütüphanelerimizde halâ durmaktadır. 
Gezici kütüphane araçları ortaya çıkınca bu yöntem terkedilmiştir.

ilk gezici kütüphane aracı at arabasıdır3. Kitaplar arabanın iki 
tarafına konulan dolapların raflarına yerleştirilmiş, okuyucu kitabi oradan 
almıştır. Daha sonra bu hizmette kamyonetler kullanılmıştır. Bunlarda da 
kitaplar aracın iki yanında bulunan raflardadır. Sonunda bugünkü otobüs 
tipi gezici kütüphaneler ortaya çıkmıştır. Bu otobüslerde raflar aracın 
içindedir. Okuyucu otobüsün İçine girer ve kitabim orada seçer. Araçta, 
büyüklüğüne göre, 2000-3000 kitap bulunur.

Gezici kütüphanelerde kitaplar okuyuculara ödünç olarak verilir. 
Kısa sorulara cevap verebilmek İçin bir bolümde de ansiklopedi, sözlük, 
biyografi ve antoloji gibi müracaat eserleri bulundurulur. Böyle bir gezici 
kütüphanenin sabit küçük kütüphanelere göre birçok avantajı 
bulunmaktadır, öncelikle gezici kütüphane aracı daha fazla yerleşim 
birimine hizmet götürme imkanına sahiptir. Aynca gezici kütüphanenin

.Gezici Kütüphaneler”. Okumak, 1990, (4), s. 5“ ا
2 Halk ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliği, Resmî Gazete (19.8.1982) 22-39 s.
3 Ürgüp’te gezici kütüphane hizmeti uzun süre merkeplerle yapılmıştır.
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çocuklar İçin büyük bir çekiciliği vardır. Günümüz gezici kütüphane 
araçlarının iki hizmet alam vardır: Köyler ve şehirlerin yeni gelişim 
semtleri.

Köyde gezici kütüphane, okul veya muhtarlık binası yani gibi 
belirli bir yere gider ve orada yirmi dakika veya yarim saat durur. 
Köylüler aracın geleceği günü ve saati bildiği İçin çoğunlukla durakta 
beklerler. Otobüs durduğunda İçeri girer ve okuduklan kitaplan verip 
yenilerini ahrlar. Süre dolunca otobüs köyden aynhr ve bir başka köye 
gider. Boylece bir günde 10-15 köy ziyaret edilmiş olur.

Gezici kütüphane otobüslerinin ikinci hizmet alam şehirlerin yeni 
gelişen semtleridir, demiştik. Bilindiği gibi büyük şehirlere her gün yeni 
mahalleler eklenmektedir. Buralara kütüphane binası yapılıncaya kadar, 
çocuklara ve yetişkinlere gezici kütüphane ile kitap götürülür. Şehirde 
nüfus daha yoğun olduğu İçin otobüs gittiği yerde iki, üç saat veya yanm 
gün durur. Her durakta gezici kütüphane otobüsünün oraya hangi gün ve 
saatte geleceği bir levhada yazılıdır.

Yabancı ülkelerde daha değişik gezici kütüphane araçlan 
kullanılmaktadır. Bunlardan biri trendir. Gezici kütüphane treninde 
katann bir vagonu kütüphane haline getirilmiştir. Yol boyunca, 
istasyonlarda görevli personele ve diğer okuyuculara ödünç kitap verilir. 
Vagonun bir bölümünde müracaat kitaplan da bulundurulur. İskandinav 
ülkelemide trenden başka, gemi ve helikopterler de gezici kütüphane 
görevi yapmaktadır. Modem bir kütüphane haline getirilen gemiler, 
adalarda ve kıyılardaki yerleşim birimlerinde oturan okuyuculara kitap 
götürmektedir. Helikopterle uzun süre denize açılmış olan balıkçılara 
günlük, gazeteler ulaştmlmaktadır.

Görülüyor ki günümüz dünyasında insanlara her türlü yolu 
deneyerek kitap ulaştırmak kütüphanecilerin görevi olmuştur. Gelecek 
yüzyılda gezici kütüphane araçlanna daha nelerin ekleneceğini şimdiden 
kestirmek mümkün değilse de, okuyucu ile kitabi bir araya getirme 
konusunda yeni gelişmelerin olacağı muhakkaktır. Sonuç olarak gezici 
kütüphanelerin, bir toplumda okuma alışkanlığının yerleşmesinde sabit 
kütüphanelerden daha önemli rol oynadığını söyleyebiliriz.
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٩

ATATURK 
KİTAPLIĞI1

nم

Istanbul Belediyesi, Atatürk’ün millî mücadele hazırlığını yaptığı 
Şişü’deki evini 1929 yılında İnkılâp Müzesi haline getirmeyi 
kararlaştırmıştır. Bu amaçla bir taraftan Belediye, kitap, dergi, eşya ve 
resim satin alırken, diğer taraftan bazı hayırsever kişiler, zengin 
koleksiyonlarım buraya bağışlamıştır.

Toplanan malzeme binaya sığmayacak kadar çoğalınca; tarihî evin 
Atatürk Müzesi olarak kalması, diğer müze eşyası ile kitaplann bir başka 
binaya taşınması uygun görülmüştür. Boylece, 1931 yılında inkılap 
Müzesi ve Kütüphane, Beyazıt meydanında, n. Beyazıt külliyesinin 
medresesine taşınmıştır.

Ancak, koleksiyonun zenginleşmesi sonucu bu bina da iki kuruluş 
İçin dar gelmiş ve 1945 yılında müze, Saraçhane başındaki Gazanfer Ağa 
medresesine nakledilmiştir. Beyazıt’ta kalan kütüphaneye, aralannda 
Muallim Cevdet, Ahmet Kutsi Tecer, İsmail Habib Sevük, Osman Ergin, 
H. Fahri Ozansoy, Behçet Kemal Çağlar, Prof. Dr. T. Zafer Tunaya ve 
Prof. Dr. F. Kerim Gokay gibi tanınmış edebiyat ve bilim adamlanmn 
bulunduğu pek çok kişi kitap, dergi, gazete, harita, atlas, kartpostal vb. 
yayınlar bağışlamıştır. Bu arada çok değerli el yazması ve Müteferrika 
baskrsi kitaplan İçine alan koleksiyonlanm kütüphaneye bağışlayanlar da 
olmuştur. Bunlann bir bölümünün kataloglan yayınlanmıştır. Kütüphane 
bu durumu ile uzun yıllar Beyazit’da hizmetini sürdürmüştür.

Cumhuriyetin 50. Yıh dolayisiyle bir şirketler topluluğu, İstanbul 
şehrine armağan olarak, Taksim’de modem bir kütüphane binası 
yaptmnca, Belediye Kütüphanesi bu defa şehrin Beyoğlu yakasına 
taşınmıştır. Adi da Atatürk Kitaplığı olmuştur. Bina dört katildir. 5350

 .Atatürk Kitaplığı”. Okumak, 1991, (5), s. 4“ ا
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m2 kapalı alanı bulunmaktadır. Çatısı altıgen biçimde yedi kubbeden 
meydana gelmektedir. 144 kişilik okuma salonları iki kattadır. Aynca bir 
sergi salonu ve bir de konferans salonu vardır. Kütüphanenin kitap 
deposu 500.000 kitap alabilecek büyüklüktedir. Depo ile okuma salonları 
arasında kitap asansörü vardır. Cilt atölyesinde kitap, dergi ve gazeteler 
ciltlenmektedir.

Kütüphanenin giriş kâtında zengin bir “Müracaat Kitapları” 
bölümü vardır. Burada çeşidi ansiklopediler, sözlükler, biyografya ve 
bibliyografyalar, edebiyat, tarih ve diğer konularda kaynak kitaplar 
bulunmaktadır. Bu bölümün yanında “Atatürk Kitaplan” bölümü yer 
almaktadır. Atatürkle ilgili bütün kitaplan burada bulabilirsiniz. 
Kütüphanenin kataloglan bu katta, girişe uzak olmayan bir yerdedir.

Bir alt katta gazete ve dergi okuma salonu ile bürolar vardır. Çocuk 
Kütüphanesi bu katin geniş bir salonunda bulunmaktadır, ilk ve ortaokul 
öğrencilerinin yararlandığı Çocuk Kütüphanesi bol ve çeşidi kitaplara 
sahiptir. Yakm ve uzak semtlerden gelen öğrenciler, kendilerine her türlü 
kolaylık gösterildiği ve her biri ile ayn ayn ilgilenildiği İçin burada bir 
yuva sıcaklığı duyarlar. Bu sebeple Çocuk Kütüphanesi bölümü her gün 
pek çok öğrenci ile dolup taşmaktadır.

Atatürk Kitaphğı’nda kültürel faaliyetlere de geniş yer verilir. 
Resim sergileri, konferanslar, okuma günleri, sinema söyleşileri, yeni 
kitapların tanıtıldığı sergiler, paneller bunlann başhcalandır. Çocuk 
Kütüphanesi bölümünde, küçük öğrencilerin ilgisini çeken masal saatleri, 
Karagöz oyunlan, çocuk kitaplan yazarlariyle okuma günleri 
düzenlenmektedir.

Sonuç olarak; Atatürk Kitaplığı yalnız kitap okunan bir yer olarak 
kalmayıp, her yönü ile bir kültür merkezi işlevini sürdürmektedir, 
diyebiliriz.
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MUSTAFA GÜZELGOZ’E DAİRİ

Köye eşekle kütüphane hizmeti götürmek deyince akla gelen 
isim Mustafa Güzelgöz’dür. Bu buluş onu meslekte unutulmayanlar 
arasma sokmuştur. Güzelgöz’ün adi geçince de yakın arkadaşlan olan 
Abdülkâdir Köylü, Celalettin Kişmir ve Mehmet Ataberk’i hatırlamamak 
mümkün değildir2. Onlar dördü Orta Anadolu’da bir sacayağı gibi idiler3. 
Bu sacayağının üzerinde “Köye Kitap Götürme” tenceresi kaynıyordu. 
Biri kitabi eşekle götürüyorsa, diğeri at arabası ile, öbürü jeep’le, öteki de 
pick-up’la götürüyordu. Amaçlan ayni, araçlan farklı idi.

Yalmz şunu unutmamak gerekir ki bu üstün gayretli insanlara 
çahşmalannda destek olan, onlara yön veren bir büyükleri vardı. Bu, o 
zamanki Kütüphaneler Genel Müdürü merhum Aziz Berker’di. Yukanda 
adi geçen kütüphane müdürlerine ve diğer kütüphane yöneticileri 
(Kirklareli’nde Gülümay Bilgin, Manisa’da Muazzez Taygon, Burdur’da 
Fuat Çetiner, Hatay’da Cemile Bilal, Erzurum’da Fikret Ağaver, Ordu’da 
izzet Gündüz ve daha nicelerine meslek aşkını veren, çalışma şevklerini 
arttıran o idi. Ruhu şad olsun!

200 LİRALIK ELBİSE
Türk Kütüphaneciler Demeği’nin IH. Kurultayı, 24-25 Eylül 1966 

tarihlerinde Kayseri’de toplanmıştı. Mevcut 16 Şubeden 14'ü Kurultaya 
temsilci göndermişti. Bunlardan biri, ilk kurulan şubelerden olan Ürgüp 
Şubesi idi. Başkanlan Mustafa Güzeİgöz, ayni zamanda Genel Merkez 
Denetleme Kurulu üyeliği görevini yerine getiriyordu. Heyecanlı ve 
samimi bir hava İçinde yapılan kongreden sonra, başta M. E. B. Kültür 
Müsteşarı merhum Adnan ötüken olmak üzere delegelerin büyük bir

“Mustafa Güzeİgöz’e Dair”. Mustafa Güzeİgöz ve *زاهى Kütüphane İçinde. 1991, s. 
32-35.
2 Birlikte görevde oldukları yıllarda Abdülkâdir Köylü, Niğde 11 Halk 
Kütüphanesi Müdürü; Celalettin Kişmir, Konya 11 Kütüphanesi Müdürü; Mehmet 
Ataberk de Kayseri 11 Halk Kütüphanesi Müdürü idi.
3 Sacayağında aslında 3 ayak olur.
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çoğunluğu Ürgüb’e geçtiler ve 26 Eylül 1966 günü Tahsin Ağa Halk 
Kütüphanesi’nin yeni hizmete giren ikinci katinin açılış töreninde 
bulundular.

Bu arada köy kütüphanelerinden bir kaçı da gezildi. Mustafa 
Güzeİgöz bunlann çalışmaları hakkında bilgi verdi, köy kadınlarını ve 
genç kızlan kütüphaneye çekmek İçin buralara nasıl dikiş makineleri 
satin aldıklarım ve bunun olumlu sonuçlarım anlattı. Bir köydeki 
kütüphane memurunu misafirlere takdim ederken de şöyle dedi: “Bu 
arkadaşımızın maaşı 100 liradır, fakat üstündeki elbise 200 liradır. 
Çünkü, kütüphane memurunun okuyuculara karşı temiz görünüşlü olması 
gerektir.” Kendisi bu sözü belki unutmuştur ama, benim aklimdan hiç 
çıkmadı. Sik sik hatırlar, yeri geldikçe de anlatinm.

DONKEY-MONKEY
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 1961-62 öğretim yihnda, meslekî 

bilgimi arttırmak üzere bir yıl süre ile Ingiltere’ye gönderilmiştim. 
Çalışma programıma göre, bu süre İçinde Londra’da ve diğer şehirlerde 
bir çok kütüphanede incelemelerde bulundum. Ziyaret ettiğim 
kütüphanelerden birinde gezici kütüphane araçlan da vardı. Bunlann bir 
kısmı şehir İçinde henüz kütüphane binası yapılmamış semtlere hizmet 
götürüyordu. Bunlar; bir kaç çekici araç ile, onlann değişik semtlere 
bıraktığı romorklerden meydana geliyordu. Bir kısım araçlar ise, köylere 
kitap götürüyordu. Hizmeti yakmdan görmek İçin, kütüphane 
yöneticisinden köylere giden bir book-mobile ile dolaşma müsadesi rica 
ettim. Kabul etti ve belirlediğimiz bir gün sabahtan akşama kadar araçla 
yirmiye yakın köye ve çiftliğe giderek, küçük yerleşim birimlerinde 
oturanlara kitap ulaştırma sistemini görme imkânını buldum. Dönüşte 
yönetici ile görüşürken, bizde bir İlçe de köylere eşekle kitap 
götürüldüğünden bahsettim. Hayretle ağzını açtı ve “Bu nasıl olur?” dedi. 
Ben, eşeğin Sirtma kitap sandıklarının koyulduğunu ve götürülen 
kitaplann köylülere ödünç verildiğini anlatmağa koyuldum, o yine 
hayretle yüzüme bakıyor, böyle bir şeyin olacağına inanamiyordu. Bana 
bu defa şu soruyu yöneltti. “Bir monkey (maymun) ile sandık dolusu 
kitap nasıl taşınır?” o zaman yanlışlık ortaya çıktı. Müdür benim donkey 
(eşek) kelimesini monkey (maymun) olarak anlamıştı. Kelimeyi üzerine 
basarak telaffuz edince; kütüphane müdürü hem gülüyor, hem de bu 
orjinal buluşu tebrik ediyordu.
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3 MUDURLU KUTUPHANE
1983 yihnda Bakanlık birimlerini denetlemek üzere Nevşehir’e 

dört kişilik bir heyet halinde gitmiştik, ürgüp’de bir otelde kalıyorduk. 
Nevşehir kütüphane, müze ve turizm bürolan bakımından zengin bir il 
olduğundan, her sabah erkenden yola çıkıp akşama kadar bir kaç birimi 
denetliyor, geceleri de raporlan yazıyorduk. Bir gün Sira Tahsin Ağa 
Kütüphanesi’ne geldi. Sabah 9.00,04 kütüphaneye gittiğimizde; müdürün 
başka bir yere tayin edildiğini, o gün veya ertesi gün ayrılacağını 
öğrendik Onun İçin hemen işe koyulduk. Müdürlük görevine vekalet 
edecek Şef de orada idi. Çalışmağa başlamamızdan biraz sonra 
kütüphanenin emekli müdürü Mustafa Güzeİgöz çıkageldi ve o da 
karşımıza oturdu. Kütüphanenin denetleneceğini duyunca evde 
oturamamış, zaten bir türlü kopamadığı kütüphanesine koşmuştu. 
Sorduğumuz sorulara kâh tayin olunan müdür, kâh müdür vekili cevap 
veriyordu. Onlann hatırlayamadığı bir şey olursa, bu defa emekli müdür 
konuyu aydınlatıyordu. Velhasıl üç müdürlü bir kütüphaneyi 
denetliyorduk.

Merkez kütüphanenin denetiminden sonra gezici kütüphanenin 
çalışmaları hakkında bilgi aldık’ köy kütüphanelerini gezdik2. Bu 
gezimiz sırasında Mustafa Güzeİgöz hep bizimle beraber oldu. Bir ara 
Heyetimizi yeni bir kütüphane açıhşı hazırlıkları yapılan bir köye

Gezici kütüphane aracı ile ilçenin kütüphane binası olmayan köylerine 
hizmet götürülüyordu. Sabit kütüphane yanında, gezici kütüphane aracının da 
ayn bir cazibesi vardı. Nitekim, şoför bir köyde karşılaştıkları yakınlığı şöyle 
anlatmıştı: “Her köye belirli sürelerle gittiğimiz İçin, köylü aracın ne zaman 
geleceğini bilir ve ona göre bizi bekler. Fakat bu köyde, 'köy İmamı gezici kütüphaneyi 
görünce, müezzine minareye çıkmasını ve aracm geldiğini köylülere duyurmasını 
söylemeyi hiç ihmal etmez. Boylece üyelerimizin tamamının toplanmasını sağlar”.
2 Gittiğimiz köylerden birinde kütüphanede çalıştığımız sırada, içeriye 
orta yaşlı birisi girdi ve bizlere “Son zamanlarda kütüphanemize Bakanlıktan 
az kitap yollanıyor, halbuki biz daha bol ve çeşitli kitap gelmesini istiyoruz” 
dedi ve İlâve etti “Bundan sonra daha çok kitap göndereceğinize söz verin!”. Bu 
talimattan sonra sohbete başladığımızda, bu şahsın köyün İmamı olduğunu öğrendik. 
Meğer kütüphanenin ihtiyaçlarım dile getirmek İçin arada sırada Bakanlığa geldiği de 
olurmuş.
Bir diğer köyde kütüphaneyi gezerken, kataloga bakıp, memura “Türker Acaroğlu’nun 
Ozanlar ve Yazarlar adil kitabini verir misin!” dedim. On onbeş saniye İçinde kitabi 
bulup bize verdi. Küçük bir köy kütüphanesinde kitapların raflara konularına göre 
dizilmiş olması ve bu sayede istenen kitabin hemen bulunması Denetleme Heyetini çok 
memnun etmişti.
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özellikle götürdü. Gayesi binanın ihtiyaçlarım yerinde görmemiz ve 
gereken ödeneğin kısa zamanda yollanmasını sağlamaktı.

Emekli olmasına rağmen kütüphanesini unutmayan nadir 
yöneticilerdendir. Ankara’ya her geldiğinde Genel Müdür merhum 
Abdülkâdir Salgır’ı ve genel müdür yardımcılarım ziyaret eder, 
kütüphaneden aldığı ödenek ihtiyacı notlanm onlara aktanrdi. Genel 
Müdürden olumlu bir cevap almışsa, ki bunu daima başarırdı,
Bakanlıktan memnun ve mesrur aynlirdi.

NEFER-FENER
Mustafa Güzeİgöz, Tahsin Ağa Kütüphanesi’nde uzun yıllar canla 

başla çalıştı. Masa başında oturmadı; köy köy, kasaba kasaba dolaştı, 
bina buldu ve çoğu yerde kütüphane açtı. Diğer köylere eşek sırtında 
ki tab götürdü ve sonunda ürgüp’de bir kütüphane ağı kurulmasını 
sağladı. Sonra da emekli oldu. Görevden ayrıldığında gönlü rahattı. 
Ancak, Beyazıt Devlet Kütüphanesi emekli müdürü Sayın Muzaffer 
Gökman’ın dediği gibi, meslekten erken aynldı1.

Mustafa Güzeİgöz kütüphane müdürü idi, ama kütüphaneler İçin 
neferler gibi çalıştı. 0, kütüphaneler teşkilâtının çeşidi kademelerindeki 
bütün yöneticiler gibi hakikaten mesleğin bir neferi idi. Bundan dolayı 
yazıyı şu iki satırla özetleyebilirim :

Mustafa Güzelgoz, kütüphanelerde cesur ve gayretli bir nefer 
Ürgüp Halk Kütüphanesi, etrafına ışık saçan bir fener.

Gokman, Muzaffer. “II. Abdulhamit’in hafız-ı kütiibünden, eşekli kütüphaneye...”
Yillarboyu Tarih, 11/8(1983), 50-51.
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1944 YILINDA ESKİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİNASI 
CiLT ATELYESiNDE İKEN YANMIŞ OLAN

FİHRİSTLERİN listesi

Notlanm arasında bulunan ve yukardaki başlığı taşıyan bir liste, 
geçen sene, beni konuyu incelemeye şevketti. 1940’11 yıllarda Bakanlıkta 
görevli olan tanıdığım şahıslara müracaat ederek olayı araştırmaya 
koyuldum, önce Milli Eğilim Bakanlığı emekli başmüfettişi sayın Enver 
Koray’dan Bakanlık yangininin 1944 yılında değil de 1947 yılı Aralık 
ayında vuku bulduğunu öğrendim. Hakikaten 24 Aralık 1947 tarihli 
bütün gazeteler bu yangından bahsediyordu. Cumhuriyet Gazetesi haberi 
şöyle vermekte idi:

Ankara’da Dünkü Müessif Yangın 
Milli Eğitim Bakanlığı binası 

tamamen yandı

Ankara büyük bir yangın felâketi geçirmiş, Millî Eğilim Bakanlığı 
binası, bugün akşam üzeri çıkan bir yangında tamamen 
yanmıştır...Yangın dolayisiyle Vilâyet, Savcılık ve Zabıta derhal 
tahkikata başlamıştır. Tahkikatın ilk neticesi, yanginin elektriklerin 
kontakt yapmasından ileri geldiği merkezindedir... Şimdiki halde binadan 
hiç bir şey kurtarılamadığı, bütün evrakın, dosyaların ve kitaplann 
yandığı anlaşılmakladır...

Ulus gazetesi de yangım şöyle duyuruyordu:

Milli Eğitim Bakanlığı binası yandı
Yangın 4 saat sürdü

... Binanın yanmasıyla hasıl olan zarar miktan henüz kati olarak 
bilinmemekle beraber bunun bir iki milyon civannda oldugu

 Yihnda Eski Millî Eğitim Bakanlığı Binası Cilt Atelyesinde iken yanmış olan ا “1944
“Fihristlerin Listesi”. TK, 1992, 6(1), s. 4-9.
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zannedilmektedir. Aynca, memleket kültür hayatinin bütün 
dokümanlanm İçinde bulunduran binanın yanmasıyla telâfisi mümkün 
olmayan manevi bir zarar da bahis mevzuudur.

Talim ve Terbiye Dairesine ait 10,000 ciltlik kütüphane de 
tamamen yanmıştır. Ekserisi ilmi mahiyette olan bu kitaplann heder 
olması, memleket kültür âlemi İçin de büyük bir ziya telakki 
olunmaktadır.1

Görüldüğü üzere, gazetelerde ve konu ile ilgili T.B.M.M. 
utananda cilt atelyesinin yandığına dair bir habere rastlanmamaktadir. 

Sayın Enver Koray’dan başka, bilgilerine müracaat ettiğim M.E.B. 
Yayımlar Genel Müdürlüğü uzmanlığından emekli sayın Ferit Ragip 
Tuncor, o tarihlerde Milli Kütüphane hazırlık bürosunda çalışan i. ü. 
Merkez Kütüphanesi emekli müdürü sayın Leman Şenalp ve 
Kütüphaneler Genel Müdürlüğü emekli şefi saym Mediha Yurttabir de bu 
konuda kesin bir şey soyleyemediler. Ancak saym Ferit Ragip Tuncor, 
Ankara Umumi Kütüphanesi2 cilt atölyesinin M.E.B. bahçesinde 
olduğunu belirtti. Buna dayanarak atelyenin Bakanlık binası ile birlikte 
yandığı kanaatine varılabilir.

Esasen yanan fihristler İçin bir liste hazırlanması, olay her ne 
şekilde cereyan etmiş olursa olsun, atelyenin yandığının bir ifadesidir. 
Aksine bir bilgi edininceye kadar, fihristlerin 1944 yılında değil de, 1947 
Bakanlık yangınında yandığını kabul etmek durumundayız.

Bahse konu liste incelendiğinde, eski harfli basma ve yazma 
eserlerin kaydedildiği fihristlerin çok önemli olduklan görülür. Eğer o 
tarihlerde aid olduklan kütüphanelerde örnekleri yoksa, herbiri yerine 
koyulması imkansız birer kayıp olmuştur. Yangmlann acı sonucu da bu 
dgil midir? Her yangında, yanan bele veya kitaplar bir daha geri 
gelmeyecek şekilde yok olup gitmektedir .

Fihristler çeşidi kütüphanelerden cilt atelyesine gönderilmiştir. Adi 
geçen listede bunlar alfabetik şıradadır. Buraya aktanrken kütüphane 
isimlerinde ve yer adlanmn yazılışında herhangi bir değişiklik 

 Milli Eğitim Bakam Reşat Şemsettin s irer, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yangın ا
hakkında verdiği izahatta, Talim ve Terbiye Kütüphanesi’nin yanmaktan kurtulduğunu 
bildirmektedir. (T.B.M.M. 1947 yılı Birleşim: 21 Oturum: 1).
2 Bugünkü Ankara Adnan ötüken il Halk Kütüphanesi 0 yıllarda Umumi Kütüphane 
adiyle Ulus’da Kedi Seven Sokağında bir apartmanın zemin katinda idi. Milli Eğitim 
Bakanlığı binası da 0 çerçevede bulunuyordu.
3 Nail Bayraktar. “Yazma kitapların güvenliği” Turk Kütüphaneciler Demeği 40. yıl 
kütüphanecilik kurultay(3O Kasun - / Aralık 19S9١ Bildiriler, Ankara 1990.s.
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yapılmamış; Safranbolu (Zağferenbolu), Diyarbakır (Diyanbekir), Elazığ 
(Elaziz), Gaziantep (Gaziaymtap) v.d. aynen bırakılmıştır. Bir ilçenin 
(Gülşehir) de eski adi (Arapsun) yazılmıştır.

Aynca; bazı ilçeler, o yıllarda bağlı oldukları illerden bugün 
aynlmış veya müstakil il olmuşlarsa da bunu İşaret etmek İmkanı da 
bulunamamıştır. Bu arada bir ilçenin (Kilis) sıralamada yanlış yerde 
olduğu, bir ilçenin adının Hisnmansur (Adıyaman) yerine Hasanmansur 
yazıldığı, iki kütüphanenin (Timurlu, Zeynelabidin) İkişer defa 
kaydedildiği görülecektir. Bunların zühul eseri olduğu açrktır.

En ufak bir yangın felaketinin hiç bir cilt atelyesinde ve 
kütüphanede meydana gelmemesini dileyerek, listeyi gözden geçirmeğe 
başlayalım:

1944 Yihnda Eski Millî Eğitim Bakanlığı 
binası cilt atelyesinde iken yanmış 

olan fihristlerin listesi

Vilayeti Kazası Kitabsaraym adi izahat
Afyon Merkez Maarif idaresi

Kütüphanesi
Arap harfleriyle

Afyon Merkez Recep Efendi
Kütüphanesi

Arap harfleriyle

Afyon Merkez Mevlevi Tekkesindeki
Kitaplar

Arap harfleriyle

Afyon Merkez Gedik Ahmet Paşa 
Kütüphanesi

Arap harfleriyle

Ankara Merkez Umumi Kütüphane Şeyh Sait
metrukâtmdan, 
Arap harfleriyle

Ankara Ayaş Bünyamin Camiinden Merkez Mektebi 
Kütüphanesine 
nakledilen 
kitaplar, Arap
harfleriyle

Ankara Merkez Umumi Kütüphaneye Kırşehir Hact
Bektaş 
tekkesi’nden 
naklolunan
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Vilayeti Kazası Kitabsaraym adi izahat
kitaplar, Arap
harfleriyle

Ankara Merkez Umumi Kütüphaneye Arap harfleriyle
Antalya Merkez Müsellem Hacı Mehmet 

Ağa Kütüphanesi
Arap harfleriyle

Antalya Merkez Tekelioğlu Hacı
Mehmed Ağa
Kütüphanesi

Arap harfleriyle

Antalya Merkez Milli Kütüphane Arap harfleriyle
Antalya Merkez Tekke Kütüphanesi Arap harfleriyle
Antalya Merkez Akseki Kütüphanesi Arap harfleriyle
Antalya Elmalı Elalk Kütüphanesi Arap harfleriyle
Amasya Merkez Beyazıt Kütüphanesi Arap harfleriyle
Amasya Merkez imam zâde Abdüllatif 

Kütüphanesi
Arap harfleriyle

Amasya Merkez Osman Bey Türbesinde 
mevcut kitablar

Arap harfleriyle

Amasya Merkez Burma Minare
Kütüphanesindeki 
kitablar

Arap harfleriyle

Artvin Merkez Halk Kütüphanesi Arap harfleriyle
Aydm Merkez Türk Ocağı Kütüphanesi Arap harfleriyle
Aydın Bozdoğan intibah Yurdu

Kütüphanesi
Arap harfleriyle

Balıkesir Merkez Vatan Kütüphanesi Ali Şuuri
Kiuphaneii'ne 
ait, Türk harfleri 
ile

Balıkesir Merkez Vatan Kütüphanesi Arap harfleriyle
Balıkesir Ayvalık Türk Ocağı Kütüphanesi Arap harfleriyle
Balıkesir Dursun Bey Müftü

Kütüphanesindeki 
kitablar

Arap harfleriyle

Balıkesir Edremit Türk Ocağı
Kütüphanesindeki 
kitablar

Arap harfleriyle

Balıkesir Merkez Timurlu Mektebi’nde
Abdüllatif Kütüphane-

Arap harfleriyle
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Vilayeti Kazası Kitabsaraym adi izahat
sindeki kitablar

Bolu Merkez Sultan Yıldırım
Kütüphanesi

Arap harfleriyle

Bolu Merkez Mülhakat Evkaf
Kütüphaneleri

Arap harfleriyle

Burdur Merkez Esad Efendi
Kütüphanesi

Arap harfleriyle

Burdur Merkez Divan Baba
Kütüphanesi

Arap harfleriyle

Burdur Merkez Çeşmeci zade
Kütüphanesi

Arap harfleriyle

Burdur Merkez Necib Kütüphanesi Arap harfleriyle
Burdur Merkez Mevlevi Dergâhi’nda 

mevcut kitaplar
Arap harfleriyle

Bursa Merkez Cami-İ Kebir
Kütüphanesi

Arap harfleriyle

Bursa Merkez İsmail Hakki Dergâhı 
Kütüphanesi

Arap harfleriyle

Bursa Merkez Kurşunlu oğlu
Kütüphanesi

Arap harfleriyle

Bursa Merkez Hazreti Emir Dergâhı 
Kütüphanesi

Arap harfleriyle

Bursa Merkez Eşref zade Dergahı 
Kütüphanesi

Arap harfleriyle

Bursa Merkez Köprülüzâde Hüseyin 
Çelebi Kütüphanesi

Arap harfleriyle

Bursa Merkez Morali Dergâhı
Kütüphanesi

Arap harfleriyle

Bursa Merkez Eminiyeden gelen
kitablar

Arap harfleriyle

Bursa Merkez Haraçcızâde 
Kütüphanesi

Arap harfleriyle

Bursa Merkez Orhan Kütüphanesi Arap harfleriyle

Bursa Merkez Baba Efendi zâde
Kütüphanesi

Arap harfleriyle

Bursa 
Bursa

Merkez
Merkez

Yenşehir Kütüphanesi
İnegöl Ishakpaşa
Kütüphanesi

Arap harfleriyle 
Arap harfleriyle
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Vilayeti Kazası Kitabsaraym adi izahat
Gelibolu Merkez Halk Kütüphanesi Arap harfleriyle
Gelibolu Merkez Biga Hacı Emin Ağa 

Kütüphanesi
Arap harfleriyle

Çanakkale Merkez Türk Ocağı Kütüphanesi Arap harfleriyle
Çankırı Merkez Umumi Kütüphanesi Arap harfleriyle
Çankın Merkez Merkez Kütüphanesi Arap harfleriyle
Çankın Çerkeş Çerkeş Kütüphanesi Arap harfleriyle
Çankın Merkez Ali Bey Camiindeki 

kitablar
Arap harfleriyle

Çorum Merkez Feyziye Kütüphanesi Arap harfleriyle
Çorum Merkez Hacı Hasan Paşa 

Kütüphanesi
Arap harfleriyle

Çorum Merkez Süleyman Feyzi Paşa 
Kütüphanesi

Arap harfleriyle

Çorum Merkez İskilip Kütüphanesi Arap harfleriyle
Çorum İskilip Hoca zade

medresesindeki kitaplar
Arap harfleriyle

Diyanbekir Merkez Millî Kütüphane Arap harfleriyle
Diyanbekir Merkez San Abdurrahman Paşa 

Kütüphanesi
Arap harfleriyle

Diyanbekir Merkez Memleket Kütüphanesi Arap harfleriyle
Edime Merkez Selimiye Kütüphanesi Arap harfleriyle
Edime Merkez Türk Ocağı Kütüphanesi Arap harfleriyle
Eskişehir Merkez Müftü Efendi 

Kütüphanesi
Arap harfleriyle

Eskişehir Sivrihisar Sivrihisar Kütüphanesi Arap harfleriyle
Elaziz Harput Kurşunlu Kütüphanesi Arap harfleriyle
Elaziz Merkez Merkez Kütüphanesi Arap harfleriyle
Elaziz Merkez Umumî Kütüphane Arap harfleriyle
Erzincan Merkez Hacı Ali Bey ve Müftü 

Hacı Abdullah 
Kütüphanesi

Arap harfleriyle

Isparta Yalvaç ٨11 Rıza Efendi 
Kütüphanesi

Arap harfleriyle

Isparta Eğirdir Şeyh Ali Ağa medresesi 
Kütüphanesi

Arap harfleriyle
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Vilayeti Kazası Kitabsaraym adi izahat
Isparta Hamitabat Halil Hamit Paşa 

Kütüphanesi
Arap harfleriyle

Gaziaymtap Merkez Zülkadiriye Medresesi Arap harfleriyle
Gaziaymtap Merkez Orta Mektep 

Kütüphanesi
Arap harfleriyle

Gaziaymtap Merkez Su burcundaki 
Kütüphane

Arap harfleriyle

Gaziaymtap Kilis Büyük Kütüphanesi Arap harfleriyle
Gaziaymtap Merkez Sultan Selim 

Kütüphanesi
Arap harfleriyle

îzmir Merkez Hisar Kütüphanesi Arap harfleriyle
İzmir Tire Necip 1494 Kütüphanesi Arap harfleriyle
Izmir Merkez Şadırvan Camii 

Kütüphanesi
Arap harfleriyle

Kastamonu Merkez Memleket Kütüphanesi Arap harfleriyle
Kastamonu Merkez Yilanh Kütüphanesi Arap harfleriyle
Kastamonu Merkez Muhtelif kütüphanelerin 

(bir arada)
Arap harfleriyle

Kastamonu Merkez Muhtelif kütüphanelerin 
(bir arada)

Arap harfleriyle

Kayseri Merkez Raşit Efendi 
Kütüphanesi

Arap harfleriyle

Kayseri Merkez Millî Kütüphanesi Arap harfleriyle
Konya Merkez Yusuf Ağa Kütüphanesi Arap harfleriyle
Konya Merkez Zencirli Kütüphanesi Arap harfleriyle
Konya Merkez Şeyh Sadrettin 

Kütüphanesi
Arap harfleriyle

Konya Merkez Dergâh-1 Hazret-i
Mevlana Kütüphanesi

Arap harfleriyle

Konya Merkez Millî Kütüphane Arap harfleriyle
Konya Merkez Konya Müzesi 

Kütüphanesi
Arap harfleriyle

Konya Merkez Müze Kütüphanesi Arap harfleriyle
Konya Karaman Zeynelabidin 

Kütüphanesi
Arap harfleriyle

Kütahya Merkez Vahitpaşa Kütüphanesi Arap harfleriyle
Kütahya Merkez Molla Bey Kütüphanesi Arap harfleriyle
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Vilayeti Kazası Kitabsaraym ad. izahat
Kütahya Tavşanlı Zeytin zade 

Kütüphanesi
Arap harfleriyle

Kütahya Kütahya Merkez Kütüphanesi Arap harfleriyle
Manisa Merkez Çeşnigir Kütüphanesi Arap harfleriyle
Manisa Merkez iki Vakıf Kütüphanesine 

ait
Arap harfleriyle

Manisa Akhisar Zeynelabidin 
Kütüphanesi

Arap harfleriyle

Manisa Kula Bir ve iki numaralı 
mektep kütüphanesi

Arap harfleriyle

Manisa Akhisar Türk Ocağı Kütüphanesi Arap harfleriyle
Manisa Kırkağaç Kütüphanelerindeki el 

yazılan
Arap harfleriyle

Manisa Alaşehir Kütüphaneleri Arap harfleriyle
Malatya Hasanman 

sur
Kap camii Kütüphanesi Arap harfleriyle

Malatya Merkez Hakim Erkek Mektebi Arap harfleriyle
Maraş Merkez Hayati Efendi 

Kütüphaneleri
Arap harfleriyle

Kırşehir Merkez Halk Kütüphanesi Arap harfleriyle
Kırşehir Merkez Türk Ocağı Kütüphanesi Arap harfleriyle
Mardin Merkez Umumi Kütüphanesi Arap harfleriyle
Mardin Merkez Merkez Kütüphanesi Arap harfleriyle
Mardin Merkez Amerikan Kütüphanesi Arap harfleriyle
Muğla Merkez Hoca Mustafa Efendi 

Kütüphanesi
Arap harfleriyle

Muğla Merkez Şeyh Camiindeki Vakıf 
Kütüphanesi

Arap harfleriyle

Muğla Merkez Evkaf Kütüphaneleri 
muhteviyat!

Arap harfleriyle

Niğde Merkez Milli Kütüphane Arap harfleriyle
Niğde Nevşehir Besim Ağa Kütüphanesi Arap harfleriyle
Niğde Nevşehir Ibrahim Paşa 

Kütüphanesi
Arap harfleriyle

Niğde Merkez Sungur Bey 
Kütüphanesi

Arap harfleriyle
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Vilayeti Kazası Kitabsaraym ad. izahat
Niğde Ürgüp Tahsin Ağa 

Kütüphanesi
Arap harfleriyle

Niğde Arapsun Karavezir Salahdar
Mehmet Paşa
Medrese 
Kütüphanesi

Arap harfleriyle

Niğde KİÜS Mahiriye
Kütüphanesi

Arap harfleriyle

Niğde Aksaray Orta Mektep 
Kütüphanesi

Arap harfleriyle

Niğde Aksaray Bilgievi
Kütüphanesi

Arap harfleriyle

Rize Merkez Rize Kütüphanesi Arap harfleriyle
Rize Merkez Milli Kütüphanesi Arap harfleriyle
Samsun Merkez Abdullah Paşa 

Kütüphanesi
Arap harfleriyle

Samsun Vezirköprü Birlik Kütüphanesi Arap harfleriyle
Ordu Ünye Ünye Kütüphanesi Arap harfleriyle
Adana Merkez Ramazanoğlu

Kütüphanesi
Arap harfleriyle

Adana Merkez Şeyh oğlu 
Kütüphanesi

Arap harfleriyle

Adana Merkez Hacr Ali Efendi 
Kütüphanesi

Arap harfleriyle

Adana Merkez Müze Kütüphanesi Arap harfleriyle
Sinop Merkez Rıza Nur

Kütüphanesi
Arap harfleriyle

Sinop Merkez Merkez Kütüphanesi Arap harfleriyle
Sinop Merkez Orta Mektep 

Kütüphanesi
Arap harfleriyle

Sivas Darende Darende
Kütüphanesi

Arap harfleriyle

Sivas Zara Zara Kütüphanesi Arap harfleriyle
Sivas Yildrzeli Yrldrzeli

Kütüphanesi
Arap harfleriyle

Sivas Merkez Ziya Bey 
Kütüphanesi

Arap harfleriyle
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Vilayeti Kazası Kitabsaraym adi izahat
Trabzon Merkez Umumi Kütüphanesi Arap harfleriyle
Trabzon Merkez Millî Kütüphanesi Arap harfleriyle
Tokat Merkez Maarif Kütüphanesi Arap harfleriyle
Urfa Merkez Halk Kütüphanesi Arap harfleriyle
Yozgat Merkez Yozgat Kütüphanesi Arap harfleriyle
Yozgat Merkez Timurlu Medresesi 

Kütüphanesi
Arap harfleriyle

Zonguldak Merkez Halk Kütüphanesi Arap harfleriyle
Zonguldak Zağferenbolu Vakrf Kütüphanesi Arap harfleriyle
Zonguldak Bartm Birleşme Yurdu 

Kütüphanesi
Arap harfleriyle

Zonguldak Merkez Halk Kütüphanesi Arap harfleriyle

Bu uzun listede adlan sayılan koleksiyonlar, muhakkak ki bugün 
kütüphanelerde yerlerini korumaktadır. Ancak yanan fihristlerin ikinci 
nüshalarının bulunup bulunmadığı bizce kesin olarak bilinmiyor. Bunu 
ortaya çıkarmak ayn bir araştırmayı icap ettirir. Konuya merakh birinin 
görevi de o olsun!
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ÇOCUK Kütüphaneleri

Insanm okumağa en çok istekli olduğu yaş, çocukluk yıllandır, o 
çağda çocuklar okumak, çok okumak isterler, onun İçin daha küçük 
yaştan çocuğa kitap sevgisi, okuma zevki ve alışkanlığı aşılamak gerekir. 
Çocuğa bu niteliği kazandırmak, başlangıçta aile kurumuna düşen bir 
görevdir. Aile, çeşitli konularda hazırlanmış çocuk kitaplanndan 
faydalanmak, suretiyle çocuğun bu yolda yetişmesini sağlamalıdır.

Okul çağına gelen çocuklan okumağa yönlendirecek olan bu defa 
okuldur, öğretmendir. Çocuğun en rahat okuma İmkanı bulacağı yer de 
kütüphanelerdir. Çocuk kütüphaneleri, çocuğu çeşitli kitaplan tamtma, 
kitaba alıştırma, kitabi sevdirme amacı ile kurulmuş bilgi yuvalandır. 
Diğer bir tarifle, çocuk kütüphaneleri kültür ve eğitim İşinin ilk 
basamağıdır. Çocuk kütüphanelerinin gayeleri, mümkün olduğu kadar 
fazla sayıda çocuğun kitap ve okuma ihtiyacım karşılamak, kendilerine 
diledikleri kitaplan sağlamak suretiyle küçük okurlara okuma alışkanlığı 
vermek ve onlara kütüphanelerden nasıl yararlanılacağım öğretmektir. 
Ülkemizde çocuk kütüphaneleri, bütün çocuklann yurt çapında 
kitaplardan faydalanmalan, onlann bilgili ve kültürlü birer insan olarak 
yetişmeleri amacıyla kurulmuştur. Bir çok il ve İlçede bulunan ve her yıl 
sayılan artmakta olan bu kütüphanelerin gördükleri hizmetten ve 
çocuklara sağladığı manevi kıymetlerden bahsetmek yerinde olacaktır.

Çocuk kütüphanelerinde her yaşta çocuğa hitap eden bol ve çeşitli 
kitap bulunur. Günümüzde çocuk edebiyatının zenginleşmesiyle 
kütüphanelere daha fazla kitap almak İmkanı doğmuştur. Çocuk 
kütüphaneleri İçin kitap seçerken, baskı ve ciltlerinin üstün kalitede 
olmalanna titizlik göstermek gerekir, okul çağma gelmemiş çocuklar İçin 
hazırlanmış, İçinde yalmz resimler ve şekiller olan kitaplar kütüphane 
salonunda ayn bir köşeye yerleştirilmelidir. Hiç okuma bilmeyen çocuk 
da kütüphanede kitap karıştırmak ister. Onu ilgilendiren şey, sadece

 .Çocuk Kütüphaneleri”. Millî Eğitim, 11.1992, (118), s. 54“ ا
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kitaptaki resimler ve bu resimlerin renkli oluşudur. Çünkü bu resimler 
onda merak uyandinr, onlan seyrederken düşünmeye başlar.

Yaşı ilerleyince bu güzel kitapların resimlerinden çok, konulan onu 
ilgilendirmeğe başlar. Kütüphanede kendi yaşına göre, zevkine uygun 
kitaplan arar, onlan bulduğu zaman da okumanm çekiciliğinden 
kurtulmaz olur.

Bunu bilen ve çocuk edebiyatım yakından takip eden çocuk 
kütüphanecileri, okuyuculanna göre kitap seçme becerisini gösterirler. 
Yayınlan çocuklann yaşlanna göre aymrlar; sevilecek, hoşa gidecek, 
faydalı kitapları kütüphanelerine ahrlar. Çünkü, çocuk sevdiği kitabi 
kütüphanede bulamazsa, oraya ikinci defa gitmeyi arzu edemeyebilir. Hiç 
bir çocuk kütüphanecisi bunu istemez.

Onun İçin kütüphanelerde okuyucu sayısının artmasını ve 
devamlılığını sağlamak amacı ile çeşidi eğitici ve kültürel faaliyetlere yer 
verilir. Bunlar; öğretici filmler göstermek, radyo ye televizyondan çocuk 
ve eğitim saatlerini takip etmek, çocuklann yaptığı resimleri sergilemek, 
şiir ve masai saatleri düzenlemek, büyükleri anma ve tamtma programlan 
hazırlamak ve benzerleridir. Dünya Çocuk Kitaplan Haftasını kutlama da 
bu kültürel faaliyetlerden biridir.

1919 yılından bu yana dünyada ve 1946 yihndan beri ülkemizde 
kutlanan Dünya Çocuk Kitaplan Haftası, her yıl Kasim ayının ikinci 
Pazartesi günü ile başlamaktadır. Bu haftaya rastlayan günler, çocuk 
kütüphanelerinin en çok faaliyet gösterdikleri zamanlardır. Hafta 
dolayısiyle öğrencilere çocuk kitaplanm tanıtmak, anne ye babalan 
çocuklarda zekalannm gelişmesinde büyük bir rol oynayan iyi ve uygun 
kitaplar seçmek fırsatını vermek gayesiyle kitap sergileri hazırlanır, 
çocuk velilerinin ve öğretmenlerin bu sergileri gezerek yeni çıkan çocuk 
kitaplanm tammalan sağlanır. Bu hafta boyunca çocuk kütüphanelerinde 
hikaye saatleri düzenlenerek yıl İçinde yayınlanan seçme masal ve 
hikâyeler okunur. Konferanslar, kitap münazaralan bunlara eklenir; 
aynca çocuk filmleri gösterilir.

Çocuk kütüphaneleri, bütün bu faaliyetleriyle okulu tamamlayıcı ve 
ona yardim edici birer eğitim kuruluşudur, çocuklann zekalannm ve 
düşünme yeteneklerinin gelişmesini sağlayacak olan çocuk 
kütüphanelerinin yurdumuzda sayılannm nüfusumuzla orantılı olarak 
artmasını dileyelim.
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KÜLTÜR MİRASIMIZ 
EL YAZMASI KİTAPLARI

Bilindiği gibi Türkiye’ye matbaanın girmesinden önce yazma 
kitaplar sahaflarda alınır satılırdı. Bunlan satin alanlar arasında 
yabancılar da olurdu. Tabii aldiklan kitaplan sonra kendi memleketlerine 
götürür ve tanınmış kütüphanelere verirlerdi. Doğu el yazması kitaplarına 
merakh yabancılardan biri, 1672-1673 yıllarında İstanbul’da Fransa 
elçisinin katibi olan A. Galland idi. istanbula ait günlük hatıralarında, 
hangi kitaplan satin aldığını ve bunlara ne ödediğini tek tek yazar. 
“Bedestende Türkçe tercümesi satir aralannda yazılmış bir Kur’an 
gördüm, ben hazır bulunduğum sırada iki yüz elli akçeye satıldı.” “Elime 
Türklerin tarihlerine aid bazı kitaplar düştü.” “Türkçe manzum ve 
Mevlidü’n-Nebi, yani Peygamberlerin doğuşu isimli bir kitabi satin 
aidim.”

Kültür değerlerimizin yabancı kütüphanelere gitmesini önlemek 
İçin 18. yüzyılın başında Sadrazam Şehit Ali Paşa (1667-1716) 
memleketten dışarı kitap satılmasını yasaklamıştır. Ancak, İstanbul’da bir 
kütüphane binası da yaptırmış olan bu kitapsever devlet adamının çok 
değerli yazmalarından biri Londra’da British Libray’dedir. Buradan 
anlaşılıyor ki yurt dışına el yazması kitap Çikanlmasımn önüne 
geçilememiştir. Bu konuda son bir örnek geçen yüzyıla aittir: Sultan I 
Mahmud tarafından kurulan Ayasofya Kütüphanesinin 1887 yılında 
basılan kataloguna baktığımızda, 4 numarada kayith Kur’an’ın 
özelliklerinin belirtildiği satırda şu not görülür. “Bu Mushaf-I Şerif, 
Yakut Mustasimi tarafından yazılmış olup kütüphaneden kaybolmuş ve 
Avrupa’ya gönderilmek üzere iken Galata Gümrüğünde el koyularak 
Saraya takdim kılınmıştır.”

Cumhuriyet döneminde bu tür olaylar ortadan kalkmıştır, 
diyebiliriz. Değerli yazma kitaplar kütüphanelerde ve müzelerde güvenle

1 “Kültür Mirasımız El Yazması Kitaplar”. Okumak, 1992, (6), s. 4. 
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korunmaktadır. Bu arada kendisinde el yazması bulunan kitapsever bir 
 ok kişi bunlan kutüphenelere hediye etmiştir. Bu koleksiyonlar bugün؟
onlann adlan ile anılmakta ve okuyuculann yararlanmasına 
sunulmaktadır. Ancak, günümüzde hâlâ çok sayıda ailede büyüklerinden 
kendilerine kalmış yazma kitaplar vardır. Bunlan babalannm, dedelerinin 
birer hatırası olarak saklamaktadırlar. Yalmz şunu unutmamak gerekir ki, 
yazma eserlerin bakim ve korunmalan çok büyük özen ister.

Hele bu ata yadigan eserler, kim olduğuna bakılmaksızın, uygun 
fi at veren birine satılacak olursa ya da değeri bilinmeden yok pahasına 
elden Çikanhrsa, bundan hem kitapların sahibi hem de kültür dünyâmız 
zarar görür. Çünkü, her yazma kitap bir kültür mirasıdır. Farkında 
olmadan onun yurt dışına Çikanlmasma aracı olmak durumunda 
kalabiliriz.

190



’OCUKLARDA KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI؟

1964 yılından beri kutlanan Kütüphane Haftasfnın amaçlarından 
biri, toplumun kütüphanelerden daha iyi şekilde yararlanmasını 
sağlamaktır. Bu bir anlamda yetişkinleri ve çocukları daha çok okumağa 
teşviktir. XI. Kütüphane Haftasi’nda yapılan bir yuvarlak masa 
toplantısında çocukların okumağa teşvik edilmesi çok belirgin bir şekilde 
dile getirilmişti. Toplantıya katılan bir öğrenci velisi bu konuda özetle 
şunlan söylemişti: “Görevli olarak New-York’ta dört yıl kaldım. 
Çocuğum orada birinci ve ikinci sınıfı okudu, şimdi burada üçüncü sınıfı 
okuyor. Ben hiç bir zaman bir ilkokulda okumanın ve kütüphanenin 
büyük bir önemi olduğunu bilmiyordum, New-York’ta öğrendim. Vasat 
bir okuldu. Çocuğumun dersliğinde bir kaç yüz kitap vardı, okulun 
kütüphanesinde ise 4-5 bin kitap bulunuyordu. Çok yakınımızda bir 
çocuk kütüphanesi vardı; zannediyorum, 70-80 bin ciltlik bir kütüphane 

idi. Tabii evimize de bir miktar 
kitap almakta idik.

Şimdi, birinci yılda okuma 
yazmayı öğrenmiş bir öğrenci 
düşünün. Hiç abartmıyorum, 
ikinci Simfta yüze yakm çocuk 
kitabi okudu ve bu teşvikle oldu. 
Eğitim sisteminin gereği olarak 
biz devamh kütüphaneye taşındık. 
Çocuk kütüphanesinden
istediğiniz kadar ödünç kitap 
alabiliyorsunuz. Okul
kütüphanesinde de haftada bir 
saat hem ders görüyorlar, hem de 
ödünç kitap alıyorlardı.

.Çocuklarda Kitap Okuma Alışkanlığı”. Okumak, 1993, (7), s. 5“ ا
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Öğretmeni de başarılı çocuklara bol bol kitap hediye ediyordu. Mesela 10 
kitap okuduktan sonra, bunlan rapor edenlere ödül veriliyordu. 
Hatırlıyorum, üç dört çocuk 30 kitap okuyup rapor ettiği İçin ödüller, 
madalyalar almıştı.”

Okuyan öğrencinin ödüllendirilmesi konusunda iki üç ay önce bir 
gazetede, yukarda anlatılanlara çok benzeyen bir köşe yazısı vardı. 
“Kitaplar ve insanlar” başlıklı bu yazıda şöyle deniliyordu:

“Amerika’da ilkokulların bütün sınıflarında mutlaka bir kitaplık 
bulunur, öğrenciler oradan kitap alır, Simfta okur ya da eve getirirler. 
Ayda bir defa çocuklar iki üç sınıf topluca semtin halk kütüphanesine 
götürülürler. Sınıflarda her ay bir kitap okuyan ve kitapla ilgili olarak 
öğretmenin verdiği soru kağıdını cevaplandıran öğrencilere bir tane Pizza 
Hut kuponu verilir, gidip bedava pizza yerler. Buna benzer bir çok 
özendirici faaliyet vardır.”

Yukardaki örneklerden, çocuğun okuma alışkanlığını kazanması 
İçin teşvik edilmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Bizde bu konuda neler 
yapılabilir ya da yapılıyor? Şu günlerde gazetelerin okuyucularına 
ansiklopedi hediye etmeleri, bu yönde atılmış olumlu bir adimdir. Anne 
babaların çocuklarım paraca desteklemeleri; aynca, alman ansiklopediler 
İçin birer kitaplık yaptırmaları ve onlara başka kitaplar da almalan teşvik 
edici bir davranış olur. Esasen anne ve babanm, çocuğun okuma 
alışkanlığını kazanmasında rolü büyüktür. Çocuk; evinde kitap okuyan 
bir anne baba görürse, kendisi de okumağa özenir ve bu, zamanla 
televizyonun yerini alan bir tutku haline dönüşür, spor yanşmalan 
yanında okuma yanşmalan yapılması, kitap okuyanları yüreklendirecek; 
ödüllendirilmeleri, onlara değer verildiğinin bir göstergesi olacaktır.

Son olarak şunu da söyleyebiliriz: Güzel sanatlann herhangi bir 
dalmda üstün yetenekli çocuklar nasıl devletçe korunuyorsa, çok kitap 
okuyan ve okumayı bir alışkanlık haline getiren çocuklar da korunmalı 
ve teşvik edilmelidir. Onlar da gazetelerde, dergilerde, radyo ve 
televiyonlarda tanıtılmalı, diğer çocuklara örnek olmalan sağlanmalıdır.

Sonuçta; kitap sevgisini yaygınlaştırmak ve okuyan bir toplum 
oluşturmak İçin her türlü teşfik edici davranışı denemek ve uygulamak 
zorundayız, diyebiliriz. Bilgi çağı bunu gerektiriyor.
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DAHA ÇOK KÜTÜPHANECİ1

Her meslekte olduğu gibi kütüphanecilikte de bilgili elemana 
ihtilaç vardır. Bu elemanların ancak ; bir eğitimle yetişeceği 
şüphesi dr. Günümüzde kütüphanecilik alanında gözlenen hızlı 
gelişme karşısında, bu bilim daimin öğretiminin yapılmadığı ülke 
hemen hemen hiç kalmamıştır, diyebiliriz. “World Guide to 
Library Schools and Training Courses in Documentation” World 
7972) adli kitapta, üniversitelerde üçyüzden fazla kütüphanecilik 
okulunun adi verilmektedir. Bu da mesleki eğitimin önemini 
göstermektedir.

En çok kütüphanecilik bölümü bulunan üniversiteler 
Amerika Birleşik Devletleri’ndedir. öğretim lisans, lisansüstü ve 
doktara düzeyindedir. Bazı ülkelerde ise sadece birer üniversitede 
kütüphanecilik bölümü olduğu görülür. Buradan şunu anlıyoruz: 
Her ülkenin şartları ve ihtiyaçları eğitim türünü ve okul sayısını 
tayin etmektedir. Bizde, bilindiği gibi, üç üniversitede 
kütüphanecilik öğretimi yapılmaktadır. Bunlara 7983yilindabir de 
orta dereceli bir meslek okulu eklenmiştir. Kütüphanelerin ara 
eleman İhtiyâcını karşılamak üzere, o yıl İstanbul Matbaa Meslek 
Lisesi’nde bir Kütüphanecilik Bölümü kurulmuştur7 .(7)

Bu çalışmada sözü edilen bu bölüm tanıtılmaya 
çalışılacaktır.

Her meslekte olduğu gibi kütüphanecilikte de bilgili elemana 
ihtiyaç vardır. Bu elemanların ancak iyi bir eğitimle yetişeceği 
şüphesizdir. Günümüzde kütüphanecilik alanında gözlenen hızlı gelişme 
karşısında, bu bilim dalmm öğretiminin yapılmadığı ülke hemen hemen 

 ,Daha Çok Kütüphaneci”. K 1995’e Doğru. Türk Kütüphaneciliği Sempozyumu“ ا
(22-24Aralık 1993), TKD Genel Konferans Bildirileri. Maia, \99٦,s.15-%0.
2 Bolümde meslek dersleri Istanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik
Bölümü mezunu iki öğretmen tarafından okutulmaktadır.
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hiç kalmamıştır, diyebiliriz. “World Guide to Library Schools and 
Training Courses in Documentation” (World 1972) adh kitapta, 
üniversitelerde üçyüzden fazla kütüphanecilik okulunun adi 
verilmektedir. Bu da mesleki eğitimin önemini göstermektedir.

En çok kütüphanecilik bölümü bulunan üniversiteler Amerika 
Birleşik Devletlerindedir. öğretim lisans, lisansüstü ve doktora 
düzeyindedir. Bazı ülkelerde ise sadece birer üniversitede kütüphanecilik 
bölümü olduğu görülür. Buradan şunu anlıyoruz: Her ülkenin şartlan ve 
ihtiyaçları eğitim türünü ve okul sayısını tayin etmektedir. Bizde, 
bilindiği gibi, üç üniversitede kütüphanecilik öğretimi yapılmaktadır. 
Bunlara 1983 yılında bir de orta dereceli bir meslek okulu eklenmiştir. 
Kütüphanelerin ara eleman İhtiyâcını karşılamak üzere, o yıl İstanbul 
Matbaa Meslek Lisesi’nde bir Kütüplunecilikik Bölümü kurulmuştur.

Bu bolümde eğitim ve öğretim gören, gerekli uygulamalan yapan 
öğrenciler, kitap ve kütüphanenin tarihçesini, okuyucu ile ilişkilerin nasıl 
olması gerektiğini ve bu işlemler İçin lazım olan mevzuatı öğrenirler. 
Yayınların sağlanışından, okuyucuların yararlanmasına sunulana kadar 
geçirecekleri işlemleri bilir ve uygulayacak duruma gelirler. Aynca, 
kütüphanelerimizde bulunan ve milli kültürümüz açısından çok değerli 
olan eski basma ve yazma eserlerin değerlerini kavrayarak, kuşaktan 
kuşağa kültür aktanmmda yardımcı olurlar (Endüstri Meslek, 1992: giriş 
kısmı).

1991-1992 öğretim yılında “Ders Geçme ve Kredi Uygulaması” 
sistemine geçilince, Bölüm İçin yeni bir öğretim programı hazırlanmış ve 
meslek derslerinin dönemlere göre dağılımı şöyle olmuştur:

Kütüphaneciliğe giriş (I. Donem)
Kataloglama ve tasnif (1-IV. Donemler)
Müracaat kaynaklan (1. Donem)
Osmanhca (ط-. Donem)
Belge bilim (V. Donem)
Kütüphane bina donatımı (VI. Donem)
Kütüphane yönetimi ve çevre ilişkileri (VI. Donem)
Atölye “Uygulama” (IVI. Donemler)

Seçmeli Dersler
Psikoloji
Ciltleme teknikleri
Daktilo
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Bunlann yanında programın öngördüğü kültür eserleri de 
okunmaktadır. Aynca, son Simfta öğrenciler haftada üç gün 
kütüphanelerde staj yapmakta, öğrendiklerini uygulama İmkanı 
bulmaktadır.

İstanbul Matbaa Meslek Lisesi Kütüphanecilik Bölümü ilk 
mezunlarını 1985-1986 öğretim yılında vermiştir. Okulu bitirenlerin 
sayısı yılda on - oniki dolayındadır. Halk ve okul kütüphanesi 
memurlarından (İstanbul’dan ve diğer illerden) dışarıdan smava girme 
yoluyla bu meslek okulunu bitirenler de olmaktadır.

Okulu ve bölümü tanıtmak amacıyla, Milli Eğitim Bakanhgl’nca 
kütüphane haftalarında yayımlanan “Okumak” gazetesinin 1987 yılı 
sayısında okul müdürü ile bir röportaj yapılmıştı. Röportajın son 
cümlesinde “Okul kütüphanelerimizin memur ihtiyacım karşılaması 
bakımından da önemli olan Kütüphanecilik Bölümünün, ilgi görerek pek 
yakında “Kütüphanecilik Meslek Lisesi” durumuna gelmesini diliyoruz.” 
deniliyordu. Bu temenni o kadar halisane yapılmış olmah ki, 25 Kasim 
1991 tarihli Tebliğler Dergisinde, bir “Anadolu Kütüphanecilik Meslek 
Lisesi”nin öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi yayımlandı. 
Çizelgede kültür dersleriyle meslek derslerinin yıllara göre dağılımı yer 
almıştı. Birinci yıl hazırlık sınıfı idi, sonra dokuzuncu, onuncu ve 
onbirinci Simflar geliyordu. Okul Anadolu Lisesi statüsünde olduğu İçin 
Matematik, Fizik, Kimya ve Bilgisayar dersleri yabancı dille 
okutulacaktı.

Meslek Dersleri
Eski yazı (Osmanh paleografyasi)
Kataloglama ve sınıflandırma
Müracat kaynaklan
Psikoloji
Belge bilim
Kütüphane ve bina donatımı
Yönetim ve mevzuat
Bilgisayar
Kütüphane ve çevre ilişkileri
Kütüphaneciliğe giriş

Uygulamalı Dersler
Ciltleme teknikleri
Daktilografi
Atölye
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adlan ile sıralanıyordu.
Ancak; yaptığım araştımada bu okulun faaliyete geçmediğini 

öğrendim.
Hatta İstanbul’da görüştüğüm bazı kütüphaneciler adim bile 

duymamıştı. Kültür Bakanlığı’nın teklifi üzerine Talim ve Terbiye 
Kurulu’nda görüşülen ve uygun bulunan okulun, hayata geçirilmeyerek 
kağıt üzerinde kalmasının muhakkak ki geçerli bir sebebi vardır.

Kütüphanecilik meslek okullan sayısının artması ne kazandmr, 
eski halinde kalması ne kaybettirir? Ben bu sorunun cevabini araştıracak 
değilim. Yalmz şu sualide sormadan edemeyeceğim: Bir kütüphanede 
normal lise mezunu bir memur mu, yoksa mesleki bilgi edinmiş, 
yöneticinin ve kütüphanecinin söylediğini kolayca anlayan, diğer bir 
deyişle kütüphanecilik dilini bilen biri mi daha yararh olur? Sualin 
cevaplandırılmasını kütüphanelerde bilfiil çalışanlara bırakarak, bir diğer 
konuya geçmek istiyorum.

Yukanda adi verilen ve dünyada hangi üniversitelerde 
kütüphanecilik öğretimi yapıldığı bildirilen kitaptan bir kaç örnek 
aldığımızda:

Arjantin’de 
Kanada’da 
Hindistan’da 
İtalya’da 
Kore’de 
Pakistan’da 
Filipinler’de 
Türkiye’de

6 üniversite kütüphanecilik bölümü 
9 üniversite kütüphanecilik bölümü 
13 üniversite kütüphanecilik bölümü 
4 üniversite kütüphanecilik bölümü 
4 üniversite kütüphanecilik bölümü 
4 üniversite kütüphanecilik bölümü 
3 üniversite kütüphanecilik bölümü
2 üniversite kütüphanecilik bölümü 

olduğu görülür. Anılan kitap 1972 yılında yayımlandığına göre 
bölümlerin sayısı bu ülkelerle, kitapta adi geçen diğer ülkelerde 
muhakkak ki artmıştır. Nitekim, Türkiye’de bölüm sayısı üç olmuştur.

Ülkemizde iki kütüphanecilik bölümüne üçüncüsünün eklendiği 
yıllarda 10-15 dolayında üniversite vardı. Bugün üniversite sayısı elliye 
ulaşmış bulunuyor. Kütüphanecilik bölümü sayısı ise değişmemiş, ayni 
kalmıştır. Buna mukabil arşivcilik bölüm ve anabilim dal olarak dört 
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üniversitede yerini almıştır1. Dokümantasyon ve enformasyon da 
anabilim dah olarak kütüphanecilik bölümleri ile ayni sayıdadır2.

Öğrenci sayısına gelince, Yüksek öğretim Kurulu öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme Merkezi’nin 1993 yılı kılavuzunda kütüphanecilik 
bölümlerine alınacak öğrenci sayısı İstanbul üniversitesi İçin 80, Ankara 
Üniversitesi İçin 40, Hacettepe üniversitesi İçin 20 olarak belirlenmiştir. 
Bölümler arasındaki kontenjan dengesizliğine hiç karışmadan, öğrencileri 
sosyal ve ekonomik yönden ilgilendiren bir meseleye değinmek daha 
münasib olacak. Acaba bu kontenjanlar hangi illerin listelerinden mezun 
olan öğrencilerle doluyor?

Bildiriyi hazırlarken İ.ü. Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik 
Bölümünde bu hususu inceleme İmkanını buldum. Birinci Simfta 68 
öğrencinin mezun oldukları liselere göre dağılımları şöyle idi:

İstanbul liselerinden mezun olanlar : 24
Diğer illerin liselerinden mezun olanlar : 44

Tesbit edebildiğim kadarıyla Bölüm’de Mardin’den, Hatay’dan, 
Muş’tan, Trabzon’dan, Samsun’dan, Aydm’dan, İsparta’dan, 
Amasya’dan ve bunlara yakın illerden gelen öğrenciler bulunuyor, iki 
öğrenci de liseyi Ankara’da bitirdiği halde kütüphanecilik öğrenimini 
İstanbul’da sürdürüyor.

Buraya kadar ele ahnan yabancı ülkelerde kütüphanecilik 
bölümlerinin sayısı, bizdeki durum, yakın anabilim dallan ile 
kütüphanecilik bölümlerinin sayıca mukayesesi, öğrenci kontenjanlan ve 
bunlann dağılımı gibi konular bizi şu noktaya getirmiş bulunuyor. Halen 
üç üniversitede bulunan kütüphanecilik bölümlerinin sayısı yeterli midir? 
Suali olumlu biçimde soracak olursak: Bölümlerin sayılan artınlmah 
mıdır? Cevabi aşağıdaki sorularla bulmaya çalışalım:

٠ Belki hissî bir ifade olacaktır ama, Türkiye’de 
Filipinler’den daha çok üniversitede kütüphanecilik bölümü olması 
gerekmez mi?

1 Istanbul üniversitesi ile Marmara üniversitesi’nde Arşivcilik Bölümü, 
Ankaraüniversitesi ile Hacettepe üniversitesi’nde Arşivcilik Anabilim Dal 
bulunmaktadır.
2 Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim D ali Ankara, Hacettepe ve Istanbul 
Üniversitelerinde mevcut ول Kütüphanecilik Bölümündedir.
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٠ Türkiye’nin coğrafyası, nüfusu, üniversite sayısı, 
kütüphanelerin ve araştırma merkezlerinin sürekli çoğalması 
kütüphanecilik bölümlerinin sayıca artmasını icap ettirmez mi?

• Üniversiteye girmeğe hak kazanan lise mezunlarının, 
kütüphanecilik tahsili İçin mutlaka İstanbul ya da Ankara’ya gitmek 
zorunda kalmadan, kendi yörelerine yakın illerde öğrenimlerini 
sürdürmeleri daha uygun olmaz mi?

٠ Üniversite Kütüphanecilik Bölümlerinin iki merkez yerine, 
geniş bir coğrafî alana dağılması, Bölüme rağbetin (ÖSYS formlarında 
tercihin) artmasına imkan hazırlamaz mi? Bir başka ifade ile, daha çok 
öğrenciye kütüphaneci olma fırsatı doğmaz mi?

Bu sorunlardan sonra, verilecek cevabi tahmin ettiğinizi sanıyorum. 
Evet, benim reyim üniversitelerde kütüphanecilik bölümlerinin sayısının 
artırılması yönünde. Hem de zaman geçirilmeden... Erzurum’da Atatürk 
Üniversitesi, Elazığ’da Fırat üniversitesi ve İzmir’de Ege üniversitesi 
yeni kütüphanecilik bölümleri İçin altyapıları müsait olan 
üniversitelerdir1. Daha ilerdeki yıllarda bunlara başkaları eklenebilir.

Konunun enine boyuna müzakeresi yeni bir bildiriyi başlatır. Onun 
İçin son cümleyi söylemek yerinde olacak:

Daha çok kütüphaneci yetişmesi meslek mensuplarının çoğalması 
demektir. Bu da sevinilecek bir olaydır. Ne kadar kalabalık olunursa, 
toplumda o kadar söz sahibi olunur. “Nüfus nüfuzdur” sözü boşuna 
söylenmemiş.

KAYNAKÇA
Endüstri meslek liseleri kütüphanecilik bölümü Meslek Dersleri 

Ogretim Programı. (1992) Ankara.
World guide to library schools and training courses in 

documentation (1972). Paris: UNESCO.

 Ekim 1993 tarihli Hürriyet gazetesinde yer alan “Atatürk üniversitesi’nde 10 yıllık ا 22
kalkınma plam” başlıklı haberde, gelecek yıllarda bu üniversitede bir Kütüphanecilik 
Meslek Yüksek Okulu açılmasının plânladığı bildiriliyor.
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ATATÜRK KiTAPLIGI’NDA BULUNAN 
BOSNA-HERSEKLE İLGİLİ YAZMALARI

32
Türkiye’deki kütüphanelerde Bosna-Hersek’li yazarların çok 54744

azmalar؟ Atatürk Kitaplığı’nda mevcut bail اهتر yapıtları vardır. Bu
tanıtılmıştır. Bosna-Hersek’li pazarların halen mikrofişe
çekilmektedir. Yazar, Makedonya ve Kosova kütüphanelerinden yazmalar 
İçin de ayni uygulamayı önermektedir.

Abstract
Turkish libraries hold a large nutnber of books written by Bosnian 
authors. In this article some manuscripts from the Atatürk Municipal 
Library have been introduced. Manuscripts written by Bosnian authors 
are being microfilmed currently. The author suggesis ihat manuscripts 
held by Macedonian and Kosova libraries should also be microfilmed.

Kütüphanelerimizde Bosna-Hersekli müelliflerin eserleri pek 
çoktur. Bunlann bir kısmı elyazmasidir, bir kısmı da matbudur. 
Müelliflerden ilk akla gelenler divan sahibi Hersekli Arif Hikmet Bey ve 
iranh Hafiz Şirazi ile Şeyh Sadi’nin eserlerini Türkçeye çeviren Sudi 
Bosnevi’dir, Onlan diğerleri takip eder. Bu arada yazma kitaplarda 
Bosnah müstensihlerin de adlanna rastlanır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitapligl’nda hem yukanda 
adi geçen şair ve müelliflerin, hem de diğer Bosnah yazarların eserleri 
mevcuttur. Bunlardan el yazması olanlar daha çok Muallim Cevdet 
koleksiyonundadir. Basma kitaplar ise diğer koleksiyonlara dağılmış 
durumdadır.

Aşağıda örnek olarak alman elyazması kitaplann ilk ikisi Belgrat’a 
dair ise de, Bosna-Hersek’in yer aldığı coğrafi alamn genel tarihi ve

1 “Atatürk Kitaplığında Bulunan Bosna Hersekle ilgili Yazmalar”. TK, 1994, 8(2), s. 87- 
90. Not: 30.03-5.04.1994, XXX. Kütüphane Haftasında düzenlenen “Bosna Hersek ve 
Kaybolan El Yazmalarımız” adil panel bildirisinin bir bölümü. 
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orada yaşayan miisltimanlann sosyal durumu hakkında bilgi vermeleri 
bakımından ilgi çekicidir.

Birinci eser. Muallim Cevdet yazmalarından K.138 numarada 1-24 
yapraklar arasında yer alan “Tuna nehrinin kıyılarındaki köy ve 
kasabalar” adil risaledir.

Bu risalede şu bilgiye rastlıyoruz: Sırp eyaletinin başkenti olan 
Belgrat, Sava ve Tuna nehirleri arasında kurulmuştur. Bu şehirde pek çok 
Yahudi ve Sırp vardır. Ancak, ahalisinin iki kati ehli islâmdan ibarettir.

Muallim Cevdet koleksiyonunda bir başka yazma kitap 
“Ibretnuma” adını taşımaktadır. “Vaka-İ Hayretnüma” adil bir yazma 
eserin zeylidir, yani ekidir. Kitabin konusu özetle şoyledir:

Belgrat zenginlerinden Akil ve Nâkil adil iki kardeşten Akil, 
Sirplann miislümanlar aleyhindeki düşüncelerine bakarak Belgrat’ın 
geleceğini tehlikeli görmüş ve 1825 yılında Mısır’a göç etmiştir. Nâkil 
ise Belgrat’ta kalmıştır.

Çok geçmeden Sırpları müslümanlara taarruza başlamaları üzerine 
Nâkil de diğer müslümanlar gibi malını mülkünü bırakarak Belgrat’tan 
kaçmış, perişan bir halde Mısır’a gidip kardeşi Akil’i bulmuştur.

O sırada orada bulunan Belgrath Raşid Paşa admda biri, Nâkil’in 
Belgrat’ta geçirdiği sıkıntılı günleri ve müslümanlann Sirplardan 
gördükleri zulümleri sualli cevaph bir şekilde tespit ederek Vaka-İ 
Hayretnüma ismi ile üç ciltli bir kitap halinde kaleme almıştır.

Bu eserin birinci cildi basılmıştır. (İstanbul 1291 Divitciyan 
Matbaası. 251 s.) ikinci cildi Millet Kütüphanesi’nde Ali Emri Efendi 
yazmaları arasında 603 numaradadır’. Zeyli’de yukarıda belirtildiği gibi 
Muallim Cevdet Koleksiyonundadir ve Ortaboy 3 numarada kayıtlıdır.

Atatürk Kitaphgı’nda bir diğer koleksiyon “Cevdet Paşa Evrakr 
adını taşımaktadır. Meşhur tarihçi Ahmed Cevdet Paşa’nın el yazısı ile 
olan ve İçinde bulunduğu olaylara dair tuttuğu notlardan teşekkül eden 
tezkireler bu koleksiyonu oluşturur. Bunlara Tezakiri Cevdet adi verilir.

Tezkirelerden biri Cevdet Paşa’nın Bosna-Hersek’de teftiş İçin 
görevli olduğu doneme aittir. Oradan yazdıklarından bazı bölümleri 
birlikte okuyalım2.

“Bu yaz Hersek’te sıcak fevkalade olup, mizanü’l-harare Reomür 
hesabiyle1 birkaç gün 38 dereceye vardı ve bir gün 42 dereceye çıkıp bazı 
camilerin üzerindeki kurşunlar eridi.”

٠ Istanbul Kütüphaneleri Tarih - Coğrafya Yazmaları Katalogu, 232-233 s.
2 Tezakir-I Cevdet, Prof. Cavit Baysun tarafından dört cilt halinde yayımlanmıştır. 
Ankara 1953-1967 Türk Tarih Kurumu, (ikinci Basımı 1986)
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“Yazın Hersek’te sıcaklar ne kadar şiddetli olduysa, bu kışın da 
Bosna o kadar fevkalade şiddetli soğuk oldu.”

“Elhâsıl Saray Bosna bir güzel şehir olup maarif dahi terakkiye 
başlamış idi.”

“Saray Bosna’daki Hüsrev Bey Evkafmm hesaplarına bakıldı. 
Doğrusu hiç bir beldede benzeri görülmemiş surette muntazam olduğu 
memnuniyetle tesbit edildi.”

“Boşnakların erkekleri ve kızlan pek ziyade ehli iffet ve ismet 
kişilerdir. Ahlaki bozulmamış bir kavimdir.”

“Buna bir delil de Bosna’da geçerli olan alışveriş muamelesidir. 
Buranm ticari İşleri sırf güven üzerine kuruludur.

Hiristiyanlara bile sorulduğunda; “Biz, İslâm ve Hıristiyan 
birbirimize ödünç akçe veririz, karşılığında faiz almayız ve sent ahp 
vermek dahi âdetimiz değildir’ deyu cevap vermişlerdi.”

“Bu esnada Sirplann pey der-pey tedariki seferiye ve taraf be-taraf 
talim-i harekat-i harbiye ile meşgul oldukları ve mevsimi baharda Bosna 
cihetine tecavüz edecekleri havadisi Saray Bosna’da şayi oldu.”

Bunun üzerine Cevdet Paşa’nın öncülüğünde seferberlik 
hazırlıkları yapılır ve eli silah tutan herkes orduya katihr. Bu defa 
Avusturya memurlarından bazılan Boşnaklara;

“Siz asker yazılmağa nza göstermişsiniz. Halbuki Osmanh 
Devleti’nde malî sıkıntı var, size ayhk veremez.” diye onlan bu 
kararından döndürmeğe çalışırsa da aldıkları cevap şu olur: “Para İçin 
askerlik etmek bizim dinimize yakışmaz. Biz askerlik vazifesini ancak 
din ve devlet İçin ifaya borçluyuz.”

Görülüyor ki bu kahraman ve mazlum milletin başına felaket, ilk 
defa bundan iki yıl önce, 1992 yılında gelmiş değildir. Geçen yüzyılda da 
benzeri bir dram yaşanmıştır. Ancak bu son yaşanan dram, dünyânın 
gözü önünde bir vahşet halini almıştır. Avrupa neden sonra gerçeği 
görmüş ve Bosna-Herseğe yeni yeni yardim etmeğe başlamıştır. Ba’de 
harabi’l-Basra. Bu Arapça deyimi Bosnaya uygularsak; ba’de harabi’!- 
Bosna. Yani, olan olduktan sonra.

Ayni duruma bir başka ülkenin düşmesini temenni etmemekle 
beraber, kötü ihtimalleri göz önünde bulundurmak ve tedbirli olmak 
düşüncesi ile, burada bir hususu ifade etmek istiyorum. Kültür Bakanlığı 
Bosna-Herseğe her türlü yardımda bulunmağa devam ederken, bir

Bu sıcaklık ölçeğinde, sabit noktalar 0 ile 80 olarak kabul edilmiştir. (38 R٥ = 47,5 09, 
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taraftan da Makedonya Cumhuriyeti ve Kosova özerk bölgesi ile kültürel 
anlaşmalar yapılarak onlara da yardımcı olmağa çalışmalıdır.

Kütüphaneler açısından onlara yapılacak yardim; bence, yazma 
kitapların mikrofilmlerinin çekilmesi konusunda bir müşterek çalışmaya 
gidilmedir. Eğer bugüne kadar Makedonya ve Kosova kütüphanelerinde 
yazma eserlerin mikrofilmleri çekilmedi ise veya işe başlanıp da 
tamamlanmadı ise, Türkiye’nin yardımı ile bunun sonuçlandırılması bir 
programa bağlanabilir.

Hatta mikrofilmlerin bir kopyasının Türkiye’de emin bir yerde 
saklanması da gündeme getirilebilir. Bu uygulama Makedonya ve 
Kosova tarafından kabul görürse, temenni edilmeyen bir harp vukuunda 
yazma ve nadir kitapların büsbütün ortadan kalkması önlenmiş olur. 
Balkanların kritik durumu muvacehesinde kültürel işbirliğinin alam daha 
geniş bile tutulabilir.

Günümüzde artık kültürel varhklan korumak, ait oldukları ülkenin 
görevi olduğu kadar diğer ülkelerin de görevi haline gelmiştir. UNESCO 
bunun İçin Bosna-Herseğe yardim elini uzatmaktadır. Bu kuruluşu 
desteklemek hatta tahrik etmek Türkiye’nin fazifesidir. Çünkü, Bosna- 
Hersekte yanan, yıkılan ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan bir 
anlamda Türk kültürüdür.

202



KONSERVASYON EĞİTİMİ

Kütüphanelerde ve müzelerde bulunan yazma ve nadir kitaplarla, 
diğer kıymetli materyali koruma ve bakimlan, restorasyondan önce 
gelmektedir. Bilindiği üzere bir nesnenin restore edilmesi İ؟in onun var 
olması icap eder. Var olmak, uzun ömürlü olmak da dikkatli bir 
korumayı ve iyi bir bakımı gerektirir. Bu sebeple, günümüzde 
kütüphanelerde ve müzelerde kitaplann ve diğer materyalin 
korunmasiyle bakımı büyük önem kazanmıştır. Bu da bilgili elemana 
duyulan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Bu amaçla son yıllarda orta ve 
yüksek öğretim kurumlannda konservasyon öğretimine başlanmış 
bulunulmaktadır, ülkemizde bu alanda tespit edebildiğimiz yüksek okul, 
fakülte ve orta dereceli okullar şunlardır:

Ön Lisans ANKARA ÜNİVERSİTESİ öğretim Süresi (Yıl)
Başkent Meslek Yüksek Okulu
Restorasyon ve Konservasyon (*) 2

Ön Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Safranbolu Meslek Yüksek Okulu Restorasyon (*٤) 2

On Lisans mimar SINAN ÜNİVERSİTESİ
Meslek Yüksekokulu Restorasyon (*) 2

Ön Lisans TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edime Meslek Yüksekokulu Restorasyon 2

Ön Lisans YILDIZ ÜNİVERSİTESİ
Yıldız Meslek Yüksekokulu Restorasyon 2

Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi Arşivcilik (“1 4

Konservasyon Eğitimi”. Kütüphanecilikte Sempozyumu, (22-25 Eylül“ ا
1992), Ankara, 1994, s. 70-80.

Bu bölümlerde yapı malzemesi, metaller, mozayik, cam, keramik v.b. nin 
konservasyonu ve restorasyonu hakkında öğretimi yapılmaktadır.
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Lisans MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fen - Edebiyat Fakültesi Arşivcilik (**) 4

Lisans MİMAR SINAN ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
Geleneksel Türk El Sanatları “Cilt” (**) 4

Lisans üstü MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatlara

(Yazma ve Nadir Eserler Patoloji ve Restorasyonu) 2
Orta öğetim İSTANBUL-FATİH İLÇESİ

Geleneksel Türk El Sanatları Lisesi
Cilt (Klasik ) Bölümü (***) 3

Bu öğretim kurumlanmn ders programlarında onanma ağırlık 
verilmiş, koruma ve bakim onun yanında yer almıştır, üçü birbirine çok 
yakın olan bu konuların nasıl işlendiğini aşağıdaki programlarda görelim:

GELENEKSEL TURK SANATLARI
KIZ MESLEK LİSESİ KLASİK CİLTÇİLİK BÖLÜMÜ 
kitap RESTORASYONU PROGRAMI

AMAÇLAR:
Bu dersteki öğretim faaliyetini başarı ile tamamlayan öğrenci;
1. Kitap restorasyonunda kullanılan temel terimleri kavrar,
2. Yazma eserleri oluşturan kağıt ve derinin teknolojisini bilir,
3. Yeni kağıdın yapılışı ve özelliklerini bilir,
4. Yazma eserlerde görülen hastalıkları bilir,
5. Elasta yazma eserlerin bakımını bilir,
6. Yazma eserlerin bakımını bilir,
7. Yazma eserlerin hastahklanna göre onanm çeşitlerini bilir,
8. Klasik cilt restorasyonun önemini bilir,
9. Klasik cilt restorasyonu yapımını uygular,
10. Klasik cilt restorasyonunda kullanılan araç ve gereçlerin 

özelliklerini bilir.

Bu bölümlerde arşiv belgelerinin ve yazma kitapların bakımı, korunması ve 
restorasyonu hakkında bir yıl bilgi verilmektedir.
’٠٠ Yazma kitap ciltçiliği öğretilen bu Simfta, yazma kitapların bakımı ve restorasyonu 
dersi de okutulmaktadır.
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X. SINIF
ÜNİTE I: Restorasyona Giriş
A. Restorasyonun tanımı ve önemi
B. Kitap ve cilt restorasyonu
c. Kitap Restorasyonunda dikkat edilecek noktalar
D. Kitap Restorasyonunda kullanılacak araç ve gereçler

UNITE II. Yazma Eserleri Oluşturan Kağıt ve 
Derinin Teknolojisi

A. Kağıt
1. Kağıt
2. Eski kağıt çeşitleri
3. Eski kağıt terbiyesi (aharlama, mühreleme)
4. Kağıdın bozulma nedenleri
5. Yeni kağıt çeşitleri
6. Yeni kağıdın yapılışı ve özellikleri

B. Deri
1. Kağıt
2. Kağıt
3. Sayfa yapımına kullaman deriler
4. Derinin yapılışı
5. Derinin bozulma nedenleri

UNITE III. Yazma Eserlerde Görülen Hastalıklar
A. Biyolojik Hastalıklar

1. Kağıt
2.
3.
4.

Bakteriler 
Mantarlar 
Böcekler

B. Kimyasal Hastalıklar
1. Kağıt
2. Mürekkep, boya
3. Altın

c. Tabii Afetler
1. Su baskmi
2. Yangm
3. 115 etkenler

D. Hasta Eserlerin Tespiti

205



UNITE IV. Hasta Yazma Eserlerin Bakımı
A. Dezenfekte İşlemi
B. Deacidifikasyon

ÜNİTE V. Yazma Eserlerin Bakımı
A. Eserleri Koruma Yöntemleri
B. Eserlerin Konulduğu Yerlerin Standardı

ÜNİTE VI. Yazma Eserlerin Hastalıklarına Göre
Onanm Çeşitleri
A. Yazma Eserleri Onarma Yöntemleri
B. Yazma Eserleri Hastalıklarına Göre Onanm Uygulamalan

XI . SINIF
ÜNİTE I - Klasik Cilt Restorasyonuna Giriş
A. Klasik Cilt Restorasyonunun önemi
B. Klasik Cilt Restorasyonunda Eserin Devrinin ve Döneminin 

Tayini Yöntemleri
c. Klasik Cilt Restorasyonunda Dikkat Edilecek Noktalar
D. Klasik Cilt Restorasyonunda Kullanılacak Araç Ve Gereçler

ÜNİTE II - Klasik Cilt Restorasyonu Yapımı
A. Kapakta Kullanlan Malzemeye Göre Onanm Uygulaması

1. Deri onanmi
2. Kumaş onanmi
3. Ebm onanmi
4. Diğer malzemelerin onanmi

B. Tezhip Onanmi Uygulaması
c . Tezyinat Onanmi Uygulaması

ÜNİVERSİTE LİSANS ÖĞRETİMİN DERESTORASYON DERSİ

- Kültür ve tarih hâzinesi olan kitap, belge gibi kağıt ve deri 
üzerine yazılmış yazma, basma ve yeni eserleri tanıtmak

- Eserleri (Yazma, basma ve yeni) oluşturan kağıdın ana maddesi, 
kimyasal yapısı ve özelliklerin neler olduğunu belirtmek

- Kağıt ve derinin tarihçesi, yüzyıllar içindeki değişimi, yayılışı ve 
özellikleri, eski el yapımı kağıdın yapılışı
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- Türkiye’de kağıt ve tarihçesi
- Kağıdı ham halden, işleyerek kitap ve belge durumuna getirmek 

İçin geçirmesi gereken evrim
- Kağıt boyama çeşitleri ve kullamllan materyaller
- Kağıdı uygulanacağı alanlara göre terbiye (Aherleme) çeşitleri; 

Kullanılan materyaller
- Muhreleme; bu işlemin hangi tür kağıda ve kullanılacağı yere 

göre uygulama metodu;
- Yazıda kullanlan mürekkebin terkibini, çeşitlerini, özelliklerini 

ve bileşimindeki katkı maddelerini belirtmek.
- Kitapları muhafaza eden kapakların (Klasik, modem) özellikleri, 

yüz yıllar İçinde gösterdikleri farklılıklar ve kullanılan malzemenin 
tanıtımı.

- Hasta eserlerin teşhis edilmesi
- Hastalık yapan etkenler
- Hastalık çeşitleri
- Biyolojik Hastalıklar: Mikroorganizmalar ve böcekler
- Kimyasal Hastalıklar : Asidite
- Hastalıkların tedavi yöntemleri
- Temizleme metotları
a. Kuru metot (silgi, bez, fırça)
b. Sulu metot (yıkama ve buhar)
c. Sıvı metot (lekelerin çıkarılması, kullanılan çözücüler, 

özellikleri, kullanılacak yerler)
- Restorasyona geçmeden önce alınması gereken tedbirler
- Restorasyonda kullanılan malzemenin tanıtımı ve standartlara 

göre taşıması gereken şartlar
- Hastalıkların çeşidine ve kağıdın cinsine göre yapılacak 

restorasyon metotları
a. El ile yapım
b. Makine ile (Lamineyşm)
c. Takviye metodu
d. Eksiklerin tamamlanması
e. Buharla düzeltme
f. Yapışıkların açılması
g. Yırtık ve kopukların tamamlanması
h. Delik doldurma

- Eserlerin ( Yazma, basma ve yeni ) bulunduğu yapilann 
özellikleri, standartlara göre olması gereken şartlar.
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ÜNİVERSİTE LİSANS ÜSTÜ
YAZMA VE NADİR ESERLER PATOLOJİ VE
RESTORASYONU DERS PROGRAMI

- Kültür ve tarih hâzinesi olan kitap, belge gibi kağıt ve deri 
üzerine yazılmış yazma, basma ve yeni eserleri tanıtmak.

- Eserleri (Yazma, basma ve yeni) oluşturan kağıdın ana maddesi 
kimyasal yapısı ve özelliklerin neler olduğunu belirtmek

- Kağıt ve derinin tarihçesi yüzyıllar içindeki değişimi, yayılışı ve 
özellikleri, eski el yapımı kağıdın yapılışı

- Türkiye’de kağıt ve tarihçesi
- Kağıdı ham halden işleyerek kitap ve belge durumuna getirmek 

İçin geçirmesi gereken evrim
- Kağıt boyama çeşitleri ve kullanılan materyaller
- Kağıdı uygulanacağı alanlara göre terbiye (Aherleme) çeşitleri ve 

kullanılan materyaller
- Mühreleme, bu işlemin hangi tür kağıda ve kullanılacağı yere 

göre uygulama metodu
- Yazıda kullanılan mürekkebin terkibini, çeşitlerini, özelliklerini 

ve bileşimindeki katkı maddelerini belirtmek
- Kitap süslemelerinde kullanılan altın ve boyalann özellikleri
- Kitaplan muhafaza eden kapakların (Klasik, modem) özellikleri, 

yüzyıllar İçinde gösterdikleri farklılıklar ve kullanılan malzemenin 
tanıtımı

- Sağlıklı ve hasta eserlerin tesbit edilmesi
- Hastalık yapan etkenler

a. Zaman aşınımı
b. Muhafaza edildiği ortam
c. Dış atmosfer
d. Isı, ışık ve nem
e. Bünyesindeki etkenler
f. Tabi afetler (Su baskım ve yangın)

- Hastalıkların teşhis edilmesi ve hastalık çeşitleri
- Biyolojik Hastalıklar: Mikroorganizmalar ve böcekler

a. Mikroorganizmalar (Bakteri, mantar)
b. Böcekler ( Kitap kurdu, gümüş balığı, deri böceği, kitap biti, 

hamam böceği ve termitler) Bu hastalıkların yaptıkları tahribatları 
tanıtmak

- Kimyasal Hastalıklar : Asidite
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a. Boyama
b. Mürekkeb
c. Kağıdın cinsi
d. Kullanılan altın ve boyalar
e. Aherlemede kullanılan maddeler

- Hastalıkların tedavi yöntemleri
Biyolojik hastalıklarda bakteri, mantar ve böcekler İçin dezenfekte 

metotları
a - Ortam dezenfektesi
b - Cihaz dezenfektesi (Vakum veya basınçlı)
c - Kullanılan dezenfektanlar
Kimyasal Hastalıkların tedavisi : Deacidifikasyon (asit giderici) 

metotlar
Sulu metot - Gaz Metodu - Sıvı metotların kullanılacak malzemeye 

göre belirlenmesi
- PH metrenin kullanılması
- Temizleme metotları
a. Kuru metot (Silgi, bez, fırça)
b. Sulu metot (yıkama ve buhar)
c. Sıvı metot (lekelerin Çikanlması, kullanlan çözücüler, özellikleri, 

kullanılacakları yerler)
- Restorasyona geçmeden önce alınması gereken tedbirler
- Restorasyonda kullanılan malzemenin tanıtımı ve standartlara 

göre taşıması gereken şartlar
- Hastalıkların çeşidine ve kağıdın cinsine göre yapılacak 

restorasyon metotları
a. El ile yapım
b. Makine ile (Lamineyşm)
c. Takviye metodu
d. Eksiklerin tamamlanması
e. Buharla düzeltme
g. Yırtık ve kopukların tamamlanması
h. Delik doldurma

KORUMA
- Eserlerin (Yazma, basma ve yeni) bulunduğu kütüphane ve arşiv 

gibi yapilann özellikleri, standartlara göre bulunması gereken şartlar
- Yazma ve nadir eserlerin bulunduğu ortam (Sabit ISI ve nem 

oranlan)
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- Belgelerin bulunduğu depoların özellikleri
-Depolarda bulunan raf, dolap ve vitrinlerin özellikleri
- Belgelerin bulunduğu yapılarda eserlerin sağlıklı muhafazası İçin 

alınması gereken tedbirler
- Belgelerin muhafaza edildiği yerlerin standartlara uygun olup 

olmdagmın cihazlarla kontrolü
- Yazma ve nadir eserlerin güvenlik şartlan

Bu örgün eğitim kurumlan yanında hizmet İÇİ egitim veren 
müesseseler de vardır. Bunlardan biri, müzelerde bulunan değerli 
malzemenin korunması ve onarılması konusunda merkez durumunda 
olan “Kültür Bakanlığı Restorasyon ve Konservasyon Merkez 
Laboratuvan”dir. Bu laboratuvarda, günlük çalışmalar yanında, 
müzelerden gelen uzmanlar belirli sürelerle konservasyon eğitimine 
(müze malzemesinin depolarda ve teşhirde uygun şartlarda 
bulundurulması- temizlik, koruma v.d. konular) tabi tutulmaktadır. 
Laboratuvann kimya mühendisi, seramikçi, fresk ressamı olan elemanları 
ise, bir süre Merkezde yetiştikten sonra, staj İçin yurt dışma (Ingiltere, 
Almanya, Italya) gönderilmektedir.

Arşiv belgelerinin bakim ve onanmma büyük önem verilen 
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde de hizmetçi eğitim 
yolu ile, özellikle Osmanh Arşiv Dairesinde belgelerle teması olan bütün 
ilgililere her türlü belgenin korunması hususunda konunun uzmanlan 
tarafından zaman zaman bilgi verilmektedir. Adi geçen Daire 
Başkanllığı’nın Teknik İşler Şubesi bünyesinde, onanma muhtaç 
belgelerin bakim ve onanmlannm yapıldığı bir Cilt Servisi vardır.

Hizmetiçi eğitim yapılan diğer bir yer, Süleymaniye Kütüphanesi 
Cilt ve Patoloji Bölümüdür. Adından da anlaşılacağı gibi, burada yazma 
eserlerin kağıt ve ciltlerinin onanmi ve korunması üzerinde 
durulmaktadır. Kütüphanelerden, müzelerden ve diğer kuruluşlardan, 
hatta yurt dışından gelen elemanlar belirli sürelerle bu bolümde hizmetiçi 
eğitim görmektedir. Diğer taraftan, Bolümde çalışmış olan ve halen 
çalışan personel yurt dışında kendi uzmanlık dallarında uzun süreli staj 
görmüş bulunmaktadır.

Yeni bir projenin tahakkukundan sonra, konservasyon alanındaki 
hizmetiçi eğitimin herhalde çok daha geniş çapta yapılması İmkanı 
doğmuş olacaktır. Bilindiği üzere Bakanlıkça yapılması programa alman 
“Yazma ve Nadir Eserler Patoloji Araştırma Merkezi” ile, “Yazma ve 
Nadir Eserler Restorasyon Merkezi” kurulma safhasındadır. Nitekim, 
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sayın Bakan 30 Mart 1992 günü Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde 28. 
Kütüphane Haftasını açış konuşmasında; ulusal kültürümüzün değerli 
hâzineleri yazma ve basma eserleri yaşatabilmek ve koruyabilmek İçin 
kitap hastahanesi, kitap patoloji araştırma ve restorasyon merkezleri 
kurulması İçin etüd-proje çalışmalarının başlatıldığını ifade etmiş, sayın 
Genel Müdür de ayni törende yaptığı konuşmada, bu cümleyi teyid ve 
tekid ederek; “Kitap hastahanesinin gerçekleştirilmesi konusunda 
çalışmalar yapılmıştır ve burasının gelecekte Ortadoğu’nun en büyük 
kitap hastahanesi olması yolunda adımlar atılmaktadır” demiştir.

Ümit olunur ki yukarda adi geçen merkezlerin yanma, Roma’da 
bulunan dünyaca ünlü “Istituto di Patologia del 111014 olduğu gibi, bir 
de eğitim binası yapılır. Türkiye’de kütüphanelerdeki ve diğer 
kuruluşlardaki yazma eserlerin sayısı ile, kitap patolojisi ve restorasyonu 
eğitimi gören ve belirli bir süre uygulama yapması gereken öğrencilerin 
varlığı nazan dikkate ahnirsa, böyle bir kuruluşa bizde de ihtiyaç olduğu 
görülür. Eğitim binası gerçekleştiği takdirde, yazma ve nadir eserlerin 
konservasyonu konusunda yurt içinden ve yurt dışından staj İçin gelecek 
elemanların yetiştirileceği tam teşekküllü bir Hizmetiçi Eğitim Merkezi 
kazanılmış olur, bu da ülkemize büyük yarar sağlar.

Sonuç olarak; konservasyon eğitimi (örgün eğitim ve sürekli 
uygulanan hizmetiçi eğitim) yazma ve nadir eserlerin koruma, bakim ve 
onanmlanna bilinçli olarak yaklaşan ve konuya sahip çıkan bir kadro 
oluşturacaktır, diyebiliriz.
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EBRU

Geleneksel Türk 1ه sanatlarından biri de ebrudur. Kelime anlamına 
ve yapılışına bir çok kaynakta rastlanır. Ancak, ebru hakkında yazılan 
makale ve kitap sayısının diğer sanatlar -cilt, tezhib, minyatür 16 hat- 
hakkında yazılanlardan az olduğu görülür. Verilen bilgiler de kışadır. 
Mesela, Türk Ansiklopedisi’nde ebru maddesi tek sütunda 29 satirdir. 
Diğer ansiklopedilerde de bundan farklı değildir. Sadece Sanat 
Ansiklopedisi’nde madde uzunca tutulmuş ve iki de renkli levha 
eklenmiştir. Dergilerde yayımlanan makalelerin bir kısmı daha 
doyurucudur. Ebru hakkında kitap da az basılmıştır. En yenisi 1992 
yihnda yayımlanan “Türk ebru sanatı” adil eserdir.

Görülüyor ki ebru konusunda yapılacak, daha doğrusu yazılacak, 
çok şey var. Bu çalışmaya girişeceklere bugüne kadar yapılanları 
tanıtmak herhalde yararlı olur. Minyatür ve hat konusunda iki 
bibliyografya yayımlanmıştır2. Bunlar 0 konularla ilgilenenler İçin 
değerli birer kaynak teşkil etmektedir. Bunun bir benzeri ebru sanatı İçin 
de yapılabilir.

Sayılan çok az olan aşağıdaki ansiklopedi maddesi, makale ve 
kitapları, dilerseniz bu konuda bir ön çalışma kabul edelim. Hazırlanan 
liste şüphesiz ki tam değildir. Her an yeni bilgiler, yeni isimler 
eklenebilir. Eğer biri bu yolda sebat ederse, sonunda ebru hakkında 
herkesin yararlanabilceği bir bibliyografya ortaya çıkmış olur.

Listenin hazırlanmasına ansiklopedilerden başlanmış ve 
ansiklopedinin adi, cildi ve sayfa numarası verilerek ebru maddeleri 
sıralanmıştır:

Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi vn, 603-604:
Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi VI, 3494-3495: 
Cumhuriyet Donemi Türkiye Ansiklopedisi IX, 2353-23543 
Gelişim Hachette Alfabetik Genel Kültür Ansiklopedisi, m, 1123-1 124

.Ebru”. Prof. Dr. Berin u. Yurdadog’a Armağan, 1994, s. 39-42“ ا
2 Nurhan Atasoy. Tiirk Minyatür Sanatı Bibliyografyası. İstanbul, 1972. 50 s.; Ali 
Haydar Bayat. Hüsn-i Hat Bibliyografyası. Ankara : Kültür Bakanlığı, 1990. 160 s.
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Istanbul Ansiklopedisi IX, 4847-4848,
Istanbul Kültür ve Sanat Ansiklopedisi m, 1587
Meydan Larousse Büyük Lügat ve Ansiklopedi IV, 36
Osmanh Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I, 498-499
Sanat Ansiklopedisi I, 502-503
Türk Ansiklopedisi XIV, 264
Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi n, 409
Yeni Cumhuriyet Ansiklopedisi IV, 591
Yeni Hayat Ansiklopedisi n, 1107
Yeni Rehber Ansiklopedisi ٧1, 105-106
Yeni Türk Ansiklopedisi n, 732-733
Yurt Ansiklopedisi VI, 4108 ve XI, 8906
Bazı ebru sanatçılarının hayatim da bu ansiklopedilerde bulmak 

mümkündür.

Ebru hakkında yazılmış, görebildiğimiz makaleler ise şunlardır':
Altun, Ara. “Günümüzde Ebru ve Bir Ebru Sanatçısı”, Arkeoloji 

ve Sanat Dergisi, 12-13 (1981) s. 26-28
Birol, inci Ayan. “Ebru”, Yeşilay, 424 (1969) ss. 3
Birol, inci Ayan. “Ebru San’atkarlan”, Yeşilay, 425 (1969) s. 4-5
Çiftçi, Koksal. “Ebru Sanatı”, Arkitekt Yaşama Sanatı, 1 (1993) s. 

112-118
Dürüst, Kamil. “Ebru Sanatı”, Türkiye Turing ve Otomobil 

Kurumu Belleteni, 329 (1975) s. 2-4
Düzgünman, Mustafa. “Ebrunâme”, Yeşilay, 432 (1969) 2. s.
،،Ebru”, ilgi, 13 (1971) s. 24-27
Ersoy, Ayla. “Ebru Sanatı”, ilgi, 58 (1989) s. 24, 27
Göktaş, Uğur. “Ebru Sanatımız”, Sanat Dünyâmız, 30 (1984) s. 

22-29
Göktaş, Uğur. “Hatip Ebrulan”, ilgi, 63 (1990) s. 32-25
Göktaş, Uğur. “Son Ebru Ustası Mustafa Düzgünman”, 

Türkiyemiz, 49 (1986) s. 27-31
Kuşoğlu, M. Zeki. “Ebru Sanatımız”, Bilim Birlik Başarı, 41 

(1984)5. 8-13
“Mustafa Düzgünman’1 Kaybettik”, Kubbealti Akademi

.Makalelerin çoğu Nimet Bayraktar’m tesbitidir ا
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Sönmez, Nedim. “Ebru Sanatında Yenilikler”, Sanat Dünyâmız, 34 
(1985), s. 27-31

Tamarslan, Timuçin. “Ebru Tiirkler’in Kağıdı Mermerleştirme 
Sanatıdır”, Millî Kültür, 74 (1990) s. 9-10.

Türkelman, Fuat. “Türk Sanatından Bir Damla, Türk Sanatında 
Ebru”, Sanat ve Kültürde Kök, 1 (1981) ss. 23

Yazan, Işık. “Ebru Sanatı ,,,Antika, 14 (1986) s. 40-46

Diğer kitap sanatlarım anlatırken kısaca ebrudan da bahseden 
makaleler listeye dahil edilmemiştir. Ancak, bu tür dolayh bilgi veren 
birkaç kitap vardır ki onlan burada belirtmek uygun olur:

Alpay, Meral. Kütüphanecilik Terimleri İstanbul : İ.ü. 
Edebiyat Fakültesi, 1973. 85 s.

Binark, ismet. Eski Kitapçılık Sanatlarımız Ankara : Ayyildiz 
Matbaası, 1975. 162 s.

Özen, Mine Esiner. Yazma Kitap Sanatları Sözlüğü .— İstanbul, 
1985.87 s.

Yurdadoğ, Berin ل. Kitaphkbilim Terimleri Sözlüğü ._ Ankara : 
Türk Dil Kurumu, 1974. Ill s.

Bir de doğrudan ebru hakkında kaleme alınmış eserler 
bulunmaktadır. Görebildiğim üç tanesinin, yayın yılı sırasına göre, 
bibliyografik künyeleri şoyledir:

Derman, M. Uğur. Türk Sanatında Ebru İstanbul : Ak 
Yayınlan, 1977. 63 s.

Taşkın, Savaş. Ebru Sanat! .- İstanbul : 1980. 17 s.
Çoktan, Ahmet. Türk Ebru Sanatı .- İstanbul, 1992. 63 s., 14 

resim.

Bunlara Yapı Kredi Bankası Genel Müdürlüğü’nün Kültür ve Sanat 
sergilerinden 29. uncusu münasebetiyle Mustafa 13291104111 yazdığı 
4 sayfalık “Ebrular ve Tezhibler” adil broşürü de ekleyebiliriz.

Bir “Ebru Sanatı Bibliyografyasına zemin hazırlamaktan başka bir 
iddiası olmayan bu yazıyı merhum Ebrunâmesinden iki
dörtlükle bitirmek istiyorum.

Ebru yapan da seyreden de gam kasavet bulunmaz. 
Gönülleri tenşit eder zevke doyum olunmaz

714



Yapan Hayan, bakan hayan, alan, satan hep hayan 
Bu ebrudan zevk alma a , ebruca yâr olmaz..

Ben ebruca aşık oldum düştüm onun peşine
Le^a gibi nazlar etti paramadı İşime
Bir aralık İsa ettim görmedim hiç iltifat 
insaf edip )=:/1 güldü İşler açtı başıma.

(tenşit eder : neşelendirir)
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70 YIL ÖNCEİ

Cumhuriyetin ilk yıllarında kütüphaneler alanında da bazı 
yenilikler olmuştur. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile kütüphanelerin Maarif 
Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı )ne bağlanması bu yeniliklerin başta 
gelenidir. Diğer önemli bir gelişmede kütüphanecilik literatürüne eser 
kazandmlmasıdır. 1924-1926 yıllarında “Notlar ve Kütüphanelere Dair 
Usul-İ Tasnif,” “Kütüphanecilik”١ “Kitabiyat”, “Tasnif-i Aşan Kavaidi 
ve “Halk Kütüphanelerinin Suret-i Tesisi ve Usul-İ îdaresi” 
arka arkaya yayımlanmıştır.

ilk eser Celal Esad (Arseven)’e aittir ve Maarif Vekaleti 
neşriyatından 57. sırada çıkmıştır. Ondan sonraki üç kitabi İstanbul 
Üniversitesi Kütüphanesi müdürü iken Fransa’ya kütüphanecilik öğretimi 
İçin gönderilen ve dönüşünde İstanbul’da kütüphane memurlanna bir yıl 
süreyle kurs düzenleyen Fehmi Edhem (Karatay) ders notlan olarak 
kaleme almıştır. Sonuncu kitap ise Macarca’dan tercüme edilmiştir ve o 
da Bakanlık yaymlanndandır.

Bu kitaplar okunduğunda bugün dahi ilgi çekici konulan ihtiva 
ettikleri görülür. Mesela, konu başlıklarına duyulan ihtiyaç daha o zaman 
ortaya atılmış ve lügat katalog İçin önemine İşaret edilmiştir. Buna 
benzer örnekleri daha da çoğaltmak mümkündür. Onlann tamamım 
değilse de bir bölümünü genç kütüphanecilere tanıtabilmek İçin, yukanda 
adlan sayılan eski Türkçe eserlerin muayyen kısımlanm yeni yazıya 
aktarmayı yararlı gördüm. Bu suretle kütüphaneciliğimiz tarihinden belli 
bir donemi yansıtan bu eserler hakkında bir fikir edinilmiş olacaktır.

Tanıtılacak ilk kitap Maarif Vekaleti’nce yayımlanan ve 
İstanbul’da 1924 yihnda Matbaa-i Amire’de basılan Celal Esad 
AseveUln. “Notlar ve Kütüphanelere Dair Usul-İ Tasnif” aâh
kitabi olacak .

.Yıl Önce”. Prof. Dr. ilhan Kum ’a Armağan, 1994, s. 21-30 ا “70
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Kitap, önsözden sonra üç ana bolümden meydana gelmiştir. 
Bölümler:

1. Notların tasnifi
2. Kütüphaneler ve eşyalan
3. Kitaplann tasnifi

başlıklarını taşımaktadır, üçüncü bolümde kütüphane kataloglan 
hakkında da geniş bilgi verilmektedir.

Cumhuriyetin ilanından bir yıl sonra kütüphanecilik alanında 
basılan bu ilk eserden alman cümleler:

“Not, hafızanın görevini kolaylaştmr ve araştırma İçin gereken 
zamam hsaltir”.

“Tasnif olunmuş notlara sahip bir araştıncı veya yazar, kendisinden 
daha güçlü; fakat, yalmz hafızasına başvuran bir alimden daha üstündür”.

“Kütüphaneler İçin de durum bunun bir benzerdir. Tanzim ve tasnif 
edilme bir kütüphanenin varlığı ile yokluğu aynidir.”

“Zaman, para ve kuvvettir. Zamam kazandıran tasnif ve usûl de bir 
kuvvet ve servettir. Bu sebeple, ilim alanında pek önemli bir yeri olan 
tasnif meselesine ve bunun esaslarına dair biraz bilgi vermeği faydah 
görüyoruz.”

“Not İçin kullanılan kağıtlar daima standart bir büyüklükte 
olmalıdır ve bunlann yalmz birer taraflanna yazılıp diğer tarafları boş 
bırakılmalıdır.”

“Kütüphanelerde kitaplar ne kadar havaya maruz kalırsa o kadar 
iyidir. Bununla beraber tozdan da korumak gereldr. Çünkü toz kitaplara 
zararlıdır.”

“Kütüphanelerin zeminini süpürürken toz kaldırmak doğru değildir. 
Döşeme ıslak bir bezle silinerek tozlan alınmalıdır.”

“Kütüphane raflan ya sabit ya hareketli olarak yapihr. Eğer sabit 
olursa, raflar arasındaki açıklığı uzaltip kısaltmak mümkün olmaz. 
Hareketli olan raflar ise indirilip Çikanlarak istenilen açıklık verilebilir. 
En alttaki raf yere yapışık olmayıp biraz yüksekçe olmalıdır.”

“Bir kütüphaneyi tanzim ettiğimiz zaman iki şeyi göz önünde 
bulundurmalıyız. Mümkün olduğunca yer kaybetmemek ve aradığımız 
kitabi derhal yerinde bulabilmek.”

“Çoğu kütüphanelerin kendilerine has işaretleri bulunan (1* libris) 
kitabiyeleri vardır. Bunlar kitabin 19 kapağma yapıştınlır ve kitabin 
numarası onun üzerine yazılır.”
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“Sayfalan az olup ince olan kitaplara risale (Brochure ou piece) 
denir. Paris Millî Kütüphanesi 49 sayfadan az olan kitaplan risale (pie- 
ce) kabul eder.”

“Kataloglar, Kütüphanelerde aranılan kitabi kolaylıkla bulabilmek 
İçin bir yazar adi, diğeri kitabin aid olduğu konu, bir diğeri kelime, bir 
diğeri de İçerdiği bahisler itibariyle bir kaç şekilde hazırlanır.

Bunlardan kitabin İçerdiği bahisler üzerine tertip olunan Catalogues 
analytiques (Tahlili katalog) denir.”

“ilk defa olarak 1873 senesinde mösyö Melvil Dewey tarafından 
ortaya konulan onlu tasnif usulü, bugün Amerika kütüphanelerinin 
çoğunda ve bir çok Avrupa kütüphanelerinde uygulanmaktadır.”

“Onlu tasnifin faydalarından biri de çeşitli lisanlarda yazılmış olan 
eserlerin, ayni konuda olanlarının bir arada bulundurulmasıdır. Ancak, bu 
usulün iyi sonuç vermesi fişlerin gayet dikkat ve özenle hazırlanmasına 
ve düzenlenmesine bağlıdır. Onlu tasnifin lehinde ve aleyhinde olanlar 
vardır.”

“Avrupa’da kütüphanelerden ödünç kitap almak isteyen kişiler, 
güvenilir bir kefil göstermek; kiracı ise, oturduğu yerin kira 
mukavelelerini göstermek ve orada hayli zamandan beri bulunduğunu 
ispat etmek zorundadır.”

Yukanda Fehmi Edhem Karatay’m üç eserinden söz etmiştik. 
Bunlardan 1925 yihnda basılan ve 280 sayfa olan “Kütüphanecilik” adil 
kitap kütüphanenin tarifi, tarihçesi kataloglar, bibliyografi sistemleri, 
lügat katalog, konu başhklan, yazma eserlerin kataloglarının 
hazırlanması v.b. konulan İçine almaktadır. Bu uzun kurs notundan 
aşağıya sadece birkaç cümle çıkanlmıştır:

“Kütüphaneci tabiri, kelimenin en geniş manasında alındığı zaman, 
kütüphaneler ilmiyle uğraşanlann hepsine verilebilirse de; bunun, yalnız 
kütüphanelerin teşkilât ve yönetimlerinde görev yapan ve bunu 
kendilerine meslek edinen kişilere verilmesi âdet olmuştur.”

“Bir kütüphanecide bulunması gereken üstün niteliklerin en 
önemlileri hangileridir? Bunu üç kelimeyle özetleyebiliriz: intizam, 
görev aşkı ve nezaket.”

“Lügat katalogda en önemli meselenin, konulan belirtmek İçin 
kullanılan kelimelerin seçimi olduğunu yukanda gördük. Bibliyografya 
terimi olarak konu başlığı adi verilen bu kelimeler, eserlerin çeşidine 
göre genel ve özel olmak üzere ikiye aynhr.”
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Fehmi Edhem Karatay’m diğer kitabından “Kitabiyat. İstanbul 
1925 Darülfünun Matbaası. 80 s.” seçilen cümleler de şunlar:

“Kitabiyat (Bibliyografya) bize kitapları tanıtır. Bu ilmin konusu 
eserlerin varlığı ve değerleri hakkında bilgi vermektir.”

“Bibliyografya yayımlanmış basılı eserlerin fihiristidir. Fakat, 
kitaplann hangi koleksiyonda veya hangi kütüphanede bulunduğunu 
bildirmez. Yalnız kitaplar hakkindaki bilgimizin kaynağını teşkil eder. 
Okurlarla kitaplar arasında bir köprüdür.”

“Kitabi çeşitli yazarlar ve bilginler şu şekilde tarif etmişlerdir:
insan geçer, kitap kahr.
Kitap, gelecek nesillere ışık, teselli, ümit ve kuvvet ulaştırır.
Kitap, gürültüsüz ve daima canh bir mahfeldir ki orada huzurlu 

oturulur.
Kitaplar sağırlara hitap eden dilsiz dostlardır.
Bir toplum İçin en büyük yarar, kitaplarda sakil bulunan cihanın 

hâzinelerini herkesin ulaşabileceği bir hale koymaktır.”
Ayni yazann sonuncu kitabi olan “Tasnif-i Aşan Kavaidi. İstanbul 

1925 Darülfünun Matbaası. 166+4 s.” adından anlaşılacağı üzere onlu 
tasnifin kurallanm anlatmaktadır. Sonunda tanımlayıcı cedveller vardır. 
Bunlar;

1. Yer taksimatı
2. Zaman taksimatı
3. Lisan taksimatı
4. Şekil taksimat!

dır. Bunlardan sonra da 122-166 sayfalar arasında alfabetik bir indeks yer 
almaktadır. Aşağıya kitabin sadece ilk sayfasından bir cümle alınmıştır:

“Onlu tasnif, cihan bibliyografyasını meydana getirmek İçin 
(Milletlerarası Bürüksel Bibliyografi Enstitüsü) tarafından kabul 
olunmuştur. Gayesi her türlü belgenin sıraya konmuş numaralar 
yardımıyla tasnif olunmasından ibarettir. Bu numaralann her biri 
aşağıdaki usullere göre göre tesbit olunmuştur.”

içinden çeşidi cümleler aktarılacak olan sonuncu kitap Macar Millî 
Müzesi müdürü ve halk kütüphaneleri uzmanı Dr. Pol Gulyaş tarafından 
yazılan ve Ahmed Safvet tarafından Türkçeye çevrilen “Halk 
Kütüphanelerinin Suret-i Tesisi ve Usul-İ idaresi” adil eseridir. 
Bakanlıkça 1926 yılında yayımlanmıştır.

Kitap Hars (Kültür) Dairesi müdürü Dr. Hamid Zübeyr (Koşay)’ın 
yazdığı bir önsöz ile başlamaktadır. Sonra 19 bolümden oluşan metin 
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kısmı gelmektedir, önemli görülen ve aşağıya alman cümleler ilk beş 
bolümden yazılmıştır. Diğer bölümlerin başlıkları Halk Kütüphanelerine 
tesis olunacak bina ve yer, Kütüphane eşyası, Halk kütüphanesi ne gibi 
kitapları ihtiva etmelidir, Kitapların sağlanması, Kataloga geçirilmesi, 
Ciltlenmesi, Yerleştirilmesi, ödünç verilmesi, Sayımı, Korunması ve 
Kütüphane îstatistikleridir.

Bu kitaptan örnek olarak alman pasajlar önceki kitaplardan 
alınanlardan biraz uzun tutulmuştur. Halk kütüphanelerinin fikren 
kalkınma ve kültürel gelişmede oynadığı rolün ehemmiyeti bu ayrıcalığa 
hak kazandırmıştır, diyerek seçilen parçalara geçelim:

Birinci Bölüm “Yabancı ülkelerde Halk Kütüphanelerinin 
Gelişmesi ve ilerlemesi” hakkındadır. Buradan birkaç cümle:

“Halk kütüphanelerinin şimdiki şekli, birkaç yüz senelik bir 
gelişmenin sonucudur.”

،،Kütüphaneler 17. yüzyılda bir dereceye kadar ilerlemeye 
başlamıştır.”

Sabah 8-11, öğleden sonra 2-5 aralarında، açık bulundurulan 
Oxford’un Bodleian Kütüphanesi’ne yalnız üniversite düzeyinde öğrenim 
görmüş olanlar, müsaadeyi kötüye kullanmayacağına dair yemin ederek’ 
girebilirdi. Dışarıda okumak İçin hiçbir şekilde ödünç verilmezdi.”

“17. yüzyılda İsviçre’nin Zürih şehri gençleri, bir halk kütüphanesi 
kurmak suretiyle ilk “Okuma Demeğini meydana getirmişlerdir.”

“18. yüzyılın ortalanna doğru, kitaplarım belirli bir para 
karşılığında kiraya veren kitapçılar vardı. Zamanımızda bile mevcut olan 
bu çeşit kuruluşların yanında, halkın eğitimi ve öğretimi gayesini 
gözeterek kurulan ve herkesin istifadesine açık olan halk kütüphaneleri, 
geçen yüzyılın sonlarına doğru maydana gelip, günden güne gelişmeye 
ve ilerlemeye yüz tutmuştur.”

“Umumi kütüphanelerin bugünkü şekli 19. yüzyılda meydana 
gelmiştir. Devletçe kütüphanelerin gerekliliği anlaşılarak bütçelere 
ödenek konulmuş; yönetimi şahsî memurlara bırakılmış, gerekli niteliğe 
sahip binalar İnşaa edilerek, herkese açık bulundurulmağa başlanmıştır.”

Halkın okutulması istisnasız her yerde devletin görevleri arasında 
olmakla beraber, kütüphaneler kurma ve yönetme birçok ülkelerde özel 
birliklerin ve demeklerin gayretlerinin eseridir. Çalışma alanlan bir şehir 
ile sınırlı olan birlikler arasmda 1986 yılmda Zürîh’de kurulan Pestalozzi

 Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat! Bölümü Başkam Prof. Dr. Günay Kut’un ا
verdiği bilgiye göre bu yemin mecburiyeti bugün de aynen devam etmektedir.
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Gesellschaft, şehirde büyük bir kütüphane ile birçok şubeler ve okuma 
salonları yaptırmıştır.

“Viyana’da ]"ول E. Reyer’in teşviki ile kurulan Zentral 
Bibliothek demeği de Viyana’da birçok kütüphane meydana getirmiştir. 
Bu demeklerin çalışmalarında, kültürün korunması ve teşviki İçin yapılan 
şahıs yardımları da destek olmuş ve halk kütüphanelerinin gelişmesinde 
büyük bir rol oynamıştır.

En büyük şeref aslen iskoçyah olan milyarder Camegie’ye aid olup 
Amerika Birleşik Devletleri’nde yaptırılacak kütüphaneler İçin 1906 
yılına kadar 43.269.191 dolar bağışta bulunmuş ve her yıl da bu 
bağışlarına devam etmiştir. Avrupa’da da buna benzer yatırımlarda 
bulunanlar pek çoktur.”

“Gerek birlikler ve gerekse servet sahibi kişiler tarafından komnan 
ve yardim gören halk kütüphanelerinin tam manasiyle gelişmesi, belediye 
ve hükümetin yardımı ile olmuştur. Ingiltere ve Amerika’da her köy ve 
kasaba İçin “Halk Kütüphanesi Kurma Vergisi” adiyle bir vergi 
konulmuştur. Gerçi bu vergi mecburi olmamakla beraber, gelirin her yıl 
artması halkm bu vergiyi memnuniyetle ödediğini gösterir.”

ikinci Bolümde’de “Halk Kütüphanelerinin Kurulmasında 
Gözetilen Gaye, Çeşitleri” konu edilmiştir. Bunu ifade eden cümlelerden 
birkaç örnek:

“Tanınmış bir Amerikan yazan; okul, insana kitaplan 
yararlanabilecek bir şekilde okumayı öğretir. Hayatta cahil kalmamak ve 
bilmediğini öğrenmek herkesin elindedir. Bunun İçin her şeyden önce 
herkesin serbestçe faydalanacağı kütüphaneler lâzımdır, diyor.”

“Halk kütüphaneleri, köy ve kasabalarda hoş ve faydalı vakit 
geçirmek İçin yegane vasıtadır. Onun İçin her köyde bir kütüphane 
olmalıdır. Kütüphanesi olmayan köy, kuyusuz köy bahçesine benzer.”

“ilk önce okul kütüphanelerinin kurulması gerekir. Bu halk 
kütüphanesinin başlangıcıdır. Çünkü, halk kütüphanesinin okul 
kütüphanesi yerine kullanılmamasına karşılık, okul kütüphanesi 
gerektiğinde halk kütüphanesi görevini de yerine getirebilir. Bir öğrenci 
okuldan aldığı kitabi evine götürüp okuduğunda, ailesi fertlerinde 
okumaya karşı bir istek uyandırabilir.”

“Ödünç verme kütüphaneleri ikiye aynhr: Sabit ve gezici. Sabit 
kütüphane, admdan da anlaşılacağı üzere belirli bir yerde bulunur. Gezici 
ise, bir yerde az bir süre kahr. Kitaplar okunduktan sonra başka bir yere 
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nakledilir. Almanya’da gezici kütüphanelerin1 yönetimi merkeze 
bağlıdır. Merkezin Berlin’de bir kitap deposu vardır. Gönderdiği basılı 
listelerden seçilen kitapları sonbaharda, belirli bir ücret karşılığında 
çeşidi köylere gönderir. Kütüphane 1 Haziran’a kadar bu köylerde 
kaldıktan sonra tekrar merkeze geri yollanır. Noksanlan tamamlandıktan 
sonra koleksiyon başka köylere gönderilir.”

“Kelimenin tam manasiyle gezici kütüphanelere Amerika’da 
rastlanır. Washington’da 1905 yılında, 300 kitaptan oluşan bir araba 
kütüphanesi meydana getirilmiştir. Araba en köşe bucakta olan çiftliklere 
ve okuyuculara gider. Halkı iyi tanıyan arabacı ayni zamanda kütüphane 
memurudur. Araba kitaplan halka ödünç verdikten iki üç hafta sonra yeni 
eserlerle tekrar döner ve okunan kitaplan değiştirir. Araba kütüphanesi 
en modem gezici kütüphanenin bir çeşididir. Bunlardan başka 
Amerika’da gezici kütüphanenin Ev kütüphanesi = Home Library adi 
verilen bir çeşidi daha vardır.”

Üçüncü Bölüm’de “Halk Kütüphanelerinin Kuruluş Şekli” 
anlatılmaktadır. Buradan da bazı cümleler aşağıya çıkanlmıştır:

“Kütüphane kurma kolay bir mesele değildir. En önemli şart, 
kütüphane kurulması arzu edilen kasaba veya köy halkmm okumaya ilgi 
ve istek göstermesidir. A.B.D.’nin New York şehri, bu arzu ve İsteği 
uyandırmak, teşvik etmek İçin Eğitim Bakanlığı’na bağlı (Kütüphane 
Teşkilatçısı) adiyle memuriyetler meydana getirmiştir ki bu 
memuriyetlere özellikle kadınlan kabul ederler. Görevleri, bütün ili 
dolaşmak, yeni kütüphane kurulması konusunda halkı teşvik etmek, 
sönmeğe yüz tutmuş mevcut kütüphaneleri canlandırmak, gezici 
kütüphaneler aracılığı ile köy ve çiftlik halkının aydınlanmasına yardımcı 
olmak ve okumaya arzuyu arttırmaktır.”

“Buna benzer bir teşkilat bulunmayan ülkelerde bu görevi köy 
öğretmenleri pekala yapabilirler. Büyük şehirlerde ise bu teşvik görevi 
İçin en iyi araç yayin organlandir.”

“Bir kütüphane kurulurken başlangıçta, özel kütüphane binası, çok 
kitap, bol maaşlı memur bulunması gerekmez. Bucak müdürlüğü ya da 
belediye binasının bir köşesi veya okulun bir dersliği ile yetinilmelidir. 
Kütüphanenin okuma ihtiyacım karşıladığı iyice anlaşıldıktan sonra ilgili 
makamlardan fazla talepde bulunulabilir.

Büyük fikirlerini uygulamak İçin fevkalade imkanların olmasını 
isteyen nazariyatçılar, istedikleri İmkânları ele geçiremeyince bir İş

Buna gezici koleksiyon demek daha doğru olur. 
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yapmamayı tercih ederler. Bu fikri kesinlikle gütmemelidir. ilk adim 
daima güçtür. Sağlam zemin üzerinde yürüyen bir düşünce, er geç 
hedefine ulaşır. Büyük kuruluşlar umumiyetle kuruldukları zaman küçük 
ve gösterişsiz idiler.”

“Bir kütüphanenin bütün kuruluş giderlerini kabul eden hayırsever 
biri ortaya çıkarsa, bir şükran karşılığı olmak üzere kütüphaneye bu 
kişinin adi verilebilir. Aynca büyük miktarda yardımda bulunanların 
adlan yazılarak kütüphanenin bir yerine asılabilir.”

“Bazı medeni ülkelerde tanınmış ve herkesin saygısını kazanmış 
birinin adının devamı İçin heykel dikmek üzere yardim toplanır. Birçok 
eğitimciler heykelden vazgeçilip bu kişinin adi ile anılmak üzere bir 
kütüphane kurmanın taraftandır, özetle; halk kütüphanesi kurulması İçin 
gereken para çeşidi yollarla sağlanabilir. Yeter ki bununla yorulmadan, 
hiç bir çıkar gözetmeden uğraşacak üstün gayretli insanlar bulunsun.”

“Şimdiye kadar yapılacak açıklamalardan anlaşılacağı üzere halk 
kütüphanelerinin kurulmasında köy, kasaba ve şehir belediyeleri ile, 
demek ve birlikler rol oynamaktadır. Devlet yalnızca yol gösterici 
olabilir. Bunlardan hangisinin tercih edileceğini mahalli şartlar gösterir.”

Dördüncü Bölüm’ün konusu “Halk Kütüphanesi Memurlan”dir. 
Bakalım, bu hususta neler söylenmiş:

“Gerek erkek, gerek kadm olsun dikkat edilecek nokta, kütüphane 
memurlarının iyi bir öğrenim görmüş, güvenilir ve görevini hakkiyle 
yerine getirecek kabiliyette olmalarıdır. Kütüphanecilik mesleğini 
edebiyatın bütün dallanm taktir eden, yönetimi kendine verilen 
kütüphanenin kültür alanında yapacağı görevin önemini bilen ve halkın 
okuma İhtiyâçlarının hangi alanlarda olduğunu anlayan samimi, Sicak 
kanh, düzgün hal ve hareket sahibi bir kimse üzerine almalıdır. 
Kütüphanecinin ilim ve edebiyat bilgisini bir tüccarda bulunması gereken 
beceriklilik tamamlamalıdır. Bunu pratik bir millet olan Amerikalılar 
iddia etmiştir. Grunden çok yerinde olarak; kütüphane memuru müracaat 
edenleri bekletmeden, sürat ve intizam İçinde ve nezaketle hizmet etmeği 
bir görev bilmelidir, diyor.”

Beşinci Bölüm’de ise “Halk Kütüphanelerinin Gelir Kaynaklan” 
hakkında bilgi verilmektedir. îşte İlginç bir iki örnek:

“Harp ilan etmek İçin general Monte Kokoli üç şeye ihtiyaç 
olduğunu söylemiştir: önce para sonra para, daha sonra yine para. Her 
konuda olduğu gibi halk kütüphanelerinin faaliyetleri İçin de herşeyden 
önce paraya gerek vardır, özellikle büyük şehirlerde günümüzün 
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gerektirdiği vasıflarla ve şartlara sahip kütüphaneler kurulması çok 
masrafa bağlıdır.”

“Harcamalara karşılık, kütüphanelerin faaliyetlerinin devamı İçin 
çeşitli gelir kaynaklan vardır. Bunlar:

Kütüphane vergisi. Bu, çeşidi gelirlerin en önemlisidir. Çünkü, 
halk vasıtasız olarak kendi okuma İhtiyâcını göz önünde bulundurarak bu 
verginin miktanm tespit eder.

Bakanlıktan sağlanan yardim.
Dışarda okumak üzere ödünç verilen kitaplan zamanında geri 

getirmeyen okuyuculardan alınacak para cezası.
Bazı kişiler tarafından yapılan para yardımları, bağışlar. Bağış 

ya bir defaya mahsus olur veya her yıl tekrar eden belirli bir miktar olur 
ki buna (Kütüphane üyelik aidatı) adi verilir. Yabancı ülkelerde 
kütüphanelere yapılan bağışlann miktan milyonlara ulaşır.”

“Halkta kütüphanelere bağış duygusunu teşvik etmelidir. Bir özel 
gün belirleyerek de yardim toplanabilir. İtalya’da De Amicis Halk Kü- 
tüphanesi’ne para veya kitap verme suretiyle 100 lira bağışta bulunanlara 
“Benemerito = Hayır sahibi” adi verilir.”

“Halk kütüphanesini korumak amacı ile kurulan demekler de para 
yardımı toplayabilirler. Bu üyelik aidatının miktanm mahalli şartlar tayin 
eder. Bazr şehir ve kasabalarda kütüphanelerden istifade eden herkes 
yılda belirli bir miktar para verir. Bazı yerlerde ise bu miktar okuyucunun 
arzu ve taktirine bırakılmıştır.”

Kitapta bundan sonra yukanda adlan sayılan 6-19. bölümler 
gelmektedir.

Kitabin sonunda ise Bakanlığın Hars (Kültür) Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan;

1. Halk Kütüphanelerinin yönetimi hakkında tüzük
2. Hars Dairesinin teşkil ettiği halk kütüphanelerinin 

tamamlayıcısı olan Gezici Kitap Serileri Yönetmeliği
3. Hars Dairesine bağlı gezici kütüphanelerin yönetimi hakkında 

tüzük ve benzeri açıklayıcı bilgiler vardır.
Kitap, içindekiler cedveli ile sona ermektedir.
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KÜTÜPHANE, HEP KÜTÜPHANE...1

Türk Kütüphaneciler Demeği yayınlan dışında bir kaç dergide ve 
gazetede çıkmış yazilanmi bir kitapçıkta toplamayı düşündüm. Yazilann 
çoğu Milli Eğitim dergisinde ve ayni Bakanlığın yılda bir defa 
Kütüphane Haftasi’nda yayınladığı Okumak gazetesinde idi. Diğerleri ise 
Milli Kültür Dergisi, Kadın Gazetesi ve Istanbul Ansiklopedisi ile iki 
bültende ve bir gazetede yayınlamıştı.

Bunlan derleyip toparlarken bir de Müslüman Kütüphaneciler ve 
Bilgibilimciler Kongresinden (COMLIS m) - 24-26 Mayıs 1989, 
Istanbul - sonra donemin Kültür Bakanına gönderdiğim mektubun 
suretini buldum. Onu da yazilann sonuna ekledim.

Ancak, kitapçığın kapağına koyduğum fotoğraf bence 
içindekilerden çok daha anlamlı oldu. İstanbul Kız Lisesi’nin (eski adi, 
önce Bezmialem Valide Mektebi, sonra Dariilmaarif, yeni adi Cagaloğlu 
Anadolu Lisesi) tarihi kapısı ile, üzerindeki kitabenin fotoğrafı daha önce 
bilmem hiç yayınlanmış mi idi? Yıllardan beri önünden her geçtiğimde 
göz gezdirdiğim bu kitabe kütüphanecilik ve eğitim tarihi açısından ayn 
bir önemi haizdir. Çünkü, okul kütüphanesinden bahseden bir şiir, bir 
okul binası girişine belki ilk defa konulmuştu. Şair binayı yaptıran 
Bezmialem Valide Sultan’m, bu irfan kurulusunda kütüphaneyi 
unutmamasını (buraya vakfedilen kitaplar bugün Beyazıt Devlet 
Kütüphanesindedir.) yazdığı misralarda ne güzel dile getirmiş:

Beimialem Valide Sultan bünyad eyledi 
Mekteb-i ilm eyle ya Rab irer laman bu mektebi 
Bir kütüphane bina kıldı derununda nefis 
Eyledi îüşdiyeye ali nişan bu mektebi 
Verdi bak tarihe Ziver misrain bab-ı fer 
Kıldı icad mader-i şah-ı cihan bu mektebi 

1266/71850

1 “Kütüphane, Hep Kütüphane”. Okul ve Kütüphane İçinde, 1997, s. 3-4.
" veya “misraeyn-i bab-ı fer" Not : Kitabenin yazısı meşhur hattat Kazasker Mustafa 
izzet Efendi (1801-1876)'nindit.
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Kitapçıkta yer alan yazılarda konu okul kütüphaneleri olmuştur. 
Bilindiği gibi diğer kütüphane türlerini (halk, çocuk, üniversite, 
araştırma, millî v.d) kullanmağa başlamadan önce, bir insanin 
kütüphaneden yararlanma alışkanlığını kazanacağı ve okuma zevkini 
alacağı yer okul kütüphanesidir. Eğitim ve öğretimin ayrılmaz bir parçası 
olan okul kütüphaneleri, geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemini 
korumaktadır. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında ise bu önemin eskiden 
çok daha fazla arttığını söylemeğe gerek yoktur.

Çoğu okullarda en son teknik imkanlarla donatılmış kütüphanelerin 
kurulması ve sayılarının gün geçtikçe çoğalması, okul kütüphanesi 
gerçeğinin en güzel örnekleridir. Dileriz, bu örnekler bir şekilde tanıtılır 
da bütün okullar istenilen nitelikte kütüphanelere kavuşmuş olur.

Nail Bayraktar
Kütüphaneler ve Yayımlar 
Emekli Genel Müdür Yard, 
1997 -Üsküdar

226



EYÜP VAKIF Kütüphaneleri

Türklerin en büyük hasletlerinden biri yerleştikleri bölgelerde krsa 
sürede dini, kültürel ve sosyal kuruluşlar meydana getirmeleridir. 
Şehirlerden köylere ve kasabalara kadar her yerde cami, medrese ve 
mektep üçlüsüne mutlaka rastlamr. Büyük külliyelerde bunlara imaret, 
hamam, kütüphane, darüşşifa gibi yapılar eklenir, önemli olan husus da 
bütün bunlann hayırsever kişiler tarafından vakıf suretiyle 
yaptırılmasıdır. Bilindiği gibi vakıf, bir insanin menkul veya 
gayrimenkulunu, Allah rızası İçin, kendi mülkünden çıkanp, toplumun 
yaranna sunmasıdır. Büyük bir camiden küçük bir kuşevine varıncaya 
kadar bütün vakıflar hep bu amaca yöneliktir.

Rıza-i Bârı’yi kazanmak İçin yaptmlan cami, medrese ve 
kütüphaneler birbirleriyle yakmdan alâkalıdır. Çünkü, kütüphaneler 
müstakil binalarda tesis edildiği gibi cami içlerinde, medrese 
dershanelerinde, hatta türbelerde dahi kurulmuştur.

İstanbul’da ilk cami kütüphanelerinden biri Fatih Sultan 
Mehmed’in Eyüb Camiinde Hz. Halid adına vakfettiği kitaplarla 
kurulmuştur. Bugün Süleymaniye Camiine girildiğinde sağ tarafta 
parmaklıkla ayrılmış bir bölüm görülür. Bu, Sultan I. Mahmud ve 
Sadrazamı Köse Mustafa Bahir Paşa zamanında kurulan bir cami 
kütüphanesidir.

Ayasofya Camiinde de sağ tarafta tunç parmaklıkla ayrılmış bir 
kitap okuma ve araştırma mekanı görülür; arka tarafta kitap hâzinesi 
vardır. Burası I. Mahmud’un yaptırdığı kütüphanedir. Fatih Camiinde ise, 
kıble duvarında en sağdaki pencere kapı haline getirilmiştir ve buradan 
Sultan I Mahmud’un yaptırdığı kütüphaneye geçilir.

Medreselerde kurulmuş pek çok kütüphane vardır. Hatta her 
medresenin bir kütüphanesi vardır, diyebiliriz. Bir örneği Fatih’deki 
Millet Kütüphanesidir. Şeyhülislâm Feyzullah Efendi’nin 1701 yılında

1 “Eytip Vakıf Kütüphaneleri”. Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla II. Eyüp Sultan 
Sempozyumu, Tebliğler (8-10 Mayıs 1998).— Istanbul : Eyüp Belediyesi Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü, İstanbul, 1998, s. 64-69.
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yaptırdığı medresede onun vakfettiği 2189 yazma kitaptan oluşan bir 
kütüphane mevcut iken, Ali Emiri Efendi (1858-1924) hayati boyunca 
topladığı kıymetli kitaplan buraya verince medresenin tamamı kütüphane 
olmuştur.

Sonradan kütüphane haline getirilen medreselere misal olarak da 
Süleymaniye Camiinin evvel ve sani medreselerinden kurulan ve 
Türkiye’nin en zengin yazma eser koleksiyonuna sahip olan Süleymaniye 
Kütüphanesi’ni gösterebiliriz.

Türbe İçinde kurulan kütüphanelerin en güzel örneği, Turhan 
Valide türbesinde m. Ahmed tarafından tesis edilen, sonra türbe 
bitişiğindeki müstakil binaya taşman Yeni Cami Kütüphanesidir.

Kültür tarihimizde önemli bir yeri olan vakıf kütüphaneler 
padişahlardan, sadrazamlardan ve hanim sultanlardan başlayarak, 
toplumun değişik kesimlerinden pek çok hayırsever insan tarafından 
kurulmuş ve ilim talep edenlerin istifadesine sunulmuştur.

Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’u aldıktan sonra yaptırdığı Eyüb ve 
Fatih Camilerine vakfettiği kitaplarla şehrin ilk iki kütüphanesinin 
temelini atmıştır, m. Ahmed’in Topkapi Sarayı bahçesinde yaptırdığı 
kütüphane binası, Türk kütüphane mimarisinin güzel bir örneğidir. 
Vakfedilen kitaplar da ilim ve sanat değeri bakımından eşsiz eserlerdir.

Ayasofya, Fatih ve Galatasaray Kütüphanelerini kuran Sultan I. 
Mahmud, imparatorluğun en uzak bölgelerindeki kalelerde bile 
kütüphane kurma teşebbüsünde bulunmuştur. Onun saltanat! döneminde 
İstanbul’da ve diğer şehirlerde devlet adamları, âlimler ve başkaları 
tarafından çok sayıda kütüphane kurulmuştur. Geçen yüzyılın sonlarında 
padişah n Abdülhamid’in Yıldız Sarayfnda kurduğu kütüphanenin, 
bugün Istanbul üniversitesi Kütüphanesinde bulunan kitaplan birer 
şaheserdir.

Sadrazamların tesis ettiği kütüphanelerin de sayısı çoktur. Eyüb’de 
Hüsrev Paşa’nın yaptırdığı kütüphane bunlardan biridir. Diğer 
sadrazamlann yaptırdığı Köprülü Kütüphanesi, Amcazade Hüseyin Paşa 
Kütüphanesi, Şehit Ali Paşa Kütüphanesi, Damat İbrahim Paşa 
Kütüphanesi, Hekimoğlu Ali Paşa Kütüphanesi ve Ragib Paşa 
Kütüphanesi İstanbul’un değişik semtlerindedir.

Hanim sultanlann kurduğu kütüphanelerden ikisi Eyüb’dedir. 
Bunlar Ismihan Sultan Kütüphanesi ile Mihrişah Sultan Kütüphanesidir. 
Diğer hanim sultanlardan Turhan Hatice Sultan’m, Pertevniyal Valide 
Sultan’m, Nurbânû Sultan’m ve Gülnûş Valide Sultan’m cami içlerinde 
kurduklan kütüphaneler bugün kendi adlan ile Süleymaniye 
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Kütüphanesinde, Bezmiâiem Valide Sultan’m Cağaloğlu’nda yaptırdığı 
okulun içindeki kütüphane ise Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde varlığını 
sürdürmektedir.

Ulemanın kurduğu kütüphanelere şeyhülislâmlardan Feyzullah 
Efendi’nin Fatih’de, Veliyüddin Efendi’nin Beyazit’da, Mustafa Aşir 
Efendi’nin Bahçekapfda bulunan kütüphanelerini misal gösterebiliriz.

Kütüphaneler tabii sadece İstanbul’da kurulmamıştır. Osmanh 
imparatorluğunun geniş hudutları İçinde her vilayette bir çok vakıf 
kütüphaneye rastlanır. Arşiv belgeleri, vakfiyeler ve salnameler bunlann 
adlan ile doludur. Bugün Anadolu’da kalanlardan bazilannin adlarım 
şöyle sıralayabiliriz:

Afyon’da Gedik Ahmed Paşa Kütüphanesi, Yalvaç’da Hacı Ali 
Rıza Efendi Kütüphanesi, Tire’de Necib Paşa Kütüphanesi, Konya’da 
Yusuf Ağa Kütüphanesi, Kütahya’da Vahid Paşa Kütüphanesi, Urgüp’de 
Tahsin Ağa Kütüphanesi ve Ürgüb’e bağlı Ortahisar’da Hüseyin Galib 
Efendi Kütüphanesi.

Bu sonuncu kütüphanenin vâkıfı Seribrikdar Hüseyin Galib Efendi, 
sarayda padişah abdest aldığı sırada ibrik ile su dökmek görevini 
sürdürürken köyünü unutmamış ve oraya bir kütüphane yaptırmıştır. 
Kütahya’da kütüphane tesis eden Vahid Paşa ise çeşidi devlet 
memuriyetlerinde bulunmuş, büyükelçi görevi ile Fransa’ya gönderilmiş, 
vezir olarak müteaddid valiliklere tayin edilmiş, bir kaç defa görevden 
alınmış, muhtelif tarihlerde başka başka yerlere sürülmüştür. Bir ara 
Kütahya’da sürgünde iken, talebelerin ve ilim adamlanmn kitap 
bulmakta sıkıntı çektiklerini görmüş ve orada bir kütüphane kurmuştur. 
Vahid Paşa bu kütüphaneye daha sonra görevle gittiği yerlerden de kitap 
göndermiştir.

Sözü Eyüb Kütüphanelerine getirmeden, son olarak, bugün 
hudutlarımız dışında kalan iki kütüphaneden bahsedelim. Bunlardan biri 
Şeyhülislam Arif Hikmet Bey’in 1854 yılında, Medine’de Mescîd-İ 
Nebevi’nin kıble tarafında, Bâb-1 Cibril’e çok yakın mesafede yaptırdığı 
kütüphanedir. Arif Hikmet Bey buraya beş bin kadar kitap vakfetmiştir. 
Kitaplar bugün Melik Abdulaziz Kütüphanesi’ndedir. ikinci kütüphane, 
n. Bayezid’in kızı Selçuk Sultan’m oğlu olan Gazi Hüsrev Bey’in 1537 
yılında Saray-Bosna’da kurduğu kütüphanedir. 1991 savaşında 
kütüphane binası hedef olmuş ve büyük ölçüde tahrip edilmişse de 
kitaplar bilinmeyen bir yere nakledilerek koruma altına alınmıştır.

Osmanh imparatorluğu’nun doğusundan batışına, kuzeyinden 
güneyine geniş bir coğrafya alanında yaptırılan kütüphanelerden Eyüb de 
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nasibini almış, hayn ve kitabi seven insanlar burada Cami-İ Kebir 
çevresinde, değişik mekânlarda kütüphaneler kurmuşlardır. Şimdi onlan 
sıralayalım:

HÜSREV PAŞA KÜTÜPHANESİ
Bugün Eyüb’de resmi tabelası duran tek vakıf kütüphane, Hüsrev 

Paşa Kütüphanesi’dir. Uzun yıllar İlçede merkez kütüphane durumunda 
kalmıştır. 1924 yılında kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile cami ve 
medreselerdeki kitaplar Hüsrev Paşa Kütüphanesi’ne taşınmıştır. Burada 
her koleksiyon vâkıfının adi ile korunmuştur.

Bostan iskelesi sokağında bulunan kütüphane binası, Sadrazam 
Hüsrev Paşa tarafından 1839 yihnda yaptırılmıştır. 714 yazma ve 445 
eski harfli basma kitabi ihtiva eden kütüphane, çevrede nem oranının 
yüksek olması ve bunun yazma eserlere olumsuz etkisi sebebiyle 1957 
yihnda Süleymaniye Kütüphanesi’ne nakledilmiştir.

Bina hâlen yeni harfli kitaplann bulunduğu bir halk kütüphanesi 
görevini yapmaktadır.*

Hüsrev Paşa’nın ülke maarifine bir başka katkısı daha vardır. 
Taşbasmacıhgı Türkiye’de 1831 yihnda onun gayretiyle başlamıştır. 
İstanbul’da matbaayı kurmak isteyen iki Fransiza Serasker olan Hüsrev 
Paşa, Harbiye Nezareti bahçesinde bir bina tahsis etmiş ve onlan 
himayesine almıştır. Matbaanın bastığı ilk kitap da Hüsrev Paşa’ının 
“Nuhbetü’t-talim” adil bir eseridir.

EYÜP CAMİİ KÜTÜPHANESİ
Fatih Sultan Mehmed İstanbul’un fethinden sonra Eyüb’de cami, 

medrese, imaret, hamam ve türbeden meydana gelen bir külliye 
yaptırmıştır. Padişah, cami İçinde iki dolaba Hz. Halid Ebu Eyüb el- 
Ensari namına vakfettiği kitaplarla şehrin ilk kütüphanelerinden birini 
kurmuştur. Devrin vezir-i âzâmı Karamani Mehmed Paşa da 1480 yihnda 
buraya bir miktar kitap vakfetmiştir.

Yapılan bağışlada sayısı artarak I99’a ulaşan (188 yazma, 11 
basma) Eyüb Sultan Camii Kütüphanesi kitaplan, 1924 tarihli Tevhid-i 
Tedrisat Kanunun ile kütüphanelerin Maarif Vekaletine devrinden sonra 
Hüsrev Paşa Kütüphanesi’ndeki diğer kitaplarla birlikte Süleymaniye 
Kütüphanesi’ne nakledilmiştir.

Kütüphane şu an kapalıdır, İlçede Büyükşehir ve Eyüb Belediye kütüphaneleri ile 
Nişanca Mustafa Paşa Çocuk Kütüphanesi açıktır.
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ismihan SULTAN KUTUPHANESI
Bu kütüphane Sokullu Mehmed Paşa tarafından 1569 yihnda 

yaptinlan medrese, darülkurra, türbe ve çeşmeden oluşan külliyenin 
dershanesinde ismihan Sultan tarafından tesis edilmiştir. 554 yazma 
kitabin bir kısmında Sokullu’nun da vakıf mührü vardır. Kitaplar 1924 
tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu’ndan sonra Hüsrev Paşa 
Kütüphanesine, 1957 yihnda da Süleymaniye Kütüphanesi’ne 
nakledilmiştir.

ismihan Sultan, Padişah n Selim’in kızı ve Sokullu Mehmed 
Paşanm zevcesidir. 993 H. (1585 M.) yihnda vefat etmiş, babasının 
yanma gömülmüştür.

MİHRİŞAH SULTAN KÜTÜPHANESİ
Eyüb Sultan Camii’nde iki dolapta tesis edilen kütüphanenin 447 

yazma ve 93 basma kitabi vardır. Mihrişah Sultan ile kethüdası Ataullah 
Efendi’nin vakfı olan bu kitaplar arasında sonradan muhtelif şahıslar 
tarafından vakfedilen de vardır.

Sultan m. Selim’in annesi olan Mihrişah Valide Sultan 1805 
yihnda vefat etmiş. Eyüb’de Bostan iskelesi’ndeki türbesine 
defnolunmuştur. Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde dokuz vakfiyesi 
vardır. Bunlardan bir kütüphanesine vakfettiği kitaplarla ilgilidir.

Kütüphanelerin 1924 yihnda maarif Vekâleti’ne bağlanmasından 
sonra Mihrişah Sultan kitaplan Hüsrev Paşa Kütüphanesi’ne, 1957 
yihnda da Süleymaniye Kütüphanesi’ne nakledilmiştir.

HACI BEŞİR AĞA KÜTÜPHANESİ
Eyüb’de Baba Haydar mahallesindedir. Sultan HI. Ahmed ve I. 

Mahmud devirlerinde Dariissaade Ağası olan Beşir Ağa burada 
dariilhadis, mektep ve çeşme de yaptırmıştır.

Bugün hepsi çok harap durumdadır. Kütüphanenin 201 kitabi 
vardır. Bunların bir kısmı Rabia Hatun adil bir hanimin vâkfıdır.

1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile kitaplar, önce Hüsrev 
Paşa Kütüphanesi’ne, daha sonra 1 957 yihnda Hüsrev Paşa kitaplan ile 
birlikte Süleymaniye Kütüphanesi’ne nakledilmiştir.

Beşir Ağa Bablâli civannda da cami, medrese, mektep, kütüphane 
ve çeşmeden meydana gelen bir külliye yaptırmıştır. Aynca Medine’deki 
medresesi yanında bir kütüphane kurmuştur. Ziştovi’de de bir kütüphane 
ve medresesi mevcut idi.
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HASAN HÜSNÜ PAŞA KÜTÜPHANESİ
n. Abdülhamid donemi Bahriye Nazırı olan Hasan Hüsnü Paşa 

tarafından Eyüb’de Boyacı sokağında 1896 yılında yaptırılmıştır. 1052 
yazma ve 416 basma kitaptan meydana gelen koleksiyon, önce 1942 
yılında Hüsrev Paşa Kütüphanesine, 1957 yılında da oradan 
Süleymaniye Kütüphanesi’ne nakledilmiştir.

Haliç kıyısında iki katil ve kârgir bir yapı olan kütüphane binası 
uzun yıllar Jandarma Dairesi olarak kullanılmıştır. Şimdi Halk Sağlığı 
Merkezidir. Giriş kapısı üzerinde, çoğu kütüphanede görülen “Fiha 
kütübün kayyime” âyeti bulunmaktadır.

Hasan Hüsnü Paşa Eyüb’de bir cami ve tekke de yaptırmıştır. 
Aynca Kadıköy’de bir camii vardır. Kendi yaptırdığı türbede medfundur.

MURAD BUHARI tekkesi kütüphanesi
Eyüb’de, Nişanca’da Şeyh Murad, diğer namıyla Seyyid Belhi 

dergâhında Padişah n. Mahmud devrinde kurulmuştur. Murad Buhari 
Tekkesi, Osmanh döneminde havasının ve manzarasının güzelliği ile 
ünlü, bağlar ve bahçelerle kaph bir mesire olan Eyüb Nişancasi’nm 
merkezini oluşturan tepede geniş bir arazi İçinde İnşa edilmiştir.

309 yazma, 39 basma kitabi ihtiva eden kütüphane, tekkelerin 
kapatılmasından sonra 1930 yilmda Süleymaniye Kütüphanesi’ne 
nakledilmiştir.

HASiP EFENDİ DERGAHI KÜTÜPHANESİ
XIX. yüzyılın sonunda yaşamış olan Muhammed Ebü’l-Hüda 

Efendi tarafından yaptınldığı İçin, onun adi ile de anılan kütüphane 1895 
yilmda Hasib Efendi Dergâhi’nda İnşa edilmiştir. Bugün binanm sadece 
yüksek temel kaidesi mevcuttur.

Kütüphaneye vakfedilen yazma kitaplarda Ebu'1-Hüda’nm 
mühürüne rastlanır. Tekkelerin kapatılmasından sonra, 1931 yilmda 535 
kitap Süleymaniye Kütüphanesi’ne nakledilmiştir.

Eyüb’de bu kütüphanelerden başka Selami Efendi tekkesinde ve 
Zal Mahmud Paşa Camii ya da medresesinde birer kütüphane olduğuna 
bazı kayıtlarda rastlanmakta ise de, kitapların bugün nerede bulunduğu 
hakkında bilgi edinmek şimdilik mümkün olamamaktadır. Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Arşivi ile Başbakanlık Arşivinde ve kütüphanelerimizin 
tarihini aksettiren eserlerde yapılacak bir araştırma bunlan muhtemelen 
aydınlatabilir. Bu demektir ki, Eyüb Vakıf Kütüphaneleri hakkında 
birinin çalışmağa devam etmesi gerekiyor.

232



BİBLİYOGRAFYA
Bayraktar, Nimet - Mihin Lugal. Türkiye yazma eser kütüphaneleri 

ve bu kütüphanelerde bulunan yazmalarla ilgili yayınlar bibliyografyası 
— Istanbul: IRCICA, 1995.

Dener, Halit. Süleymaniye Umumi KütüphanesiIstanbul, 1957.
Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, İstanbul 1993-1995.
Erünsal, İsmail E. Türk kütüphaneleri tarihi n : kuruluştan 

Tanzimat’a kadar Osmanh vakıf kütüphaneleri .— Ankara, 1988.
Gerçek, Selim Nüzhet. Türk taş basmacılığı.— İstanbul, 1939.
Haskan, Mehmet Nermi. Eyüpsultan tarihi .— İstanbul, 1996.
İslâm ansiklopedisi, İstanbul 1940-1986.
İstanbul kütüphaneleri tarih - coğrafya yazmaları katalogu ._ 

Istanbul 1943-1962.
Kut, Günay - Mimet Bayraktar. Yazma eserlerde vakıf mühürleri 

— Ankara, 1984.
Tarihimizde vakıf kuran kadınlar : Hanim Sultan vakfiyeleri .— 

Istanbul, 1996.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA) İstanbul : 

TDV, 1988-

233



YAŞLANAN KİTAPLARI

1989 yılı Mart ayında Amerika’da New York Halk 
Kütüphanesinde, tanınmış yazarların ve yaymcılann katıldığı bir tören 
düzenlenmiş ve o tarihten itibaren ciltli olarak satışa sunulan kitaplann 
ilk baskdannda asitten arındırılmış kâğıt kullanılması kararlaştırılmıştı. 
Yayıncılık ve kütüphanecilik alanında bir dönüm noktası olan bu konu 
İ؟in büyük gayret sarf eden yazar ve kütüphane mütevellisi Barbara 
Goldsmith, yaptığı konuşmada kitaplann yapraklanmn zamanla parçalara 
aynhp dağılması problemine kökten bir çözüm bulunması hususunda 
önemli bir adim attiklanni bildiriyordu. Ve bu bir başlangıç idi. Projeye 
göre, kitap basımında kullanılan asitten anndmlmış kâğıdın üretiminde 
1990 yıhnda % 48’lik bir orana ulaşılması plânlanmıştı.

Bu haber New York Halk Kütüphanesi’nin 3/7/1989 tarihli 
bülteninde yer almıştı. Haberin devamında şu bilgiler vardı : Asitten 
anndmlmış kâğıdın ömrü en az 300 yıl, asitli kâğıdın ömrü ise 30 yıldır. 
Yaymcılann kitaplarda asitten anndırılmış kâğıt kullanmaları, gelecekte 
kütüphanelerin koruma problemleriyle uğraşmalarım kolaylaştıracak, 
hatta ödeneklerinin bir bölümünü kitap korumaya harcayacakları yerde, 
kütüphane koleksiyonunu zenginleştirmeğe sarf edeceklerdir.

Halen A.B.D.’de araştırma kütüphanelerinde bulunan kitaplann 
dörtte birini teşkil eden 77 milyon cilt kitap, asitli kâğıtlann meydana 
getirdiği tehlikelerle karşı karşıyadır. Bu kitaplann en az 10 milyonu Unik 
nüshalardır. Kongre Kütüphanesinde 6 milyon kitabin yapraklan kolayca 
parçalanır hale gelmiştir. New York Halk Kütüphanesinde de, yer altında 
ISI ve nem oram sabit yeni kitap depolan İnşa edilmekle beraber, 140 
kilometre uzunluğundaki raflann 56 kilometresinde ölmekte olan 2,5 
milyon kitap vardır. Tahminlere göre bu yüzyılda basılan bütün kitaplann 
% 701 2000 yıhnda kullanılamaz hale gelecektir. Onun İçin, koruma 
amacı ile, kütüphanedeki önemli kitaplann hızla mikrofilmleri 
çekilmektedir. Dünyânın en büyük ve en gelişmiş mikrofilm 
laboratuarlan New York Halk Kütüphanesinde olduğu halde, yılda henüz 
14.000 cilt kitabin mikrofilmi çekilmektedir.

"Vabanan .50. Kuruluş Yılında Ulusalda Evrensele Turk Milli
Kütüphanesi, (19-21 Haziran ]996), Ankara, 1998, s. 181-188.
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Kitaplan ve diğer basılı materyali seri halde asitten anndirma 
işlemine tabi tutmak da bir diğer koruma unsuru olarak gündeme 
gelmiştir*. 1850 yılından önce üretilen kağıtlarda asit söz konusu 
olmadığı İçin bu tarihten sonraki kitaplar asitten anndinlmaktadir. Diğer 
taraftan New York Halk Kütüphanesi konservasyon merkezinde, bakımı 
yapılacak ve onanlacak kitaplar İçin asitten anndmlmış mukavva kutular 
dahi imal edilmektedir. Hastahga maruz kalan kitaplar ilk tedbir olarak 
bu kutulara yerleştirilmekte, orada belli bir süre bekletildikten sonra 
gerekli onanmi yapılmaktadır.

Sahip olduklan kültür ürünlerini korumağa ve onlann ömrünü 
azami derecede uzatmağa Amerikan kütüphanelerinde o kadar 
ehemmiyet verilmektedir ki, bazı üniversitelerde kitap koruma 
(preservation) konusunda yüksek lisans öğretimi yapılmaktadır. 
Kolombiya üniversitesi bunlardan birisidir. Buraya kütüphanecilik 
bölümü ve ilgili diğer bölümlerin mezunlan kabul edilmektedir. Yetişen 
elemanlar kütüphanelerde görev almakta ve konuyu titizlikle 
uygulamaktadır.

" Bu konu bizde geçmiş yıllarda bir gazete haberi olarak yayınlanmıştı. “Artık kitaplar 
eskimeyecek. Kâğıdın asidi ahnmak suretiyle kitap sayfalan dayanıklılık kazanıyor.” 
başlığı ile verilen haber şöyle idi : Amerika’da geçen ay yapılan “Kitaplan Koruma 
Deneyi” başarı ile sonuçlandı. A.B.D. Millet Meclisi Kiitiiphanesi’nden yapılan 
açıklamaya göre, ortalama 25 yılda eskiyen ve parçalanan kitaplan, artık 500 yıl 
korumak mümkün olacaktır. Bu haber bütün kitapseverleri sevindirmiş bulunuyor. 
Kitapların çoğu asitli kâğıtlara basıldığı İçin, 25-100 yıl sonra kitap sayfalan 
parlaklaşıyor, kullanılmayacak kadar eskiyordu. Eskimesine kâğıttaki asit sebep 
olduğuna göre bu asidi çıkarmak, önemli bir çare olabilirdi.

Kütüphane yöneticileri bir vakum (havasız) odasında kitapların asidini çıkarmayı 
denedi. Bu 15 İçin elverişli yer bulmak maksadıyla Uzay Uçuş Merkezini yöneten Millî 
Uzay idaresine başvurdu. Elverişli bir yer bulundu. Burada 5000 kitabi asitsizleştirme 
deneyi yapıldı, önce kitap sırtlan yere gelecek şekilde her kasaya 10 cilt kitap yüklendi. 
Bu kasalar ray üzerinde giden tekerlekli el arabalarına kondu ve vakum odasına 
boşaltıldı.

Kitaplar İçeri alındıktan sonra odadan dışarı pompalanan hava ile birlikte 360 kg. 
suyun da dışarı çıktığı görüldü. Bu su, kâğıdın imalat! sırasında ve kitap olduktan sonra 
atmosferden işleyen nemden ileri geliyordu. Daha sonra odaya dietil çinko gazi 
pompalandı. Bu gaz kitaplara nüfuz ederek, kâğıttaki asidi nötr hale getirdi. Kalan gaz 
da tekrar dışarıya pompalandı. Bundan sonra içeriye tekrar hava verildi ve kitaplar 
çıkarıldı. Boylece kitaplar asitsiz kalmış ve dayanıklılık kazanmış oldular.

Değerli kitaplarla dolu büyük kütüphanelerin ayni yola başvuracakları 
söyleniyor.
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Kitaplann ve diğer materyalin, özellikle nadir eserlerin kütüphane 
binalannda ISI ve nem oram sabit bir ortamda muhafaza edilmesi İçin, adi 
geçen üniversitenin kütüphanesi ile New York Metropolitan Museum of 
Art bünyesinde bulunan Watson Research Library’nin ve daha bir çok 
kütüphanenin kitap depolarında, okuma salonlarında ve kitabin 
bulunduğu her mekanda ISI ölçmek İçin bir termometre, nisbî nem oranım 
ölçmek İçin bir higrometre mutlaka bulunmaktadır ve bunlar sürekli 
kontrol edilmektedir. Bunda amaç, bütün kitaplann, özellikle nadir 
eserlerin bina İçinde ISI ve nem oram sabit bir ortamda muhafaza 
edilmesidir.

Kitap depolanna temiz hava verilmesi, dışardaki kirli havanın 
kütüphane İçine girmemesi İçin, deponun dışanya açık bölümlerinde 
filtre kullanılması, bina dahilinde fazla nem varsa bunun teknik cihazlarla 
giderilmesi, bunun aksine ortam çok kuru ise içeriye nemli hava 
püskürtülmesi ve benzeri işlemler diğer koruma tedbirleridir. Esasen 
kitap koruma (preservation)’nm gayesi, koruyucu hekimlikte olduğu gibi, 
hastalığı önleyici tedbirler almak, kitaplara zarar verebilecek etkenlerden 
onlan uzak tutmak, ömürlerini uzatmak İçin daima iyi şartlarda 
bulunmalarım sağlamaktır.

Bütün bunlara rağmen fiziki, kimyevi ve biyolojik tesirlerle 
hastalanan kitaplann ve diğer basılı materyalin bakımını ve onanmım 
sağlamak İçin The Library of Congress, the National Archive, New York 
Public Library ve diğer merkezlerde en modem teknik cihazlarla 
donatılmış konservasyon birimleri vardır. Buralarda pek çok kitap ve 
belge onanlmakta, herbiri uzun bir süre daha kullanılabilir hale 
getirilmektedir. Bu arada bütün çabalara ragmen onanmi çok zor veya 
İmkânsız olan eserlerin, özellikle gazetelerin mikrofilmleri çekilmektedir.

Gazetelerin mikrofilmi konusunda New York’da kütüphaneler arası 
işbirliğinin başarılı bir örneğinden bahsetmekte yarar vardır. New York 
History Society, 1690’larda çıkan ilk gazetelerden bugüne kadar olanlan 
kütüphanesinde bulunduran bir kurumdur, ilk i ki yüz yılın gazeteleri iyi 
durumda olduğu halde, 1860061 sonrakilerin kâğıtları dayanıklılığını 
gün geçtikçe kaybetmektedir. Bir tedbir olarak bunlann mikrofilmlerinin 
çekilmesi kararlaştırılmıştır. Bunu yaparken New York History 
Society’nin de İçinde bulunduğu 32 kütüphane, aralannda bir İşbirliği 
tesis etmiştir, önce gazete koleksiyonlarının bu kütüphanelerdeki 
dağılımı saptanmış; sonra, hangi kütüphanenin hangi yıllara ait gazete 
koleksiyonunun mikrofilmini çekeceğine dair bir işbölümü yapılmıştır. 
Böylece hem mükerrer İşlem yapılması önlenmiş, hem de emek ve film 
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tasarrufu sağlanmıştır. Araştırıcıya da istediği gazetenin mikrofilmini 
bulabileceği kütüphaneyi öğrenip, şehir İçinde kolayca ulaşacağı o 
kütüphaneye gitmek kalmıştır.

Asitli kâğıtların zamanla yok olmağa yüz tutması Almanya’da 
Berlin Devlet Kütüphanesi’nde de dev bir problem olarak durmaktadır. 
Gazeteler İçin mikrofilm bir çözüm yolu olmuştur. Değerli kitaplar ise 
asitten anndınlma işlemini beklemektedir. Kütüphanede bu durumda 
olan 2 milyon kitap mevcuttur. Diğer bir hesaplamaya göre 19. yüzyıla 
ait kitaplann % 40"1 özel korumaya muhtaçtır. Koruma ve restorasyon 
kütüphanede yetkilileri en çok meşgul eden konudur.

Kâğıtla ilgili meseleler İçin araştırma merkezi Frankfurt’tadır. 
Berlin Devlet Kütüphanesi’nde sadece restorasyon atölyesi 
bulunmaktadır. Geniş bir alana yayılmış olan atölyede 20 konservator, 25 
restorator çalışmaktadır. Aynca, daha çok 16. yüzyıldan 19. yüzyıla 
kadar olan kitaplan ciltlemekle meşgul olan 20 çiftçi vardır.

Bu teknik personeli yetiştiren iki merkez bulunmaktadır. Biri 
Stutgart’da Güzel Sanatlar Akademisi, diğeri Koln’deki teknik okul. 
Ancak; restorasyon atölyesinde yapılan 15: eğitim kadar, belki de ondan 
fazla, tecrübeyi gerektirmektedir, özellikle yazma ve nadir eserlerin 
onanmi uzun bir tecrübeyi icap ettirmektedir. Restorasyon atölyesinde 
Doğu yazmalannm onanmma da çalışılmaktadır.

Kütüphanelerinde çok sayıda Doğu yazmalan bulunduğu İçin, 
onlann onanmlan ile meşgul olan diğer bir ülke Ingiltere’dir. British 
Library’nin Oriental Department (Şark Yazmalan Bölümü)’nde geniş bir 
restorasyon atölyesi vardır. Burada hem kitaplar hem de arşiv belgeleri 
onanlmaktadir. Onanlacak kâğıtlar, Doğu kâğıtlan ve Avrupa kâğıtlan 
diye ikiye aynlmıştır. Avrupa kâğıtlan kendi aralannda tekrar 1850’den 
öncekiler ve sonrakiler diye ikinci bir aymma tabi tutulmuştur. Bunlar 
asit ihtiva eden ve etmeyen kâğıtlar anlamına gelmektedir. Doğu 
kâğıtlarda asit problemi yoktur. Restorasyon atölyesinde Doğu 
yazmalannm onanmi sırasında bu bir ölçüde kolaylık sağlamaktadır.

Atölyede çalışan personel konservasyon konusunda iki yıllık temel 
kurs görmektedir. Aynca iki yıl süren ihtisas kurslan vardır. Bu kurslar 
muhtelif teknik okullarda düzenlenmektedir. Kitap bakımı ve onanmi 
konusunda önemli araştırmalar İçin gerektiğinde üniversitelerle İşbirliği 
yapılmaktadır.

ikinci büyük merkez olan British Museum’da yedi konservasyon 
bölümü vardır. Bunlardan biri kâğıt konusundadır. Bu bolümde Bati 
yazmalannm ve nadir basmalann onan mi yapılmaktadır. Yeniden 
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ciltlenmesi mümkün olmayan eski eserler asitsiz kartondan yapılmış 
kutulara yerleştirilir. Bunlardan çok değerli olanlann konulduğu 
kutulann İÇİ kuğu tüyünden kumaşla kaplıdır. Fermanlar da bu tür 
kutulara yerleştiriliyor. Ciltlenecek durumda olan eserler cilt atölyesinde 
aslına uygun olarak ciltlenmektedir. Atölyede süsleme İçin bronz kahplar 
bulunmaktadır. Her donemin kalıplan muhafaza edilmiştir ve ciltlenen 
eser hangi doneme ait ise o donemin kahbi kullanılmaktadır.

Seksen kişinin çalıştığı konservasyon atölyesinde kitap böceklerini 
imha İçin değişik bir yöntem denenmeğe başlanmıştır. Kitaplar bir 
deepfreez’e konulmakta ve belirli bir süre orada bekletilmektedir. Ancak 
bu metod man tarlan yok etmede tesirli olmamaktadır. Yeni olan 
uygulama pek yayılmamıştır.

Yazma ve nadir eserler bakımından zengin kütüphanelere sahip bir 
başka ülke Fransa’dır. Değerli kitaplann bakim ve onanmlannm merkezi 
Bibliotheque Nationale’dir. Bu amaçla faaliyette olan atölyelerin tamamı, 
1850 yihnda kurulan bir cilt atölyesinin zaman İçinde gelişmesi ve 
sayının artmasıyla vücuda gelmiştir. Şimdi bunlar onanlacak malzemenin 
cinsine göre ihtisas atölyeleri haline gelmiştir. Mesela, el yazması ve 
nadir eserler Bibliotheque Nationale’deki merkez atölye ile Arsenal ve 
Sable atölyelerinde onarılmaktadır. Diğerlerinde gazete, dergi, pul, 
fotoğraf, plan, afiş, kart, para, madalyon v.b. malzemenin onanmi 
yapılmaktadır.

Bütün atölyelerin İşgal ettiği alan 1300 m2 dolayındadır. Buralarda 
yüzden fazla restorator çalışmaktadır. Restoratorler mesleğe girerken 
belirli bir süre staj donemi geçirirler. Göreve başladıktan beş yıl sonra 
yapılan smavda başarılı oldukları takdirde uzman olurlar. Konservatorler 
üniversite öğrenimi görmüştür. Atölyeye gelen eserler, onların 
incelemesinden ve yapılacak İşleri tespitinden sonra onanhr. Atölyelerde 
kullanılan malzemenin satin alınmadan önce incelendiği ayn bir merkez 
vardır. (Centre Nationale de Recherche Scietifique)

Bibliotheque Nationale atölyelerinde bakim ve onanm sadece Paris 
kütüphaneleri kitaplanna münhasır değildir. Diğer şehirlerdeki 
kütüphanelerin eserlerinin onanmi da burada yapihr. Ayni zamanda kitap 
sağlığı konusunda karşılaşılan problemlerin çözümüne de yardımcı 
olunur. Bunun dışında bütün kütüphanelerin ilgili personeli, kitap bakımı 
ve korunması hakkında bilgi sahibi olmak İçin yılın belirli zamanlarında 
Bibliotheque Nationale’de staj görürler. Kütüphanenin merkez atölyesi 
ile oraya bağlı diğer atölyeler 115 ülkelerin ciltçilerine ve restoratorlerine 
de staj İçin açıktır. Bu, tabii, belli bir program dahilinde cereyan eder.
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Coğrafi konumu itibariyle Roma şehri İçinde yer alan, fakat 
müstakil bir devlet olan Vatikan’ın çok zengin bir kütüphanesi olduğu 
bilinmektedir. Doğu ve Bati yazmaları bu kütüphanede önemli bir yekûn 
teşkil eder. Nadir basmalar da ayni derecede öneme haizdir. Bu kadar 
değerli eseri bünyesinde bulunduran kütüphanenin bir de restorasyon 
bölümü vardır.

Kütüphanenin bir katinda 19 içe büyük odalardan oluşan 
restorasyon bölümü, tecrübeli elemanları ile, uzun zamandan beri 
faaliyetini sürdürmektedir. Diğer restorasyon merkezlerinde görülen 
işlemler burada da aynen uygulanmaktadır. Çünkü malzeme aynidir; 
kitaptır, cilttir, yapraktır. Ancak, manastır kitaplarının ciltleri farkh bir 
durum arzetmektedir. Bunlar daha çok ahşap kapaklıdır. Onanhrken 
yeniden cilt yapılması gerektiğinde, kitabin ait olduğu yüzyılın 
özelliklerini taşıyan ahşap kapaklar yapılmaktadır. Böceklere karşı 
bunlann korunması İçin en dayamkh ağacın servi olduğu görülmüştür. 
Yenileme sırasında eski malzeme atilmayip ayn bir yerde muhafaza 
edilmektedir.

Yeryüzünde çok özel bir devlet olan Vatikan’da, tam adi “La 
Biblioteca Apostolica Vaticana” olan kütüphanede; tarihi bir atmosferde, 
tarihi eserler, modem imkânlarla, fakat orjinalliği bozulmadan 
yenilenmekte, her kütüphanede olduğu gibi varlıklarının korunmasına 
çalışılmaktadır.

Kitap sağlığı ve onanmi konusunda müstakil bir enstitü kuran ülke 
İtalya’dır. Kütüphanelerdeki nadir eserlerin korunması, bunlardan lüzum 
görülenlerin restorasyonu İçin 1938 yılında Prof. Alfanso Gal-lo’nun 
öncülüğünde Roma’da bir Pataloji Enstitüsü kurulmuştur. Zamanla 
çözümlenmesi gereken problemlerin artması ile I952’de Enstitüye çeşitli 
laboratuarları İçine alan yeni bir bina ilave edilmiştir. Binada iki ana 
bölüm vardır. Bunlar;

1. Kitap hastalıklarının teşhisi ve sağlıklı kitapların korunması 
amacı ile çalışmalarda bulunan “Araştırma Bölümü”,

2. Onanma muhtaç eserlerin onarıldığı ve ciltlendiği “Restorasyon 
Bölümüdür.

Araştırma Bölümünde; biyoloji, kimya, fizik, teknoloji, ortam 
araştırma ve analiz laboratuarları, Restorasyon Bölümünde ise; cilt, kâğıt 
ve parşömen restorasyonu ile ahşap cilt kapağı imal birimleri 
bulunmaktadır.

Enstitünün çalışma programım düzenlemek İçin;
- Ülkenin coğrafi durumuna göre kütüphanelerin dağılımı,
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- Kitaplann ve diğer materyalin İçinde bulundukları ortamlar, 
- Koleksiyonların sağlık şartlan

periyodik olarak kütüphanelere gönderilen bilgi formlannda tespit 
edilmekte ve toplanan bilgiler bilgisayar ortamına aktanlmaktadir. Sonra, 
alınacak tedbirler tayin edilmekte ve kütüphanelere gerekli talimatlar 
gönderilmektedir.

Enstitünün zengin bir kütüphanesi ve yılda bir çıkan bir yayın 
organı vardır, ülke kütüphanelerini kitap sağlığı açısından aydınlatmak 
ve Enstitünün çalışmalannı duyurmak amacı ile yayımlanan “Bolletmo 
Deiristituto Centrale per la Patalogia del Libro” adil süreli yayın kitap 
hacmindedir. Enstitünün ilgi alanına giren bütün yabancı dil kitaplar 
kütüphaneye alınmaktadır. Araştırma Bölümünün çahşanlan, 
araştırmalannda bu kütüphaneden geniş ölçüde yararlanma imkânı 
bulmaktadır.

Enstitüde idari kadro ile birlikte yüz kişi çalışmaktadır. Atölye ve 
laboratuarlarda yüksek okul mezunu uzmanlar ile. Enstitüde düzenlenen 
kurslarda yetişmiş teknisyenler çalışmaktadır. Bunlardan bir kısmı 
kütüphanelerde de görevlendirilmektedir.

Enstitüde aynca dış ülkelerden gelen pataloglar ve restoratorler de 
staj görmektedir. Artan talebi karşılamak ve daha uzun süreli bir program 
uygulayabilmek 1911, 1990 yılında Enstitünün bahçesinde yeni bir bina 
yapılmış ve burası Eğitim Merkezi olarak kullanılmağa başlanmıştır. Çok 
geniş bir bahçe İçinde yer alan Pataloji Enstitüsü, tarihi bir yapı olan 
idare binası ve diğer iki modem bina ile birlikte tam teşekküllü bir “Kitap
Sağlığı Külliyesi” haline gelmiştir.

Külliyenin bugün son safhasına gelen gelişmesiyle;
Bir taraftan kitap hastalıkları teşhis edilir ve sağlıklı kitaplann 

bakımına özen gösterilirken,
Diğer taraftan yazma ve nadir eserler vasıflı bir kadro tarafından 

onarılmakta,
Bir diğer taraftan da dikkat, sabır ve maharet isteyen bütün bu İşleri 

yapacak yeterli eleman yetiştirilmektedir.
Bu tablo karşısında insanin akima ister istemez şu soru geliyor : Bu 

kadar sağlam bir temel üzerine kurulmuş “Kitap Koruma” politikasına 
sahip bir ülkede kitaplann yaşlanması hiç söz konusu olur mu? Olsa da.
kimbilir ne kadar geç yaşlanırlar!
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ATATÜRK KİTAPLIĞI KATALOGLARÜ

Istanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı daha çok 
bağışlarla kurulmuş bir kütüphanedir. Bugüne kadar pek çok kişi sahip 
olduğu kitap, dergi, gazete v.b. koleksiyonunu bu kütüphaneye 
bağışlamıştır. Kütüphanenin kuruluş yıllarında2 alman bir kararla, 
beşyüzden fazla eser bağışlayanların koleksiyonlan o kişilerin adlan ile 
anılmaktadır. 14815 sahiplerinin bir kısmı şunlardır : Muallim M. Cevdet, 
Ziya Emiroglu, Yahya Recai Yok, Talat Bayrakçı, Osman Nuri Ergin, 
Ali Ulvi Ermiş, İsmail Habib Sevük, Halit Bayn, Halit Fahri Ozansoy, 
Fahrettin Kerim Gökay, Ahmet Kudsi Tecer, Behçet Kemal Çağlar, Tank 
Zafer Tunaya, Feridun Metin Nigar, Cafer Ergin, Kemal Salih Sel, 
Muhsin Ertuğrul. Son koleksiyon kütüphanenin hâlen İçinde bulunduğu 
binayı3 yaptıran Koç Holding A.ş. tarafından satin alınarak kütüphaneye 
bağışlanmıştır.

Bağışlar bugün de devam etmekte olup Atilla özkınmlı, Şükran 
Kurdakul, Nail Bayraktar, Süreyya Baydargil’in kitaplan son yıllarda

 Atatürk Kitaplığı Kataloglan”. Millî Kütüphane 'ye Armağan, Ankara : Millî“ ا
Kütüphane, 1999, s. 193-204.
2 Eski adi “Belediye Kütüphanesi” olan birimin tarihçesi İçin bkz: Aysel Polatoglu. 
“Istanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı”. Kütüphanecilikte Bilgi - Belge ... 
Sempozyumu (Bildiriler) 22-25 Eylül 1992 Milli Kütüphane, (1994), s. 256-270. Aynca, 
bu yazıda tanıtılacak olan Istanbul Belediye Kütüphanesi Alfabetik Katalogu ile Atatürk 
Kitaplığı Harita Kataloğu’nun birinci ciltlerinin önsözlerin de kütüphanenin tarihçesi 
hakkında geniş bilgi vardır.
3 Atatürk Kitaplığı binası. Cumhuriyetin 50. yılmda Koç Holding A.ş. ve ilgili şirketleri 
tarafından yaptırılmış ve Belediyeye hibe edilmiştir. Taksim’de Mete Caddesindedir. 
Mimari Prof. Sedat Hakki Eldem (1908-1988)4[. Dört katil olan bina 5350 m3 kapah 
alana sahiptir. 144 kişilik kitap ve süreli yayın okuma salonları 1050 m2 lik iki ana kata 
yayılmıştır. Yetmişbeş kişilik konferans salonu ile, 75 m2 lik sergi salonu, yayın 
sergileme holü ve katalog bölümü büyük okuma salonunun bulunduğu giriş katinda yer 
almaktadır. Kütüphanenin deposu 500.000 kitap alabilecek kapasitededir. Depo ile 
katlar arasında kitap asansörü vardır. Zemin katta cilt ve restorasyon atölyeleri 
bulunmaktadır.
Belediye Kütüphanesi, Beyazıt Meydanındaki eski yerinden bu yeni binaya 1982 
yılmda taşınmış ve Atatürk Kitaplığı adını almıştır
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kütüphane koleksiyonuna dahil olmuş ve okurlann istifadesine 
sunulmuştur. Son olarak, ileri Türk Musikisi Konservatuan Demeği’nin 
kurucusu Laika Karabey (1909-1989)11 kitaplan ve zengin nota 
koleksiyonu kızı Filiz Ofluoğlu tarafından kütüphaneye bağışlanmıştır.

Atatürk Kitapligl’nda eski ve yeni harfli basma kitaplar yamnda 
çok kıymetli dergi ve gazete koleksiyonlan (eski ve yeni yazı), atlaslar, 
haritalar, salnameler, albümler, takvimler ve kartpostallar bulunmaktadır. 
Bunlardan başka yazma eser koleksiyonları da çok önemlidir. ون ana 
bolümde toplanan yazma kitaplar Muallim Cevdet, Osman Ergin ve 
Belediye Yazmalan olarak bilinir. Bunlardan ilk ikisi bağış sahiplerinin 
adi ile anılmaktadır. Belediye Yazmalan bölümü ise değişik zamanlarda 
muhtelif kişilerin kütüphaneye bağışladığı yazma kitaplardan meydana 
gelmiştir.

Koleksiyonlann tamamının katalog fişleri yazılmıştır. Ancak, 
bilindiği gibi, kütüphanelerin koleksiyonlann! araştmcılara geniş çapta 
duyurmanın en iyi aracı basılı kataloglardır. Atatürk Kitaphgl’nda basılı 
katalog neşrine 1954 yihnda başlanmıştır, o tarihte eski harfli Türkçe, 
Arapça ve Farsça basma kitaplann kataloglan üç cilt halinde 
yayımlanmıştır. Aradan uzun bir süre geçtikten sonra, 1991 yihnda, diğer 
koleksiyonlann kataloglannm basımına başlanmıştır, ilk olarak 
kütüphaneye yeni bağışlanan yazma kitaplann ve haritalann katalogu 
yayımlanmış, onlan diğer koleksiyonlann kataloglan takip etmiştir. 
Aşağıda bu kataloglar Sira ile tanıtılmağa çalışılacaktır.

Istanbul Belediye Kütüphanesi alfabetik katalogu I. Osman 
Ergin kitapları “Arapça ve Farsça basma eserler” / tertipleyen : M. 
Orhan Durusoy İstanbul : İstanbul Belediye Kütüphanesi, 1953. 
[6], XVI, 297, [1] Si iresim.

Bu katalog Atatürk Kitaplığı koleksiyonlan ile ilgili olarak 
yayımlanmış ilk katalogtur. Onalt! sayfalık önsözünde kütüphanenin 
tarihçesine geniş bir yer verilmiştir. Bağış sahiplerinden Muallim M. 
Cevdet, Ziya Emiroglu, Yahya Recai Yok, Talat Bayrakçı ve Osman 
Ergin’in hayat hikayeleri de bu bölümde anlatılmaktadır.

Katalogun tertibi hakkında bilgi XV-XVI. sayfalardadır. Burada 
anlatıldığına göre; “Katalog kitap ismi üzerinden alfabetik bir sıraya 
konulmuş, aradığı eseri kolayca bulmak isteyenler İçin müellif, mütercim 
ve şârih isimleri indeksde yine alfabetik olarak gösterilmiştir.”
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Kitap adlan ile yazar adlan Arap harfleriyle yazıldığı İçin alfabetik 
diziliş de bu alfabeye göredir, indeksteki isimler de ayni harflerle 
yazılmıştır.

Katalogun 1-250 sayfalannda Arapça kitaplann, 251-274 
sayfalarda Farsça kitaplann bibliyografik künyeleri yer almaktadır. 
Müellif indeksi 275-297. sayfalardadır. Son sayfada (s. 298) ise yabancı 
müelliflerin adlannm indeksi bulunmaktadır.

Istanbul Belediye Kütüphanesi alfabetik katalogu II. Belediye 
ve M. Cevdet kitapları “Arapça ve Farsça basma eserler” / 
tertipleyen : M. Orhan Durusoy Istanbul : Istanbul Belediye 
Kütüphanesi, 1954. [6], 155, 11] s.

Katalog, önsözde belirtildiği üzere, Osman Ergin kitaplanna aid 
olan birinci cildin zeyli mahiyetindedir. Bu ciltteki eserler Belediyenin 
satin aldığı kitaplarla Muallim M. Cevdet koleksiyonunun Arapça ve 
Farsça eserlerinden teşekkül etmiştir. Birinci ciltte mevcut olup da bu 
koleksiyonda da bulunan kitaplann künye kayıtlan bu ciltte tekrar 
edilmediği gibi katalog sıra numarası da verilmemiştir. Sadece birinci 
ciltteki künyeye atıf yapılmıştır.

Kitap adına göre alfabetik olarak düzenlenen katalogta; 1-106 
sayfalarda Arapça kitaplann, 109-138 sayfalarda Farsça kitaplann 
bibliyografik künyeleri yer almaktadır. Kitap adlan ile yazar adlan Arap 
harfleri ile yazılmıştır. Müellif indeksinde de (s. 139-151) ayni alfabe 
kullanılmıştır. Yabancı müellifler ve yabancı kitap isimleri İçin 
hazırlanan indeks, yeni harflerle 152-155 sayfalardadır.

İstanbul Belediye Kütüphanesi alfabetik katalogu III. Osman 
Ergin kitapları “Türkçe ve yabancı dil basma eserler” /tertipleyen : 
M. Orhan Durusoy .— İstanbul : İstanbul Belediye Kütüphanesi, 
1954. [61,508, [4] s.

Osman Ergin’in kütüphaneye bağışladığı eski ve yeni harfli Türkçe 
basma kitaplar ile yabancı dil kitaplara ait olan bu katalogta, önsözde 
belirtildiği üzere, bundan evvelki ciltlerde takip edilen usul ve tertibe 
bağlı kalınmıştır.

3047 Sira numarasından başlayan bibliyografik künyeler, kitap 
adına göre dizilerek, 7007 numarada sona ermiş, bunlara üç sayfa “ilave 
ve tashihler” cetveli eklenmiştir.

Katalog 481-508 sayfalar arasında yer alan müellif, mütercim, şârih 
ve naşir isimleri dahil edilerek hazırlanmış bir indeks ile son bulmaktadır.
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Istanbul Büyiikşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı harita 
katalogu I İstanbul : İstanbul Büyükşehîr Belediyesi Kütüphane 
ve Müzeler Müdürlüğü, 1992. [21, XIV, 333, [3] s.

“Atatürk Kitaplığında bulunan çeşidi koleksiyonlardan birini 
haritalar teşkil etmektedir. Haritaların sayısı 685O’ye ulaşmış 
bulunmaktadır. Atatürk Kitaplığı harita koleksiyonu, kullanım yoğunluğu 
ve büyüklüğü açısından İstanbul’daki kütüphaneler arasında önemli bir 
yere sahiptir.”

Katalogun önsözünden alman bu cümlelerin devamında; mevcut 
haritaların tarihi açıdan büyük önem taşıdığı, bunlan çizenlerin 
zamanının ve günümüzün en değerli haritacilan olarak kabul edildiği, 
çoğunluğu İstanbul’a ait olan haritalann imar, ifraz, istikamet ve harik 
gibi konulan İçerdiği bildirilmektedir.

Önsözde aynca, kataloglamada “Anglo-Amerikan Kataloglama 
Kurallan” ve “Non-Book Materials” adil kaynaklardan yararlanıldığı, 
sınıflandırmada ise Dewey Onlu Sınıflandırma Sisteminin konu 
numaralan kullanıldığı, katalogtaki düzende de haritalann konu 
numaralanna göre dizildiği ve bu birinci ciltte 2039 haritanın yer aldığı 
belirtilmektedir. Atatürk Kitaplığının tarihçesine de bu bolümde 
rastlanmaktadir.

Katalogta haritalann bibliyografik künyeleri 1-259 sayfalardadır. 
Sonda ise ;

263-301. sayfalar arasında harita adlan dizini,
305-328. sayfalar arasında konu dizini,
329-333. sayfalarda yazar adlan dizini

bulunmaktadır. Bunlann katalogtan yararlanmayı büyük ölçüde 
kolaylaştırdığı muhakkaktır.

İstanbul Büyükşehîr Belediyesi Atatürk Kitaplığı harita 
katalogu IIİstanbul: İstanbul Büyükşehîr Belediyesi Kütüphane 
ve Müzeler Müdürlüğü, 1993. [4], IV, 212, [2] s. ISBN 975-7580-20-1

Bibliyografik künyesi yukanda verilen Atatürk Kitaplığı haritalar 
katalogunun 1. cildinde 1743 harita yer almaktadır. Birinci cildin tertibi 
ve usulü bu ciltte de aynen uygulanmıştır. Haritalar 1-171 sayfalar 
arasında tanıtılmaktadır. Bundan sonra;

172. sayfada hazırlayan adlan dizini,
173-192. sayfalarda harita adlan dizini,
193-212. sayfalarda da konu dizini 

bulunmaktadır.
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Atatürk Kitaplığına yeni bağışlanan yazma kitapların indeks 
katalogu I / haz. Nail Bayraktar İstanbul : İstanbul Büyükşehîr 
Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, 1991. [8], 719 [1] s. 4 
resim.

ISBN 975-7580-05-8

Kütüphanede yazma eserlerin toplandığı üç ana bölüm (Muallim 
Cevdet Yazmaları, Osman Ergin Yazmalan ve Belediye Yazmaları )den 
biri olan Belediye Yazmalan koleksiyonunu tanıtmak amacı ile 
hazırlanan katalogta yedi yüz oniki eser yer almaktadır. Bunlar 
kütüphaneye son yıllarda bağışlanmış olan yazma kitaplardır.

Katalog yazar adına göre düzenlenmiş ve 1-58. sayfalarda eserlerin 
kısa birer bibliyografik künyesi verilmiştir. Bir künyede sırası ile; yazar 
adi, kitap adi, varsa telif tarihi, kitabin ölçüsü, yaprak adedi, satir sayısı, 
yazı cinsi, varsa müstensihin adi, kitabin istinsah edildiği yer ve tarih, 
daha sonra da konu, dil ve kayıt numarası unsurları bulunmaktadır.

Katalogun sonunda, 59-71. sayfalarda;
- Kitap adlan dizini,
- Kitap adi ile bibliyografik künyelerin not kısmında geçen şair, 

yazar ve önemli şahıslann adlan dizini,
- Bibliyografik künyelerin not kısmında bulunan faydalı bilgiler 

dizini,
- Konu dizini 

vardır.
Katalogta aynca, sanat değeri olan yazma kitaplardan örnek olarak 

seçilmiş dört tezhibli yaprağın resmi yer almaktadır.
Atatürk Kitaplığına yeni bağışlanan yazma kitapların alfabetik 

katalogu II / haz. Nail Bayraktar ._ İstanbul : İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, 1994. [8]2] ,54 و] s. 8 
resim.

ISBN 975-7580-24-4

1991 yihnda “Atatürk Kitaplığına yeni bağışlanan yazma kitaplann 
indeks katalogu” adi ile kütüphanedeki yazma koleksiyonlar hakkında 
yayımlanmış ilk katalogun bu ikinci cildinde, aradan geçen üç yıl 
zarfında kütüphaneye yeni bağışlanan eserler tanıtılmaktadır. Katalogta 
yer alan bibliyografik künye sayısı i ki yüz yirmibeştir.

Birinci ciltte olduğu gibi yazar adına göre alfabetik olarak 
düzenlenen katalogun sonunda sırası ile; kitap adlan dizini, kitap adi ile 
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bibliyografik künyelerin not kısmında geçen yazar, şair ve önemli 
şahıslann adlan dizini, bibliyografik künyelerin not kısmında bulunan 
faydah bilgiler dizini, konu dizini, müellif hattı eserler dizini, 
müstensihler dizini, istinsah yerleri dizini, istinsah tarihleri dizini 
bulunmaktadır.

Bu sekiz dizinden son dört tanesi birinci ciltte yoktur, o eksikliği 
telafi etmek İçin, katalogun sonuna bir “Ek” bölümü konulmuş ve burada 
katalogun birinci cildindeki bibliyografik künyelerden;

- Müellif hattı eserlerin,
- Müstensihlerin,
- istinsah yerlerinin,
- istinsah tarihlerinin

dizinleri ayn ayn çıkarılarak bir forma halinde kataloga eklenmiştir.
Bu ciltte de koleksiyondaki yazma eserlerden tezhib, minyatür ve 

hat örnekleri gösteren sekiz resim yer almıştır.

Atatürk Kitaplığı Fatma Aliye Hanim evrakı katalogu I / haz. 
Mübeccel Kiziltan, Tülay Şentürk İstanbul: İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, 1993. IV, 108 s. ISBN 
975-7580-18-X

Büyük âlim ve devlet adamı Cevdet Paşa’nın kızı olan Fatma Aliye 
Hamm’a (1862-1936) ait evrak, babasının yazma kitapları ile birlikte 
Belediye Kütüphanesi’ne intikal etmiştir. Hazırlanan bu katalogta Fatma 
Aliye Hanım’ın değerli evrakı araştırıcılara tanıtılmaktadır.

Katalogun 1-9. sayfalarında Fatma Aliye Hanım’ın hayati ve 
eserleri hakkında geniş bilgi vardır. 10-13. sayfalarda, evrakın tasnifinde 
ve katalogun hazırlanmasında izlenen yöntem anlatılmaktadır. Burada 
aynca katalogun sonuna (s. 71-86) eklenen dizinler hakkında şu bilgi 
verilmektedir:

“Belgeler tanıtıldıktan sonra dizinler aracılığıyla belgelere ulaşım 
amaçlandı. Bunun İçin;

1. Kendi İçinde benzerlikler gösteren malzemeler İçin : Alıntılar, 
değerlendirmeler ve notlar; bağış listeleri ve diğer listeler; beratlar; bütçe 
defterleri; diploma; doktor raporlan; yapıt ve yazilann taslaklannm 
bulunduğu defterler; faturalar ve makbuzlar; fotoğraflar; gazete ve gazete 
kupürleri; ihbarnameler; kitaplar; konferanslar ve konuşma metinleri; 
mektuplar ve mektup taslakları; plan ve kroki; protestolar; reçeteler; yazı 
ve şiir taslakları; zabit varakası; zarflar başlıkları altında bir dizin yapıldı.
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2. Belge ve defterlerin konu dizini yapıldı.
3. Kişi, yer, kurum, yapıt, yazı ve defterlerdeki bölüm başlıklarının 

adlanm İçeren genel dizin yapıldı. Belge ve defterlerde, yabancı 
dillerdeki kişi, yer, kurum, yapıt, yazı adlarının, özgün yazılışlarının yani 
Sira
Türkçe’deki yazılışları da kullanılmışsa, bu sözcüklerin özgün yazılışları 
dizine alındı, Türkçe’deki yazılışlarına gönderme yapıldı.”

Fatma Aliye Hanim evrakının tasnifi 14. sayfada başlamakta ve 70. 
sayfada bitmektedir. Sonda 87-107. sayfalar arasmda Fatma Aliye Hanim 
evrakından örnekler bölümünde, nadiren bulunabilecek fotoğraflar ve 
belgeler yer almaktadır. Son sayfada (s. 108) ise ayrıntılı bir kaynakça 
vardır.

Atatürk Kitaplığı Muallim Cevdet evrakı katalogu / haz. 
Ayhan Gokalp, Ayhan Uçar ٠— İstanbul : İstanbul Büyükşehîr 
Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, 1994. 143 s. ISBN 
975-7580-32-5

Bu katalog, 1935 yilmda ölümünden üç ay evvel Belediye 
Kütüphanesi’ne yazma ve eski harfli basma kitaplardan oluşan değerli bir 
koleksiyon bağışlamış olan Muallim Cevdet (1883-1935)11, ayn bir 
önemi haiz evrakı İçin hazırlanmıştır. Katalogun giriş bölümünde (s. 9- 
10) yöntem başhğı altında verilen bilgilere göre;

“Katalog çalışması sırasında arşivciliğin temel prensibi olan prove- 
nans ilkesi özel arşiv koleksiyonlarına uyarlanarak yola çıkılmış, 
belgelerin orjinal düzeni korunarak, belgelere İçinde bulunduğu kutu ve 
zarf/cilde göre bir envanter numarası verilmiştir.

Yine ayni ilke doğrultusunda belgelerin birbirleriyle olan ilişkileri 
tespit edilerek ana gruplamalar yapılmış ve farkh düzeylerde nitelemeler 
hazırlanarak, modem arşivcilik standartlarına uygun bir araştırma aracı 
oluşturulmuştur.”

Daha sonra verilen bilgilerden ise malzemenin dört değişik 
düzeyde ele alındığım, belgelerin nasıl kodlandığını ve araştırma aracının 
kullanımım öğrenmek mümkün olmaktadır.

11 -16. sayfalarda Muallim Mehmet Cevdet inançalp’in hayati 
anlatılmış, ardından eserleri ve makaleleri sıralanmıştır.

17-19. sayfalarda M. Cevdet koleksiyonundaki evrakın ana gruplan 
ve evrak serileri tanıtılmakta, bundan sonra 20. sayfadan itibaren 
belgelerin dökümü başlamakta ve 126. sayfaya kadar sürmektedir.
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Katalogun sonunda, 127-143. sayfalarda, bir çok fotoğraf ve orjinal 
belgeden örnekler yer almaktadır.

Atatürk Kitaplığı İstanbul kitaplan katalogu 1 / haz. Safiye 
Özkan, Ebru Akçeken İstanbul : İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, 1994٠ 320 s. ISBN 975-7580-31-7

Bilindiği gibi halk kütüphanelerinin görevlerinden biri, o çevre ile 
ilgili eserlerden kurulu bir koleksiyon meydana getirmektir. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaphgı’nda bunun çok güzel bir 
örneğini görmek mümkündür. Kütüphanede İstanbul hakkında araştırma 
yapacaklar İçin özel bir bölüm aynlmış ve burada şehrin tarihi, mimarisi, 
sosyal hayati, ekonomi ve endüstrisi, müzeleri, kütüphaneleri, 
mahalleleri, cadde ve sokakları, camileri, medreseleri, türbeleri, 
hamamlan, çeşme ve sebilleri, hisarları, saraylan, belediye hizmetleri 
v.b. ile ilgili zengin bir koleksiyon oluşturulmuştur.

Katalogun açıklama bölümünde; İstanbul koleksiyonunda albümler, 
haritalar, kartpostallar, kitaplar, dergiler, raporlar, tezler ve kupürler 
bulunduğu, haritalar katalogunun daha önce yayımlandığı, kartpostallar 
İçin ayn bir çalışma düşünüldüğü anlatılmakta ve katalogun düzeni 
hakkında da şu bilgi verilmektedir :

“Katalog Türkçe konu başlıklarının alfabetik olarak sıralanması 
şeklinde düzenlenmiştir. Birden fazla konuyu İçeren yayınlar ait oldukları 
her konu başhğı altmda gösterilmiş; ancak bir konu başlığı altında tam 
künye verilmiştir.

Künyelerin üstündeki kodlar kitabin hem konu, hem de yer 
numarasını göstermektedir. Katalogun kullanımım kolaylaştırmak amacı 
ile
kitabin sonuna yazar ve kitap adi dizini konulmuştur.”

Bu açıklamadan sonra, 7-294. sayfalar arasında 3327 adet 
bibliyografik künye yer almaktadır, İstanbul hakkında yazılmış 
kitaplardan oluşan önemli bir koleksiyona ait olan katalog, 295-320. 
sayfalardaki yazar ve kitap adi dizini ile son bulmaktadır.

Atatürk Kitaplığı Osman Ergin yazmaları alfabetik katalogu I 
/ haz. Nail Bayraktar .— İstanbul : İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, 1993. [8], 195, [1] s. 8 resim. 
ISBN 975-7580-17-1

Belediye Kütüphanesi’nin kurucuları arasında yer alan Osman 
Ergin (1883-1961) Türkçe, Arapça, Farsça basma kitaplan yamnda çok
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değerli yazma koleksiyonunu da kütüphaneye bağışlamıştır. 
Araştırıcıların bunlardan geniş çapta yararlanmalarına İmkân sağlamak 
İçin hazırlanan katalogta bin beşyüz yirmidokuz bibliyografik künye yer 
almaktadır. Bu sayıya risaleler de dahildir.

Katalog yazar adına göre alfabetik olarak düzenlenmiştir. Her 
künyede yazar ve kitap adından sonra, bir yazma eserin tanıtılması İçin 
gereken diğer özellikler (kitabin ölçüsü, yaprak adedi, satir sayısı, yazı 
cinsi, varsa müstensihin adi ile istinsah yeri ve tarihi, daha sonra da konu, 
dil ve kayıt numarası) sıralanmaktadır.

Katalogta yer alan kitaplarda ağırlıkta olan konu tasavvuftur. Onu 
edebiyat, ahlak, akaid, fıkıh ve tefsir takip etmektedir.

Katalogun sonunda (s. 172-195),
- Kitap adlan dizini,
- Kitap adi ile bibliyografik künyelerin not kısmında geçen şair, 

yazar ve önemli şahıslann adlan dizini,
- Bibliyografik künyelerin not kısmında bulunan faydalı bilgiler 

dizini,
- Konu dizini 

bulunmaktadır.
Sanat değeri olan yazma kitaplardan seçilmiş tezhib, minyatür ve 

hat örneklerinden oluşan sekiz resim de katalogun İçinde yer almıştır.

Atatürk Kitaplığı Osman Ergin yazmalan alfabetik katalogu II 
/ haz. Nail Bayraktar İstanbul : İstanbul Büyükşehîr Belediyesi 
Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, 1995٠ [8], 167, [1] s.

ISBN 975-7580-49-X
ilk cildi 1993 yılında yayımlanan Osman Ergin yazmalan 

katalogunun bu ikinci cildinde adi geçen koleksiyonun araştmcılara 
tanıtılmasına devam edilmektedir. Katalog yine yazar adına göre 
alfabetik olarak düzenlenmiştir. sayfalar arasında risalelerle
birlikte 1020 eserin bibliyografik künyesi yer almaktadır. 115-148. 
sayfalarda ise sırası ile; kitap adlan dizini, kitap adi ile bibliyografik 
künyelerin not kısmında bulunan faydalı bilgiler dizini, konu dizini, 
müellif hattı eserler dizini, müstensihler dizini, istinsah yerleri dizini, 
istinsah tarihleri dizini bulunmaktadır.

Bu sekiz dizinden son dört tanesi birinci ciltte yoktur. 0 eksikliği 
telafi etmek İçin katalogun sonuna bir “Ek” bölümü konulmuş ve burada 
katalogun birinci cildindeki bibliyografik künyelerden;

- Müellif hattı eserlerin,
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- Miistensihlerin,
- istinsah yerlerinin,
- istinsah tarihlerinin

dizinleri ayn ayn çıkarılarak bir forma halinde kataloga eklenmiştir.
Katalogun bu cildinde de koleksiyondaki yazma eserlerden hat ve 

tezhib örneklerini gösteren sekiz resim yer almaktadır. Hat örneklerinden 
birinin 18. yüzyılda yaşayan ve iyi bir hattat olan Şeyhülislam Mustafa 
Âşir Efendi (1729-1804)’ye, diğerinin bu yüzyılın meşhur hattatlanndan 
Mustafa Halim özyazıcı (1898-1964)’ya, bir diğerinin de Istanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Türk Edebiyatı hocalarından Prof. 
Dr. Ali Nihad Tarlan (1898-1978) a ait olması ayn bir önem 
taşımaktadır.

Atatürk Kitaphgı’nda bulunan bütün koleksiyonlann basılı 
kataloglar aracılığı ile araştırıcılara duyurulması İçin çalışmalar aralıksız 
olarak sürdürülmektedir. Birkaç yıl önce kütüphaneye bağışlanmış olan 
tanburi Laika Karabey’in Türk musikisine dair kitaplannm ve nota 
arşivinin katalogu yayıma hazırlanmış durumdadır. Diger taraftan 
kütüphaneye yeni bağışlanan yazma kitaplannm kaydedildiği Belediye 
Yazmalan bölümüne ait katalogun üçüncü cildi tamamlanmak üzeredir. 
Yazma eser bağışı devam ettiği sürece bu ciltleri diğerleri takip edecektir. 
Fatma Aliye Hanim evrakı katalogunun ikinci cildi de yakm bir tarihte 
basılacaktır.

îlk iki cildi daha önce yayımlanmış olan Osman Ergin Yazmalan 
katalogu bir veya iki cilt daha yayımlandıktan sonra tamamlanmış 
olacaktır. Kütüphanenin çok değerli diger bir koleksiyonu şüphesiz 
Muallim Cevdet Yazmalan’dir. Pek çok araştıncının başvurduğu bu 
koleksiyonun katalogunun gelecek yıl tek cilt olarak yayımlanması 
düşünülmektedir. Harita katalogu ise üç veya dört cildi bulacaktır.

Yazma eserler yanında nadir basmalann, albümlerin, 
kartpostalların, süreli yaymlann ve yabancı dil kitaplann kataloglannm 
yayımlanması ile Atatürk Kitaphgı’nm yakm bir gelecekte İstanbul’da 
ilmi araştırmalann odağı olacağı rahatlıkla söylenebilir.
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19. YÜZYILDA VAKIF KUTUPHANE 
GELENEĞİNDEN örnekler1

Vaktf Kütüphaneler

Genel anlamda vakıf, bir mülkü kamunun yararına ebedî olarak 
tahsis etmek yerinde kullanılır bir tabirdir2.

Tarih boyunca insanlar arasında yardımlaşma fikri geliştikçe; önce 
yollar, kuyular, sarnıçlar, sonra köprüler, çeşmeler, kervansaraylar, 
imaretler, hastahaneler ve fukarahaneler gibi hayır İşleri vücude 
getirilmiştir. Okuyup yazmanın lüzum ve önemi anlaşılınca, bu defa 
mektepler, medreseler, kütüphaneler gibi vakıf eserleri ortaya 
koyulmuştur3.

Osmanh Devleti’nin kuruluşundan itibaren, yukanda sayılan sosyal 
ve kültürel müesseseler ülkenin çeşitli yerlerinde kurulmağa başlanmış 
ve sayısız cami, medrese, imaret, darüşşifa ve benzeri vakıf eserler 
yaptırılmıştır. Kütüphaneler de bunların arasmda yer almıştır.

Kütüphanelerin vakıf müesseseleri İçinde kültür hayati bakımından 
aya bir özelliği vardır. Padişahların, sadrazamların, şeyhülislamlann, 
hanim sultanların, devlet ricalinin, ilim adamlarının ve diğer hayırsever 
şahıslann yaptırdıkları kütüphaneler imparatorluğun her tarafına 
yayılmıştır. İstanbul başkent olması sebebiyle en çok kütüphane kurulan 
şehirdir.

Her kütüphane umumiyetle vâkıfının adi ile amhr: m. Ahmed 
Kütüphanesi, Şehid Ali Paşa Kütüphanesi, Turhan Valide Sultan 
Kütüphanesi, Veliyuddin Efendi Kütüphanesi, Murat Molla Kütüphanesi, 
Hacı Selim Ağa Kütüphanesi, Saliha Hatun Kütüphanesi vd. gibi. Bunlar 

' "19 Yüzyılda Vakıf Kütüphane Geleneğinden örnekler”. Osmanh Devletinde Bilim,
Kültür ve Kütüphaneler, Ankara : TKD, 1999, s. 79-86.
2 Pakalm, Mehmet Zeki. Osmanh Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü Istanbul :
MEB, 1956, 111/577.
3 a.g.e. 111/578.

251



başta padişah olmak üzere, değişik unvanlara sahip kimselerin muhtelif 
tarihlerde yaptirdiklan kütüphanelere bir kaç örnek teşkil etmektedir. 
Kurucular arasında bir valide sultan ve bir şeyhülislâm hanımı bulunması 
dikkat çekicidir. Biri 17. yüzyılda, diğeri 18. yüzyılda birer kütüphane 
kurmuştur.

OsmanlI Devleti’nin zayıfladığı bir donem sayılan 19. yüzyılda 
vakıf suretiyle kütüphane kurma geleneği devam etmiştir. Aşağıda bunun 
dört güzel örneği, kuruculannm eğitim ve basıma katkıları ile birlikte 
tanıtılmağa çalışılacaktır. Ancak burada şunu da belirtmek gerekmektedir 
:iki valide sultan ile iki kaptan-i deryanm eseri olan bu dört kütüphane 
hakkında derlenen bilgi, kütüphaneler tarihimizin pek de meçhul 
olmayan bir kesitine aittir. Onun İçin, hazırlanan metin yeni bulgular 
yansıtmayabilir. Buna rağmen genç araştırıcıların yararlanabileceği bazı 
noktalar olursa, çalışma amacına ulaşmış sayılacaktır.

iki Valide Sultan, iki Mekteb, iki Kütüphane

Vâlide Sultan, Osmanh Devleti’nde padişahların anneleri hakkında 
kullanılan bir tabirdir. Bunun yerine ayni manaya gelen “Mehd-İ Uİyâ” 
da denilirdi'. Meselâ, otuzbirinci Osmanh pâdişâhı olan Abdülmecid 
1839 yıhnda tahta geçince annesi Bezmiâlem, Valide Sultan ve Mehd-İ 
Ulyâ-yı Saltanat unvanım kazanmıştır2.

Şefkatli ve cömert bir kadm olan Bezmiâlem Valide Sultan’m pek 
çok hayratı vardır. İstanbul’da halk arasında en çok bilinen eseri Gureba 
Hastahanesi’dir. Bundan başka bir köprü (Cisr-İ Cedid, Valide Köprüsü, 
daha sonraki adi Galata Köprüsü ), camiler, çeşmeler ve mektebler de 
yaptırmıştır. Mekteblerinden Darülmaarif olarak bilineni, Osmanh 
devletinde planı mekteb olarak çizilip İnşa edilen ilk büyük binadır3. 21 
Mart 185O'de açıldığında önce Valide Mektebi adi ile anılmıştır. 
İstanbul’da yayımlanan Fransızca “Le Journal de Constantinople” 
gazetesinde (24 Nisan 1850) okulun masraflarının pâdişâhın annesi 
tarafından karşılandığı ve başkentteki yabancı gözlemcilerin Valide 
Mektebi’ni ilk Türk koleji olarak tanımladıkları yazılıdır4.

' a.g.e. 111/582.
2 Şentilrk, M. Hiidai “Bezmiâlem Valide Sultan”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 
Ansiklopedisi.— Istanbul : TDV, 1992, VI/108.
3 Senttirk, M. Hudai, a.g.e. VI/109.
4 Sakaoglu, Necdet. “Bezmiâlem Valide Sultan”. Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi 

İstanbul: Kültür Bakanlığı, Tarih Vakfı, 1994, 11/225.
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Darülmaarif de o günkü rüşdiyelerden daha ileri bir öğretim 
metodu ve müfredat programı uygulanması amaçlanmıştır. Burada 
ehliyetli memur yetiştirilmesi yanında, ileride açılması düşünülen 
Darülfünûn’a da öğrenci hazırlamak maksadı ile OsmanlI eğitim 
kurumlannda uygulana-gelen klasik müfredata ilaveten aritmetik, 
geometri, felsefe, astronomi ve coğrafya gibi bir kısmı o donemin 
rüşdiyelerinde okutulmayan dersler de konulmuştur1.

Mektebe kabul imtihanı yapılırken herkesin evlâdı eşit tutularak ve 
katiyen hatır ve taraf gozetilmeyerek yalmz işe yarayanların alınması ve 
bundan böyle hükümet dairelerine bu mekteble, Mekteb-i Maarif-i 
Adliye’den şahadetnamesi olmayanların alınmaması ve bu mektebin 
programının aynen Mekteb-i Adliye’de de tatbiki, Takvim-i Vekayi 
gazetesinin 29 Şaban 1266 tarih ve 427 numaralı sayısında yer alan 
tebliğin son kısmında belirtilmiştir2. Gazetedeki ifade şoyledir:

"... ve mekteb-i mezburun nizâmâtı ayniyle 
Maarif-i Adliye’de dahi icra olunması ve esna-yi 
imtihanda herkesin evlâdı müsavi ve siyyan tutularak 
ve kafa hatır ve taraf gozetilmeyerek matluba tevafuk 
edenlerin /[ح olunması...”

Bezmiâlem Valide Sultan, zengin gelirli vakıflar bağışladığı bu 
mektebde, bir litografya matbaası kurdurarak ders kitaplarının burada 
basılmasına imkan sağlamıştır3.9 Aynca yazma ve basma çok değerli 
kitaplar vakfederek mektebin İçinde bir de kütüphane tesis etmiştir. 
Öncelikle öğrencilere hizmet verecek kütüphane, dışarıdan başvuranlara 
da açıktır. Bu durum vakfiyede şu şekilde açıklanmıştır:

"... ve kütüb-i mezkure kütübhâne-i merkumeye 
vaz’ olunub yevm-i Cumadan maada beher gün 
mekteb-i mezbur şakirdanınm kütübhâne-i mezkurda 
kütübe müracaat edeceklere kitablan irae etmek üzere 
bir nefer hâfız-ı kütüb-i evvel ve hâricden gelecek 
kimseler İçin Cuma günleri gelip ifâ-i hizmet eylemek

”... tayin olunub زرى üzere bir nefer hâfız-ı kütüb-i

' Şentiirk, M. Hiidai “Dârülmaârif”. Türkiye Diyanet Vakfi İslâm Ansiklopedisi 
İstanbul : TDV, 1993, VIII/548.
2 Ergin, Osman. Türkiye Maariftarihi.- İstanbul: Osmanbey Matbaası, 1940, 11/376.
3 Şentürk, M. Hiidai, a.g.e. VII/548.
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Bunlardan kütüb-i evvele ٥7[٤ 200 
kuruş, haftada bir gün çalışan 714/7-7 kütüb-i saniye 80 
kuruş maaş tahsis edilmiştir. ”ا

Mektebin İçinde bir kütüphane olduğu, binanın giriş kapısının* 
üstünde bulunan kitabede yazılıdır. Şair Ziver Paşa (1793-1862) üç 
beyitlik tarih manzumesinde, mektebi ve kütüphaneyi şöyle tavsif 
etmiştir :

Bezmialem Valide Sultan bünyad eyledi 
Mekteb-i ilm eyle ya Rab her zaman bu mektebi 
Bir kütüphane bina kıldı derununda nefis 
Eyledi rüşdiyeye ali nişan bu mektebi 
Verdi bak tarihe Ziver misrain bab-1 fer 
Kıldı icad mader-i şah-ı cihan bu mektebi 
7266/7850

Kitabenin yazısı hattat Kazasker Mustafa izzet Efendi (1801- 
1876)'nindir.

Kütüphanenin kitaplan yüzyılın sonlanna doğru Kütübhâne-i 
Umumî’ye (bugünkü Beyazıt Devlet Kütüphanesi) taşınmıştır. 1885- 
1894 yıllan arasında 64 kütüphanenin kataloglan ile birlikte basılan 
Kütübhâne-i Umûmî Defteri’nde Bezmiâlem Valide Sultan vakfı olan 
kitaplar, sayfaların “Esâmi-İ vâkıfîn” hanelerinde belirtilmiştir. Aynca 
her kitapta birer vakıf mühürü vardır.

Yazımıza konu olan ikinci valide sultan, Padişah Abdülaziz’in 
(1861-1876) annesi Pertevniyal Valide Sultan’dir. Bezmiâlem Valide 
Sultan’dan hemen sonra bu unvam almıştır. Onun da îstanbul’da pek çok 
hayratı vardır. Şehrin değişik semtlerinde çeşmeler, sebiller ve 
Aksaray’da bir cami yaptırmıştır. Valide Camii olarak bilinen bu caminin

 Tuba. “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar Osmanlt kütüphanelerinin .هل[. 1
gelişimi” Istanbul : i. ü. SBE. Kütüphanecilik Bölümü (Basılmamış doktora tezi), 
1995,5.6.

“Divanyolu’nda Türbedâr Sokagı’nda bulunan bu kapı bugün kullanılmamaktadır. Adi 
1914 yilmda Bezmiâlem Sultanisi, I924’de İstanbul Kız Lisesi olan ve I983'de 
Cagaloglu Anadolu Lisesi olarak değiştirilen okula Bablâli Caddesi’ndeki bahçe 
kapısından girilmektedir. Son isim değişikliğinden yirmi iki yıl önce 1961'de tarihçi 
Reşad Ekrem Koçu (1905-1975) Istanbul Ansiklopedisi’nde (٧/2733) şu dilekte 

: “Istanbul *ح Lisesi’ nin adma bir Bezmialem isminin ilavesi asil bir 
kadirşinaslık olur.”
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yanında mekteb, kütüphane, muvakkıthane, sebil ve çeşme de tesis 
ederek buraya küçük bir külliye görünümü kazandırmıştır'.

Eşi Sultan n. Mahmud adına yaptırdığı Mahmudiye Mektebi, iki 
katli olup alt kati mekteb-i sibyan, üst kati da riişdiye olarak İnşa 
edilmişti. 1911 Aksaray yangınında harap olan okul, 193044 mütevellisi 
Osman Bey tarafından betonarme olarak 17 derslikli bir ortaokul halinde 
yeniden yaptırılmış, kısa bir süre sonra liseye çeviklen bu okula Bakanlar 
Kurulu karan ile, Pertevniyal Lisesi adi verilmiştir2.

Kütüphane, caminin son cemaat yerinde, girişte sağ tarafta, genişçe 
bir mekanda tesis edilmiştir. 1289 / 1872 tarihli vakfiyede2 kütüphanenin 
adi zikredilmektedir :

"... mahfe! ve dâire-i hümâyûn ve kütübhâne ve 
odaha ... ve şâir müştemilâtım cami' mükemmel iki 
minareli bir cami-i bi-misil ..."

Ayni vakfiyenin bir yerinde kitap sayısı;
“ ve kütübhâne-i celileme yaz' olunmak uere 

İşbu vakfiyenin leylinde muharrerul-esâmi sek yu 
yirmi sekiz cild...”

olarak belirtilmekte, diğer bir bölümde hâfız-1 kütübün özellikleri, 
kütüphaneden dışarıya kitap verilmeyeceği ve kütüphanenin çalışma 
düzeni hakkında;

" ... fârigü’l-bâl /045 dinç / kaygtst olmayan] ve 
memdûhu'1-hısâl ]övülmeye değer huylu, ahlâklı] iki 
nefer kimesne kütübhâne-i mefkureme evvel ve sânı 
İtibârı ile hâfiz-ı kütüb nasb ve tayin ve kütübhâne-i 
mezkur beher günfeth ve küşâd olunub derununa vaz' 
olunan saliful-beyân kütüb-i şerifenin alâ tariki’l- 
istinsah ve'1-istiâre hiçbir kıt’ası kütübhâneâen İhraç 
bir ferde iare olunmayub mütalaa ve intifai ancak 
kütübhâneye mahsus ve maksur ktlunub, gelub mütalaa 
ile istifade ve istiktâb ve mukabele İrâde eden zevat 
intifamdan bir türlü men’ ve sarf olunmayub dilediği 
kitabi arz ve !’tadan hâfız-ı kütüb olanlar bir türlü

' Sakaoglu, Necdet. “Pertevniyal Valide Sultan”. Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi 
. Istanbul: Kültür Bakanlığı, Tarih Vakfı, 1994, VI/245.
2 Turk Ansiklopedisi .— Ankara : MEB, 1977, XXVU479.
3 Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi (VGMA). 634 numaralı defter, s. 161., Sira 37.
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 ve *a et-meyub teşvik ve tergib ve terhlb ة
olunarak..."

gibi şartlar sıralanmakta, sonra da ;
kuruş تال haflz-t kütüb-i evvele maa ...

ta’amiye, şehrime üç ر2 ه  ha^-ı kütüb-i saniye dahi 
maa ta’ ami^e, şehrime iki elli kuruş verile”

denilmektedir.
Pertevniyal Valide Sultan, daha önce düzenlenen bir vakfiye1 ile 

FatihÇaışamba'da bulunan Mehmed Ağa Camii Kütüphanesi’ne 29 
yazma, diğer bir vakfiye2 ile de Fatih Camii Kütüphanesine 33 yazma 
kitap bağışlamıştır.

Cilt- tezhib ve hat sanatının nefis örneklerini aksettiren eserlere 
sahip olan kütüphane, 1945 yılına kadar Valide Camii içindeki yerinde 
varlığını sürdürmüştür, o tarihte Süleymaniye Kütüphanesi’ne nakledilen 
kitaplar, hâlen Pertevniyal Valide Sultan bölümü adını korumaktadır. 
Kütüphanenin katalogu, “Aksaray Valide Cami-İ Şerifi Küîübhânesi 
Defteri adi ile 1311 / I893’de basılmıştır. Süleymaniye
Kütüphanesi’nde üç adet de yazma fihristi vardır3.

iki Kaptan-I Derya, iki Kütüphane

Kaptan-I derya, Osmanh Devleti’nde deniz kuvvetleri genel 
kumandam yerine kullanılan bir tabirdir Tanzimat’tan sonra “Bahriye 
.unvam kullanılmağa başlanmıştır4 ""ا/ه/

Ondokuzuncu yüzyıl sadrazamlarından olan Mehmed Hüsrev Paşa 
(1756 [?] / 1855), iki defa kaptan-! derya (kapudan-! derya) olmuştur. 
Once Koca-Eli valiliğinden kaptan-i deryalığa getirilmiş (Ocak, 1811), 
sonra azledilmiştir (Şubat, 1818). Daha sonra Arahk I822’de ikinci defa 
ayni göreve tayin olunmuş, 1827 Nisanında bu defa Asâkir-İ mansûre 
seraskerliği’ne getirilmiştir5.

Hüsrev Paşa’nın seraskerliği sırasında, 1831 yılında İstanbul’a 
gelen Jak Kayol (Jacques Caillol) ve Hanri Kayol (Henry Cayol) adil iki 

Kut, Günay. Tercüman Gazetesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Katalogu ] .— 
Istanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1989, s. 31.
2 Eriinsal, İsmail E. Kütüphanecilikle ilgili Osmanhca metinler ve belgeler II 
Istanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1990, s. 442-445.
3 Bayraktar, Nimet. “Yazma ve Basma Kütüphane Fihristleri”. Türk Dünyâsı 
Araştırmaları Dergisi, 21 (Arahk 1982) s. 140.
4 Pakalm, a.g.e. 11/182.
5 İslâm Ansiklopedisi .— Istanbul: Milli Eğitim Bakanlığı, 1950, V/I, 609-616.
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Fransız, bizde gördükleri yazma eserlerin zarafet ve nefasetine hayran 
olurlar. Yazmayı teksir mahiyetinde olan taş basmacılığını burada 
uygulamaya karar verirler. Harbiye Nezâreti’nin muvafakatinden sonra 
Fransa’ya mükemmel bir matbaa levazımı sipariş ederler ve Harbiye 
Nezâreti bahçesindeki* binalardan birinde matbaa kurulur. Kayollerin bu 
başarısı Hüsrev 1858111 bu matbaayı kendi himayesi altına alması 
sayesindedir. Basılan ilk kitap Hüsrev Pâşa’nın “Nuhbetut-Talim” adil 
eseri diri.

Sadrazamlık makamı Padişah Abdülmecid’in ilk günlerinde 
(Temmuz, 1839) kendisine tevcih edilen Hüsrev Paşa, bu makamda bir 
yıl kadar kalmıştır. Eyüb’de bir kütüphane yaptırması o yıla rastlar. 
Bostan iskelesi’nde olan bina tek katil olup, iki kubbesi vardır. Geniş 
pencereli okuma odaları Haüç’e ve Bostan iskelesi Sokağı’na bakmakta, 
kitap deposu ise arka tarafta bulunmaktadır.

Kütüphanenin vakfiyesi 1270 / 1853-1854 tarihinde
düzenlenmiştir. Kitaplardaki vakıf mühürleri 1271 / 1855 tarihlidir

Hüsrev Paşa, vakfiyesinde 1015 cilt kitabin “talebe-i ulum ve şâir 
erbâb-ı istifade İçin” bağışladığını belirtmektedir. Hâfız-1 kütübleri 
okuyuculara kitap verip-almak yanında, kitapların korunmasıyla da 
görevlendii-miş, dışarıya kitap çıkarılmasını yasaklamıştır. 
Görevlendirilen üç hâfız-1 kütübe, sırasıyla aylık 500, 200 ve 100 kuruş 
maaş tahsis edilmiştir. Hâfız-1 kütüb-i evvele verilen maaşın bu devirdeki 
emsallerinden yüksek olduğu dikkat çekmektedir2.

Hüsrev Paşa Kütüphanesi katalogu, “Defter-i Kütübhâne-i Hüsrev 
Paşa” adi ile basılmıştır. Kitaplar 1957 yılmda Süleymaniye 
Kütüphanesi’ne nakledilmiştir. Bina halk kütüphanesi olarak 
kullanılmağa devam edilmişse de Ağustos 199944 boşaltılmıştır.

Tanzimat’tan sonra Kaptan-I derya unvanının Bahriye Nâzın olarak 
değiştirildiği yukanda zikredilmişti. Padişah II. Abdülhamid devrinde 
Bahriye Nâzın olan Hasan Hüsnü Paşa (1832-1903), daha önceki yıllarda 
ayni mevkide olan Hüsrev Paşa’nın yaptığı gibi, Eyüb’de bir kütüphane 
kurmuştur. 1892 yihnda yaptmlan kütüphane binası genişçe bir bahçe 
içerisinde olup, iki katil ve kârgirdir.

٠ Bugünkü Istanbul üniversitesi Merkez Binast’nm bahçesi.
 ,Gerçek, Selim Niizhet. Türk Taş Basmacılığı .- İstanbul : Maarif Vekâleti, 1939 ا
s.11-12.
2 Çavdar, a.g.tez. s. 14-15.
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Hasan Hüsnü Paşa’nın türbesi İçinde de bir kütüphane odası vardı. 
Burada 380 yazma ve 500 basma eser bulunuyordu'.

Kütüphanenin mevcudu 1468’dir. Bunun lO52’si yazmadır. 1316/ 
1898-99 tarihli ek vakfiye ile 1225 kitap vakfedilmiştir. Kütüphanede ve 
türbede nazırlıkla görevlendirilen şeyh efendinin maaşı 100 kuruş zamla 
400 kuruşa, hâfız-1 kütüb-i evvelinki 200 kuruşa çıkarılmıştır. 1318 / 
1900-1901 tarihli ek vakfiyede ise, görevlilere yine zam yapılmış, bir de 
hâfız-1 kütüb-i sâni görevlendirilmiştir. Bu görev İçin ayhk 150 kuruş 
tahsis edilmiştir2.

-Defteri Kütübhane-İ Hasan Hüsnü Paşa-, 19. 
yüzyıl sonlarında bastırılan kataloglarla birlikte basılmıştır. Kitaplarda 
vakıf mühürü vardır.

1942 yihnda Hüsrev Paşa KUtüphanesi’ne nakledilen Hasan Hüsnü 
Paşa kitaplan, 1957 yihnda da Süleymaniye Kütüphanesine 
nakledilmiştir3.

19. Yüzyıl Sonrası

Vakıf kütüphane geleneği 19. yüzyılda sona ermemiş, 20. yüzyılda 
da devam etmiştir. Bunun en güzel örneği, Ali Emiri Efendi’nin (1857 - 
1924) 16541 adet yazma ve basma kitap bağışlayarak 1916 yihnda 
kurduğu Millet Kütüphanesi’dir. Fatih’de Şeyhülislâm Feyzullah Efendi 
(1639-1703) Medresesi’nde* kurulan bu kütüphane, Osmanh Devleti’nin 
son yillannda İstanbul’da, bir şahsın kitaplarım vakfetmesi suretiyle 
kurulan son kütüphanedir.

Türkiye Cumhuriyeti döneminde de kütüphane binası yaptıran veya 
mevcut bir kütüphaneye kitap bağışlayan bir çok kişi vardır. Bunlar 
hakkında yapılacak bir araştırma, ayn bir yazı konusu olur.

Haskan, Mehmet Nermi. Eyûpsultan Tarihi ._ ilaveli 2. bs.— Istanbul : Eyûpsultan 
Belediyesi, 1996., s. 328
2 Çavdar, a.g.tez. s. 25.
١ Dener, Halid. Süleymaniye Umumi Kütüphanesi .— İstanbul : Maarif Basımevi, 
1957, s. 74.

1701 yihnda yaptırılmış olan medresenin bir kütüphanesi de vardır ve Feyzullah 
Efendi buraya 2189 kitap vakfetmiştir.
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ATATÜRK KİTAPLIĞI’NDA
NADİR ESERLERİN KORUNMASI ÇALIŞMALARI1

Atatürk Kitaplığı, Istanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir 
kültür kurumudur. Kütüphane 1939 yıhnda hizmete açılmıştır. Kuruluş 
hazirliklanna 192944 başlanmıştır. Dönemin Vali ve Belediye Başkam, 
Atatürk’ün Şişü’deki evinde bir inkılap Müzesi ve kütüphane 
kurulmasını kararlaştırır. Bu konuda oluşturulan komisyonda Dr. Süheyl 
ünver ve Osman Ergin de vardır. Kısa zamanda pek çok eşya ve kitap 
toplanır. Bunun üzerine mevcut binada yalnız Atatürk’ün devrine ait 
eşyalar bırakılır diğerleri Beyazıt’taki Külliyenin medresesine taşınır. Bu 
arada teberrular devam eder. Sonunda 1939 yihnda inkılap müzesi ve 
kütüphane hizmete açılır. Bir süre sonra müze başka binaya taşınır ve 
kütüphane uzun yıllar burada faaliyetini sürdürür.

19734• Cumhuriyetin kuruluşunun 50. Yihnda Koç Holding ve 
ilgili kuruluşları tarafından Taksim’de, Belediye’ye ait bir arsa üzerine 
modem bir kütüphane binası yaptinhr ve Belediye’ye hibe edilir. Bunun 
üzerine Beyazit’daki medresede bulunan zengin koleksiyon bu binaya 
taşınır ve kütüphane, hizmetini burada sürdürmeye başlar. Yeni bina dört 
katlidir. Geniş okuma salonları 1050 m2lik iki kata yayılmıştır. Sergi 
salonu ile konferans salonu giriş katmdadir. Bilgi - îşlem Merkezi, Çocuk 
Kütüphanesi, Restorasyon Atölyesi, Cilt Atölyesi ve diğer hizmet 
birimleri değişik katlarda yer ahr. Kütüphanenin bütün harcamaları ve 
idari ihtiyaçları eski binada olduğu gibi bu yeni binada 44 tabii, 
Belediyece karşılanmaya devam etmektedir. Bu kısa tarihçeden2 sonra 
asil konumuza geçelim:

Yazma eserler ile eski harfli basma kitaplann ve süreli vavınlann 
gelecek kuşaklara aktarılması;

1 “Atatürk Kitaplığında Nadir Eserlerin Korunması Çalışmaları”. 21. Yüzyıla Doğru 
Türk Kütüphaneciliği, 35. Kütüphane Haftası Bildirileri, Ankara : TKD, 1999, s. 70-73.
2 Kütüphanenin daha geniş tarihçesi İçin bkz. Istanbul Büyükşehir B Atatürk Kitaplığı 
Yazma Eser Koleksiyonları. İstanbul, 1993, 23 s.
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- iyi bakim,
- îyi tanıtım

ile mümkündür. Bakim eserleri dış tesirlere karşı korur. Katalog 
yayımlayarak yapılan tanıtım da araştıncılann eserlere ulaşmasını ve 
onlardan yararlanmalanm sağlar. Ben konuşmamda, bu iki konuda 
İstanbul’da Taksim Mete Cad. No: 45’de bulunan. Atatürk Kitaplıgı’nda 
yapılmakta olan çalışmalardan slaytlarla örnekler sunmaya çalışacağım.

1989 yihnda Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’nün “Bütün 
kütüphanelerdeki a ma eserlerin mikrofilm ortamına aktarılması” 
projesi vardı. Bu amaçla Ankara’da yapılan toplantıya Atatürk 
Kitaplığı’nı temsilen ben katılmıştım. Süleymaniye, Konya, Bursa ve 
diğer birkaç il kütüphanesinin yetkilileri de toplantıda idi. Proje herkes 
tarafından memnuniyetle karşılandı. Bir an önce hayata geçirilmesi dileği 
ile Ankara’dan aynldik.

İstanbul’a döndüğümde durumu Atatürk Kitaplığı yöneticilerine 
aktardım. Bir sene sonra yazma kitapların mikrofilmlerinin çekimine 
başlandı. 0 tarihten bu yana Atatürk Kitaplıgı’nda araştırıcılara yazma 
kitabin asil değil mikrofilmi veriliyor. Araştırıcı “Mikrofilm Okuma 
Cihazı”â eseri inceliyor, notlanm ahyor. Fotokopi almak istediğinde, 
“Reader-Printer” denilen cihazla mikrofilmden fotokopi çekiliyor, 
belirli bir ücret karşılığında araştırıcı eserin fotokopisine sahip oluyor. 
Yazma kitaplar mikrofilm ortamına aktarıldığı yıl filmler iki kopya 
çekilmişti. Asil kopyalar kitap deposunda kompakt dolapta korunurken, 
ikinci kopyalar, yukanda anlatıldığı şekilde, araştıncılann istifadesinde 
sunulmaktadır, ilerde bu ikinci kopyaların birinde çizilme, zedelenme vb. 
sebeplerle bozulma olursa, asil kopyadan onu yeniden çoğaltmak 
mümkün olacaktır.

Kütüphanede sadece yazmaların değil, basmaların özellikle eski 
harfli gazetelerin de korunmasına çalışılmaktadır. Bu amaçla satin alman 
“El Fotokopisi” cihazı ile gazetelerin üstten fotokopisi çekilebilmekte, 
boylece ciltli gazetelerin yipranmalan söz konusu olmamaktadır. Aynca, 
bu cihazla, gereksiz geniş bir alanın değil de, sadece istenilen sütunun 
fotokopisi çekilmektedir.

Bütün bu bakim ve korumaya rağmen, kütüphanede onanma 
muhtaç yazma kitap ve gazete yok değildir. Yazmalar Restorasyon 
Atölyesinde, konunun öğrenimini görmüş) elemanlar tarafından dikkatle

1 İstanbul’da, Fatih’de Sultan Selim Kız Meslek Lisesi’nde on yıl önce Geleneksel Turk 
El Sanatları Klasik Ciltçilik sınıfı açılmıştır, öğrenciler burada yazma kitapların kağıt 
onanmi ve ciltlenmesini öğrenmektedir.
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ve özenle onanlmaktadir. Harap ve kırılmaya yüz tutmuş gazete 
yapraklan ise, “Laminasyon Makinesi”nden geçirilerek, iki taraflan 
asitsiz kağıtla hava boşluğu bırakılmayacak şekilde kaplanmaktadır. 
Gazete sonra yeniden ciltlenmektedir.

Kütüphanenin kitap deposunda da eserlerin sağlığı İçin bazı 
tedbirler alınmış bulunmaktadır. Nem emici cihazlarla deponun nisbi 
nem oranının sabit tutulmasına çalışılmakta, havalandırma sistemi ile, 
ismin kitaplara zarar vermeyecek düzeyde tutulması sağlanmaktadır. 
Yeni kurulan "™ 200 Gazlı Yangın Söndürme Sistemi de kitap deposu 
İçin önemli bir güvence teşkil etmektedir.

Simdi de kütüphanedeki gazete, dergi, kitap albüm, kartpostal vb. 
materyalin scanner ile taranarak bilgisayara yüklenmesi işlemine temas 
etmek istiyorum. İşleme eski harfli gazetelerden başlanmıştır. Bugüne 
kadar 35.000’e yakın sayfa Osmanhca gazete bilgisayara yüklenmiş, bir 
yandan da çekilen sayfalar indekslenmeye başlanmıştır.

Bilgisayar ortamma aktanlan gazete sayfalan bir cilt tam olarak 
çekildikten sonra CD’lere yazdinlmaktadir. isteyenlere bu CD’ler 
gönderilecektir. Kısa bir süre sonra Internet ortamında hizmet verilmeye 
başlanılacaktır.

Yukanda yazma eserler ile eski harfli basma kitaplar gelecek 
kuşaklara aktanhrken, bunlann tamtımlannın da gerekli olduğu 
belirtilmişti. Bu sebeple Atatürk Kitaphgi’nda katalog yayımına önem 
verilmiş, 1953-1954 yillannda önce Osmanhca ve Arapça matbu 
kitapların kataloglanmn yayımlanmasına başlanmıştır. Atatürk Kitaplığı 
yazma eser koleksiyonlan üç ana bolümde (Belediye Yazmalan Osman 
Ergin Yazmalan ve Muallim Cevdet Yazmalan) yer alır. Bunların 
kataloglan 1991-1998 yıllan arasında toplam 6 cilt halinde yayımlanmış 
bulunmaktadır.

Fatma Aliye Hanim ve Muallim Cevdet Evrakı kataloglanm da 
bunlara ilave etmek gerekir. Ayn birer koleksiyon olan Cevdet Paşa 
Yazmalan ile Yazma Kur’anlarm alfabetik kataloglan ise, Belediye 
Yazmalan Kataloğu’nun içindedir. Bunlardan başka, kütüphanede zengin 
bir koleksiyon oluşturan haritalann iki ciltlik katalogu ve Istanbul 
Kitaplan (yeni harfli olanlann) Katalogu da ayni yıllar İçinde 
yayımlanmıştır. Halen Osman Ergin Yazmalan Katalogu nun üçüncü 
cildi hazirlanmaktadir.

Nadir eserlerin bakim ve tanıtımının birbirine paralel olarak 
yürüdüğü Atatürk Kitaphgi’nda, gelecek yıllarda da bu konudaki 
çalışma!ann ayni itina ve ihtimamla sürmesi temenni olunur.
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ŞAPİROGRAF BASKI KİTAPLAR1

Basım hayatinin temeli olan matbaanın Türkiye’deki tarihçesi 
Müteferrika’dan önceye, 15-16. asra kadar uzamr. Osmanh 
imparatorluğu nun ilk matbaası daha 1493'de Sefaradlann Ispanya’dan 
Osmanh topraklarına gelişlerinden bir yıl dahi geçmeden İspanyol 
göçmeni David ve Samuel ben Nahmies tarafından İstanbul da 
kurulmuştur . Bundan sonra Ermeni Matbaası ])عل Edimekapi ’da 
Surp Nigoğos Kilisesi’nde (bugünkü Kefeli Mescit) kurularak “Basit 
Ermeni Alfabesi” adil kitapla yayma başlamıştır. 1627 yihnda da 
Kefolonyah Nicodemus Metaxas, Beyoğlu’nda İngiliz Sefarethanesi 
civarında Rum Matbaasını kurmuştur3, ilk Türk Matbaası ise bu 
tarihlerden çok sonra, ancak 1727 yihnda kurulabilmiştir.

Yenileşme ve Batl’ya yöneliş hareketlerinin başlangıcı sayılan Lale 
Devri’nin kurucu ve yaşatıcıları olan Sultan m. Ahmed Han ve 
sadrâzamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, bu önemli medeniyet aracmın 
değerini kavrayıp açılması İçin ferman ve ruhsat vermişlerdi. Zamanın 
şeyhülislâmı Abdullah Efendi de, verdiği “fetva” ile, bu tarihî olayın 
gerçekleşmesine ve hukukîlik kazanmasına katkıda bulunmuştu. Fakat 
basımevinin Türkiye’ye getirilmesinin mimarları, hiç kuşkusuz, 
Yirmisekiz Celebi zade Mehmed ve oğlu Said Efendi; mühendisi ve 
uygulayıcısı ise Müteferrika Ibrahim Efendi idi4, ilk basılan 17 kitaba 
“Müteferrika Baskısı” adi verilir, ülkede matbaa sayısı çoğaldıkça 
basılan kitap sayısı da gün geçtikçe artmıştır.

 -Şapirograf Baskı Kitaplar”, prof. Dr. Necmettin Sefercioğlu Armağanı, 200] s 275، ا
277.
2 Giileryiiz, Nairn. “Yahudi basimevleri”. Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi 
Istanbul : Kültür Bakanlığı, Tarih Vakfı, VII / 398.

Kut, Turgut - Fatma Türe. Yazmadan basmaya : Müteferrika, Mühendishane, 
Usküdar ._ Istanbul : Yapı Kredi Yayınlan, 1996, s. 5.
4 Gerçek, Selim Nüzhet. Türk Taş Basmacılığı İstanbul : Maarif Vekâleti, 1939, s.
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Basmak İçin taşa yazı yazma usulü, yani litografya 179604 
kullanılmaya başlanmış, taş basmacılığı ]!"هك gelişmiştir. Avrupa’nın 
belli başlı şehirlerinde bu usulü tatbik eden matbaalar parmakla sayılacak 
kadar az olduğu tarihte, 1831 yihnda, yurdumuzda taş basmacılığı 
Mehmet Hüsrev Paşa’nın gayreti ile başlamıştır. Matbaayı icadından 
ancak üç yüz yıla yakm bir zaman sonra kurabildiğimiz 1811, taş 
basmacılığını matbaaya uygulanmasından on dokuz yıl sonra almamız 
önemle kaydedilecek bir hadisedir1. Bugün kütüphanelerimizde çok 
sayıda taş basması kitap vardır.

Kütüphanelerimizde bir de az bilinen ve az bulunan şapirograf 
baskı kitaplar vardır. Şapirograf* nedir? “Schapirograph”2 el ile yazdan 
metinleri çoğaltmada kullanılan bir âlettir. Türkçe’de karşılığı teksir 
makinesidir. Bununla çoğaltılan eserlerin büyük bir kısmı eski 
Darülfünun (İstanbul üniversitesi) öğrencilerinin ders notlandır. Başka 
değişik konularda da şapirograf baskı kitaplara rastlanır. Hatta esarette 
şapirografi yöntemi ile basılmış bir gazete bile vardır. Aşağıda adlan 
yazılı kitaplar bu tür baskılar hakkında bir fikir verecektir. Bu eserler, biri 
hariç, Atatürk Kitaplığı koleksiyonundan seçilmiştir.

Bâdiye [Gazete], Mesul Müdür; Selahaddin, Kuyesna D Kampı, 
1335 / 1919, 2-60. (Arada bazı sayılar eksiktir) [B. 144]

Bulgaristan Muallimin-i islamiye Cemiyet-i ittihâdiyesi 
Nizamnâme-i Esasisi, 14 s. [HT 70]

Dâhiliye Koğuşu, M. Rahmi, 16 s. [FKG 374]
Edebi sanatlara Dair, 184 s. [M. Cevdet 0. 284]
Fenn-İ makine, 180 s. [B. 2711
Fransa 1910 Kadastro Talimatnamesi, vdccvmt : ._

Ka-dastro Heyet-i Fenniye Külliyâtı: 1, Ankara, 1928. [B. 1361
Fünûn ve Felsefe, Abdullah Cevdet, Ceneve, 1309, 31 s. [K. 4071
Hukuk-i Esasiye, Babanzâde İsmail Hakki, 1324-1325, 160 s. [O.

1 Sefercioslu, Necmeddin. “Sunuş”, Türk Kütüphaneciler Derneği Basım ve 
Yayıncılığımızın 250. Yılı Bilimsel Toplantısı (10-11 Arahk 1979, Ankara) Bildiriler , 
Ankara : TKD, 198(1; s. VI.
* Kelime dilimize “Sapograf olarak yerleşmiş ve bu galat-! meşhur olmuştur.
2 Brockhaus : Handbuch des Wissens in vier Banden Leipzig : F.A. Brockhaus, 
1924, IV/55; Meyers Grosses Konversations = Lexikon Leipzig, Mein : 
Bibliographisches Institut. 1909.- XVII/697.
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ihtiraslar terine Bir Tecriibe-i Kalemiye, lot,
Istanbul Darülfünunu Edebiyat Medresesi Neşriyatı, İstanbul [t y ] 144 
s. [HT 801

hm-i Usûl-i Tarih, Mortmant. 176 s. [Millet Ktp. Ali Emiri 
[Tarih] 4221

Kitabiyat, Fehmi Edhem Karatay, İstanbul, 1341. 80 s. [O. Ergin 
(Türkçe) 3960]

Kütüphanecilik, Fehmi Edhem Karatay İstanbul, 1341. 280 s. 
[O٠ Ergin (Türkçe) 3961]

Maskat meselesi, Fahreddin Rumbeyoglu, Mehmed Nâbî. 1916. 4 
yk. [M. Cevdet B. 22/1)

Matbuat Kanunu, 20 s. [K. 3414]
Muhammere meselesi, Fahreddin Rumbeyoglu, Mehmed Nâbî.

1917, 10 yk. [M. Cevdet B. 22/11
Tasnif-i 44ر Fehmi Edhem Karatay. İstanbul, 1341. 16644 s. [O.

Ergin (Türkçe) 3959]

Cumhuriyet döneminde de teksir makinesi ile basılan kitaplar 
olmuştur. Bunlann kütüphanecileri ilgilendirilen en önemli örnekleri; 
Millî Kütüphane yaymlan arasında yer alan “Eski Harfli Süreli Yayınlar 
ile “Milli Kütüphanede Mevcut Arap Harfli Türkçe ا.
Kitapların Muvakkat Katalogu”نح ve Seyfettin Ozege’nin Atatürk 
Üniversitesi ne bağışladığı kitaplar ve süreli yayınlar İçin hazırlanan 
“Alfabetik Katalog’’dur3. Aynca Türkiye Bibliyografyası taranırsa, 
bibliyografik künyelerinin sonunda “Metin teksirdir” notu bulunan daha 
başka kitap ve kitapçıklar bulunabilir.

Ayni araştırmanın eski harfli şapirograf baskı kitaplar konusunda 
da yapılmasını düşünmek mümkündür. Çünkü el ile yazdan ve sonra 
müstensihler tarafından degil de, bir âletle çoğaltılan bu kitapların 
kütüphanelerdeki sayısı herhalde kesin olarak bilinmemektedir. Yazma 
ile basma arasında özel bir tür niteliği görünümünde olduklarından, hangi

 Eski Harfli Tiirkce Süreli Yasanlar Toplu Katalogu (Muvakkat basım) : Milli ا
Kütüphane ile Ankara ve İstanbul Kütüphanelerinde Bulunan Eski Harfli Türkçe 
Gazete ve Dergilerin, Aynca Diğer Periyodiklerin Bibliyografik Künyeleri Ankara 
: Milli Kütüphane Cilt ve Basım Atelyesi, 1963.— 11, [270] yk.
2 Milli Kütüphanede Mevcut Arap Harfli Türkçe Kitapların Muvakkat Katalogu
gen■ 2- bs Ankara : Milli Kütüphane Cilt ve Basımevi, 1964 -1967 .— 2 c. (1735 s.) 

Alfabetik Katalog: Seyfettin o ge Bağış Kitaplan, Erzurum Atatürk üniversitesi
Kütüphanesi.— Erzurum, 1965 - 1968 .— 5 c.
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kütüphanede hangi eserin bulunduğunun tespiti, kitapçılık tarihimize 
küçümsenmeyecek bir katkı sağlayacaktır. Hatta bir adim daha ileri 
gidilerek, şapirograf baskılar İçin TÜBATOK’a1 ek, ayn bir toplu katalog 
gerektiği dahi söylenebilir. Bu yeni çalışmanın sabır ve sebat isteyeceği 
söz götürmez. Ancak, bugüne kadar yayınlanan kataloglar, onlan 
hazırlayanların sabır ve sebatlarının eseri değil midir!

V Türkçe Basmaları Toplu Katalogu : Arap Harfli Türkçe Eserler (1729-1928) .—
Ankara : Millî Kütüphane Başkanlığı, 1990 - 4 c. [Yayımı devam ediyor] 
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NAİL BAYRAKTAR1

Kütüphaneciliğe nasıl başladım? o donemde kütüphaneciler 
nasıl yetiştiriliyordu?

1954 yılının Ocak ayında gazetelerde “Istanbul kütüphanelerine 
memur alınacak” diye bir ilan gördüm. Müracaat ettim. Benimle birlikte 
sekiz on kişi daha Beyazıt Kütüphanesinde imtihana girdik, önce yazılı 
imtihan oldu. Kazananları bir de sözlü imtihana tabi tuttular. Yazihya 
girmeden evvel Adnan ötüken’in “Bibliyotekçinin El Kitabi” adil eserini 
okumamızı tavsiye etmişlerdi. Onu okuyarak imtihana girdim. Sözlü 
imtihan heyetinde Beyazıt Kütüphanesi Müdürü Muzaffer Gokman, 
Süleymaniye Kütüphanesi Müdürü Mustafa Koymen ve Millet 
Kütüphanesi Müdürü Halit Dener Beyler vardı. Boylece Haziran ayının

sonlarında Süleymaniye 
Kütüphanesinde göreve 
başladım.

0 tarihlerde kütüp- 
hanelere, mesleğe ilgi du- 
yan, kütüphaneciliği be٠ 
nimseyen insanlar talip o- 
luyordu. Yetişmeleri genel- 
likle görev başında olurdu. 
Hatırlıyorum, Istanbul kü

tüphanelerine Anadolu’dan yöneticilik görevine yeni başlamış personel 
gelirdi. Bir ay kadar İstanbul’da belli başlı kütüphanelerde, hem 
idarecilik hem teknik hizmetler yönünden staj görürlerdi. Bir yetiştirme 
usulü de buydu. 1960’dan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği 
hizmetiçi eğitim kursları başladı. Bunlar uzun bir süre her yıl devam etti. 
Kurslara daha ziyade ilçelerde çalışan, çevresinde mesleki konuda bilgi 
alacağı kimse bulunmayanlar ve okul kütüphanesi memurları katılırdı.

 Nail bayraktar, [ Söyleşi] / Röportaj, Kasim Çelik. 4. Kat, Yapt Kredi Sermet Çifter“ ا
Araştırma Kütüphanesi Bülteni, 2002, 6, s. 18-21.
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İstanbul’daki bu kurslarda dersleri umumiyetle Kütüphaneler Genel 
Müdürü, şube müdürleri, uzmanlar ve Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü öğretim üyelerinden bazılan verirdi. 
Her kurs sonunda bir smav yapihr ve kurslara katılmış olan personel 
edindikleri bilgilerle kütüphanelerine dönerlerdi.

Ayni yıllarda Kütüphaneler Genel Müdürlüğü mesleki bakımdan 
yetişmeleri İçin kütüphanelerde çalışanları yurtdışma göndermeye 
başladı. Daha önce 1950’lerde Milli Kütüphane kendi mensuplarım 
yurtdışma göndermeye başlamıştı. 1960-61 yılından itibaren, Bakanlıkça 
yurtdışma kütüphanelerde yönetici durumunda olanlar, kütüphaneciler, 
memurlar gönderilmeye başlandı. Biz de 1961-62 öğretim yihnda o 
sırada Süleymaniye Kütüphanesi müdür yardımcısı olan eşim Nimet 
Bayraktar ile beraber Ingiltere’ye gittik. 0 British Museum’daki yazma 
eserler konusunda incelemelerde bulundu, ben de halk 
kütüphanelerindeki çalışmaları inceledim. Orada bir yıl kal dik. Oxford, 
Cambridge üniversitelerine, Manchester’a, Edinburgh’a gidip oradaki 
kütüphaneleri de inceledik. Döndükten bir yıl sonra II Halk Kütüphanesi 
müdür yardımcılığına atandım. Eşim yine Süleymaniye’de göreve devam 
etti.

O yıllarda artık kütüphanecilik bölümü 
mezunlarının sayısı kütüphanelerde artmaya 
başlamıştı. Bir kısım kütüphanecilerin yetiştiği 
bir kurum da Yüksek öğretmen okullarıydı. 
Ankara ve İstanbul’da kütüphanecilik eğitimi 
gören öğrencilere yüksek öğretmen okullarında 
o donem birkaç kontenjan ayrılırdı.

Mezun olanlar halk kütüphanelerinde 
mecburi görev alırdı. Yüksek öğretmen o- 
kullan kapanınca bu uygulama sona erdi.

Hangi kütüphanelerde görev yaptım?
ilk görev yerim olan Süleymaniye’de 

1954-63 yıllan arasında çalıştıktan sonra I963’te il Halk Kütüphanesi 
müdür yardımcılığına, I967’de ise müdürlüğüne tayin edildim. I973’te 
de Kütüphaneler Genel Müdür Yardımcılığı’na tayinim çıktı. Ankara’ya 
taşındık. Eşim il Halk Kütüphanesi Müdürlüğü’ne atandı, I975’te 
emekliye aynldi. I985’te ben de emekliye aynhnca yeniden İstanbul’a 
döndük. Sultanahmet Matbaacılık Lisesi’nde o tarihlerde var olan 
Kütüphanecilik Bölümü’nde “Yazma Eserler” dersini vermeye başladım. 
Sonra müfredat programı değişti, öğrenciler son Simfta staja gitmeye 
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başladı. Seçmeli dersler kaldinldi. Ben de Atatürk Kitaphgi’nda göreve 
başladım.

Atatürk Kitaplığı en önemli kütüphanelerimizden biri. Hem 
buradaki görevinizi hem de Kitaplığı biraz anlatır mısınız?

Buradaki görevim yazma eserlerin kataloglanmasi ve tasnifi. 
Kitaplığın üç yazma eser koleksiyonu var: Osman Ergin yazmalan, 
Muallim Cevdet yazmalan, bir de Belediye yazmalan. ilk iki koleksiyon 
bagişlayanlann adıyla amhyor. Belediye yazmalan da çeşitli tarihlerde 
muhtelif kimselerin buraya bağışladığı kitaplardan oluşan bir koleksiyon. 
Kütüphane ilk olarak Beyazıt Meydam’ndaki kulliyenin medresesinde 
kurulup 1939 yihnda resmen hizmete açılmıştır. Kuruluş hazirhklan 
19294 kadar dayanıyor, o yıl İstanbul Belediyesi, Atatürk’ün Kurtuluş 
Savaşı öncesi Sişü’de kaldığı evi inkılap Müzesi haline getirmeyi 
kararlaştmyor. Vali ve Belediye Başkam ile bu sahada yetki sahibi 
kişilerin yer aldığı bir heyet bu görevi yerine getirmeye çalışıyor. Binada 
materyal toplanmaya başlıyor, kısa sürede o kadar çok malzeme geliyor 
ki o bina yetmez duruma geliyor, o zaman “Burada sadece Atatürk 
devrine ve hatırasına ait malzeme kalsm, diğerleri başka bir yere 
taşınsın” deniliyor ve Beyazıt’taki binaya geçiliyor.

10 Temmuz 1939 tarihinde Kütüphane ve Müze birlikte açılıyor, 
sonra da müze eşyası oradan Atatürk Bulvan’ndaki Gazanfer Ağa 
Medresesi’ne naklediliyor. Beyazıt Meydam’ndaki bina yıllar yılı 
Belediye Kütüphanesi adıyla hizmet vermiştir. Koleksiyonu o zaman da 
zengindi: eski ve yeni harfli gazeteler, dergiler, yazma eserler, eski harfli 
basma kitaplar, albümler, salnameler, yeni yayınlar... Bunlann çoğu 
bağış idi.

I973’te Cumhuriyet’in 50. Yıldönümü münasebetiyle çeşitli 
kuruluşların yaptığı değişik kalıcı eserler arasında güzel bir örnek de 
İçinde bulunduğumuz kütüphane binasıdır. Koç Holding A.ş. ve ilgili 
şirketler Belediyenin Taksim’de tahsis ettiği arsa üzerinde, projesini Prof. 
Sedad Hakki Eldem’in hazırladığı bu binayı yaptmp Belediyeye hediye 
etmiştir. Belediye de 1981 yihnda Beyazıt Meydam’ndaki kütüphanede 
bulunan bütün koleksiyonlan olduğu gibi buraya nakletmistir. Kütüphane 
o günden beri “Atatürk Kitaplığı” adim taşıyor ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü’nün bir birimi olarak 
faaliyetini sürdürüyor.

Kütüphaneden 7’den herkes istifade ediyor. Bulunduğumuz 
katta araştırmacılar İçin süreli yayınlardan, yazma ve eski harfli basma
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kitaplardan, haritalardan yararlanma 
bölümü var. Yazma eserlerin hemen 
hemen tamamının mikrofilmi çekilmiş 
durumda. Okuyuculara kitabin asil 
değil, mikrofilmi veriliyor. Eğer mik- 
rofilm okuma cihazında inceleyecek 
vakti yoksa, mikrofilmden fotokopi 
çeken bir başka cihazdan yararlanıyor.

Geçenlerde kutladığımız. 38. Kü- 
tiiphane Hajtasi’nda Kütüphanecilik 
bölümlerinin ve derneklerin ortak ça- 
lışmalanyla çeşitli etkinlikler yapıldı. 
Bunun yanında 742 protestolar da 
dikkat çekti, örneğin Kültür Ba- 
kanlığı’na bağlı olarak çalışan halk 

kütüphanelerindeki elemanlar, maaşlarının azlığını ve özlük hak- 
lannda yeni duculemeler yapılmamasını protesto İçin değişik eylemler 
yaptılar. Acaba OsmanlI döneminde, 18. ve 19. yüzyıllarda 
kütüphanelerin ve kütüphanecilerin durumu nasıldı? Biraz, bu konulan 
karşılaştırır mısınız.?

isterseniz bugünden başlayalım. Bugün sıkıntı bana göre şundan 
doğuyor. Eşit işe eşit ücret politikası tam izlenemiyor. Kültür 
13121118108 bağlı kütüphanelerde çalışan kütüphaneciler ile Baş- 
bakanlığa veya Büyük Millet Meclisi’ne bağlı bir kuruluşta veya üni- 
versite kütüphanelerinde çalışan kütüphaneciler, yaptıkları 15 ayni, yani 
kütüphanecilik olduğu halde farkh ücretler alıyorlar. Süleymaniye 
Kütüphanesi’nde bir Cilt ve Patoloji Bölümü var. Oradaki uzman 
elemanlar gayet güzel kitap onarırlardı. Sonra Başbakanlık Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanh Arşivi Daire 1451021111511144 
kurulmuş olan restorasyon bölümüne geçiverdiler. Çünkü ücret daha 
fazlaydı. Osmanh dönemindeki duruma gelince; kütüphaneler tarihine 
dair kaynaklara göre, 18. ve 19. yüzyıllarda da kütüphanelerde 
çalışanların maaşları pek yüksek değildi. Ancak, bir kısım kütüphanelerin 
yanında “meşruta”, yani bugün lojman dediğimiz görev tahsisli binalar 
vardı. Kütüphaneden sorumlu hafız-ı kütüb görev yaptığı sürece o 
meşrutada kalabiliyordu. Bunun en güzel örneği Vefa’da Atif Efendi 
Kütüphanesi’ndedir. Kütüphaneyi kuran Atif Efendi üç hafız-ı kütüb İçin 
üçer katli üç bina yaptırmıştır. Bu kütüphane caddeden yürüdüğünüzde 
gözükmez, ön cephede üç tane meşruta evi dediğimiz bina görünür.
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Onlardan birinin altından bir kemerle geçilerek bir avluya çıkılır. 
Kütüphane oradadır; boylece sokağın gürültüsünden de uzaktır. Ragip 
Paşa Kütüphanesi, Köprülü Kütüphanesi ve çeşidi yerlerde kurulmuş 
diğer vakıf kütüphanelerde de birer meşruta vardı. İşte bu güzel örnekler 
bence görevlileri işe bağlıyordu. Bu bağlamda bugün kütüphaneciler İçin 
en büyük maddi yardim lojman olabilir.

Yayınlarınızdan biraz, bahseder misiniz,?
Türk Kütüphaneciler Demeği Bülteni’ne, bugünkü adıyla Türk 

Kütüphaneciliği dergisine mesleğimizle ilgili bazı makaleler yazarak 
başladım. Katip Çelebi’nin meşhur una zeyl yazan İsmail
Paşa’nın tasaca Esmaii ’1-MüeiHfm diye bilinen bir biyografya 
ansiklopedisi vardır. Onun kullanımında bazı güçlükler çekilirdi. Ona bir 
indeks hazırladım. Milli Eğitim Bakanlığı 1990 yihnda yayımladı. 
1992 de ikinci basımı yapıldı.

Atatürk Kitaphğı’nda göreve başladıktan sonra yazma eserlerin 
tasnifi, kataloglanmasi tamamlandıkça basılı katalogların yayımlanması 
da gerçekleşti. Belediye yazmalannm katalogu üç cilt halinde çıktı. 
Muallim Cevdet yazmalannm katalogu bir cilt halinde yayımlandı. 
Osman Ergin yazmalannm katalogu üç cilt oldu, dördüncüsü devam 
ediyor. Bir de kütüphanede bulunan Türkçe yazma divanlann katalogu 
yayımlandı.

Arada birkaç kitapçık da çıktı. Mesela Şehir Kütüphaneleri, 
Istanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaphgl’ndaki Yazma Eser 
Koleksiyonlan, Okul ve Kütüphane, Adile Sultan ve Giden Gelmiyor adil 
kitapçıktan kendi imkanlanmla yayımladım. Sonuncusu bir aynbasimdir. 
Aynca, Prof. Dr. Osman Ersoy, Mustafa Güzeİgöz, Prof. Dr. Berin u. 
Yurdadog, Prof. Dr. ilhan Kum ve Prof. Dr. Necmettin Sefercioğlu 
adlanna yayımlanan armağan tataplanna birer yazı yazdım. Demeğin 
sempozyumlanna davetli otarak gittiğimde bildirilerim oldu. 
Yayimladiklan kitaplara onlan da dahil ettiler.

Eşinizin yayınla- 
nndan da bahseder mi- 
siniz?

Eşim de mesleki 
yazAama Türk Kütüp- 
haneciler Derneği Bül- 
teni’nde başlamıştı. Ay- 
ra Vakıflar Dergisi, 1. 
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ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi ve Türk Dü ast Araştırmaları 
Dergisinde yazma eserler konusunda makaleleri bulunmaktadır.

Emekliye ayrıldıktan sonra Prof. Dr. Günay Kut ile beraber 
hazırladıkları Yazma Eserlerde Vakıf Mühürleri adil kitap Kültür 
Bakanlığı tarafından I984’te yayımlandı ve ktsa zamanda tükendi. 
IRCICA adına Mihin Lugal Hamm’la birlikte hazirladiklan Türkiye 
Yazma Eser Kütüphaneleri 16 Bu Kütüphanelerde Bulunan Yazmalarla 
ilgili Yayınlar Bibliyografyası da yayımlandı.

Eşim Üsküdar’daki Şemsi Pasa Kütüphanesi’nde çalışırken 
Paşa’nın hayatim, çalışmalarını incelemiş ve onun Şehname-İ Sultan 
Murad adil bir kitabi olduğunu tespit etmiş. Fakat o yazma kitabin 
Türkiye kütüphanelerinde hiçbir nüshası yok. Bir nüshası Viyana Devlet 
Kütüphanesinde, biri Vatikan’da, biri de Bibliotheque Nationale’de. 
Onlann mikrofilmlerini getirtmiş. Son yıllarda onlan yine Prof. Dr. 
Günay Kut ile beraber ele aldılar ve yayma hazırladılar. Şimdi basılmak 
üzere. Manzum bir tarih. Paşa’nın divani da var, yani şairlik yönü 
kuvvetli. Nimet Hanim bugünlerde yine yazma eserlerin fihristleri ile 
ilgili bir makale hazırlıyor.

Çalışan demirin pas tutmadığını sizle eşin ide çok rahatlıkla 
görebiliyoruz.. Çalışmalarının ilgiyle izlemeye devam edeceğiz. Nail Bey. 
Teşekkür ederiz..

Ben teşekkür ederim.
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AZ TANINAN BİR ŞAİR MEHMED RIFAT)

Geçen yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı’na 
bağışlanan yazma kitaplardan biri, “Efgane-i Rifat ve Efsane-i ibret” 
adim taşıyordu. “Belediye Yazmaları" koleksiyonunda K. 777 numaraya 
kaydedilen bu eseri incelediğimde, Mehmed Rifat adil bir şaire aid 
olduğunu ve sade bir dille yazılan dizelerde şairin; doğumundan kirk beş 
yaşına kadar başından geçenleri, memuriyet hayatini, annesi ve babasının 
adlan ile ölüm tarihlerini, divançesi bulunan dedesinin adim ve bazı 
önemli tarihi hadiseleri anlattığını gördüm.

Ancak, kaynaklarda Mehmed Rifat adını bulmak ve ölüm tarihini 
tesbit etmek mümkün olmadı. Aynca, Atatürk Kitapligl’ndaki bu 
manzum eserin bir başka kütüphanede diğer bir nüshası da hayli 
araştırmama rağmen ortaya çıkmadı. Kitabin bu yazı çerçevesi ile sınırlı 
tavsifi, ilgilenenlere az çok bilgi verecektir. Bulamadığım hususlar ise, 
daha derinlemesine bir araştırma ile umanm ilerde ayân olur.

ilk belirlenecek olan, eserin şairin hattı ile olup olmadığıdır. 171 
yaprak olan kitap, iki bölümdür. Birincisi “Efgane-i /•ا," İkincisi 
“Efsane-i ibret” başlığını taşımaktadır. Her iki bolümde de bir çok alt 
başlık vardır. Aşağıda bunlann bir kısmı zikredilecek, bazılarından 
örnekler verilecektir.

Birinci bolümde Besmele’den sonra ilk başlık olan “Destur”^■,

İlâhî var olan sensin cihanda
Nihayet -yok sana hiçbir zamanda 
Münezzehsin mekandan ؟ubhemizyok 
Veli varsm -yine her bir mekanda

dörtlüğü okunuyor. Bundan sonra gelen “Münâcât”in ardından “İbtida-İ 
Tevarih” başlığı altmda pek çok tarih beyti yer ahyor. Bunlardan biri :

, Az tanınan bir şair Mehmed Rifat”. TUBA, (Giinay Kut Armağanı /2003) ,27/1" ا ٠ر ), s.
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Bu tam tarih 7• aciz, kulu Rifat dua etdi
Bu sâl-i hemân Sultan HamidHan’a said olsun 1305

Bunu 7. yaprakta şairin doğum, babasının doğum ve ölüm, 
annesinin ölüm tarihleri takip etmektedir.

Lafa,-ı Ta 1-i Veladeti ÂCİZ.İ
Hicretin bin iki أغاال altmış Rebiü'1-âlıiri 
Yirmi İkincisi Cumaertesi vakt-i seher 
Saat on birde selametle vücûde gelmişim 
Çün Mehmed Rifat etmiş tesmiye ismim peder

Tarihi Veladet il Vefât-1 Peder
Hicretin bin iki أغاال on dok uncu sâlinin 
Kim Rebiu l-evveli yirmi beşi Sah İmiş 
Dört buçuk saat kamer burc-i Utarit’de iken 
Mevki-i mevludi dünyaya Eğin şehri İmiş 
Vâlidim merhum ŞefikPaşa ki1 dana bir vezir 
Bu fena mülkünde 04% yalmz. nâmı İmiş 
Sinni altmış beş olunca imtisalen li'1-emr 
Kendi aldığı emir kim irci’î emri İmiş 
Yani seksen dört Safer on dördü Sah gecesi 
Yarıma erince saat gayel ömrü İmiş 
Gitdi hem nâmı A.liyyü'1-Murtez.a olsun 6/7؟ 
Rifat artık kârın ancak firkat ü 28ر İmiş

Laf٦-ı Tarihi Vefât-ı Mâder
Hicretin bin iki yüz. doksan dördüncü sene 
Safer’in on üçü Sah gecesidir ki o 60؟ 
Sünbüle burcunda saat sekizi buldu tamam 
Mâder-İ şefkât-medânm giryeme oldu sebeb 
Mahlası gibi Hamide idi ahlâkı dahi

1 Şefik Ali Paşa. Eğinli Haci Mehmed Agazade İsmail Haşim Efendi 
mahdumudur. Sadâret mektubi kalemine 125Tde Âmedî odasına çırak oldu. Sonra 
UM Recebinde Tersane Nâzın olub, Şevvalinde bâ-utbe-i bâlâ Evkâf Nâzın, 1266 
Rebiulahiri’nde Hazine-i Hassa Nâzın, 1269 Cemaziyelahiri’nde Meclis-i Vâlâ azası, 
daha sonra sırası ile Tersane Müsteşarı, Maliye Nâzın, Sadâret Kaymakamı, kısa 
aralıklarla ikinci ve üçüncü defa Evkâf Nâzın olub 80 Rebiülahirinde malul olmakla 
tekaüd edildi. 1284 Saferinin on beşinde fevt oldu. Âkil, kâtib. müştakım, afif ve sâdık 
idi.تاو Mehmed Süreyya. SİCİI1-İ Osmani, III (İstanbul : Matbaa-I Amire, 1311), 153-
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Hazret-i Rum’a Hem muhibb Ü müntesib
Validi Mahmud. Nedim ره çalmamış tarihini 
Sinni sittini tecavüz etdi mi bilmem aceb 
İşte nihan oldu gölden kaldı hasret mahşere 
Gitdi bana terk )ارها• bî-had taab 
GöTvasivle et niyaz ol Hazret-i AUlah’akim 
Ahiretde vere Rifat ana bin 677 riiteb

Kitabin 11-20 yapraklarında “Tesmin ١• Tahmisât” kısmı yer 
alıyor. Tahmislerden birinin başlığı “Tahmis-i Gazel-i Ceddim Merhum 
Mahmud Nedim 36))"". Aynca Sezayi, izzet Molla, Fuad Paşa, Leyla 
Hanim, Pertev Paşa, Rahmi, Kemal Bey, Fâzıl gibi şairlerin adlan da 
geçiyor• 0-27a yapraklarda şairin gazelleri, arada bazı boş yapraklardan 
sonra, 30b ile 32 arasında “Mukattaat ve Rubaiyat”, 32 ile 37b arasında 
“Metali’ ١/٥ Müfredat” sıralanmakta, daha sonra 38a yaprakta “Tertib-i 
Esâmi-İ Selâtin-İ kâm” göze çarpmaktadır :

Bir İbrahim ile Abdiilmecid Abdülaziz Orhan
İkişer Bayezid Abdiilhamid Mahmud Süleyman Han
Ucer Osman ve Ahmed Han Selim tahta cülûs etdi
Dört Sultan Mehmed Mustafa oldu şeh-i devran 
Beserdir Han Murad ama birisi na-murad kaldı 
Muebbed ede Han Abdulhamid-i Saniyi Yezdan

Eserin birinci bölümü şarkılar ile son buluyor. 403443 yapraklarda 
“Şarkıyân” başlığı altında on beş adet şarkı vardır.

ikinci bölümün adının “Efsane-i ibret” olduğu yukarda 
belirtilmişti. 48 yaprakla başlayan bu bölümün ‘‘Mukaddime ”sinden 
sonra ‘‘îbtidâ-i Sergüzeşt” başlığı okunuyor :

ibtida İsm-iHuda’dan olsun
Sergüzeşt hüsn-i nihayet bulsun 
Geleli dehre hakiri ntkim

Eginlizâde Mahmud Nedim Bey, Enderun-i Hiimayun’dan yetisen erbâb-1 
maarifdendir. Bazı menasıb-ı devletde bulunduktan sonra 1253 H. tarihinde 
Dersaadet’de vefat eyledi. Kendi zamanında vukua gelen havadis 1 yevmiye ve tevcihât- 
1 divaniye ve avârız-1 mülkiyeden zabt ve tahrire şayan olan vekayii bi’l-intihab tarihçe 
yazmışdır ki gayri matbudur. Divançesi de vardır. 2*2 Bursah Mehmed Tahir. Osman,, 
Müellifleri, III (Istanbul : Matbaa-I Amire, 1342), 157.
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Nice hallerle geçirdim •/ا 
Miicmeien soyleyim ahvali sile 
Bak felek neyledi alemde bile

Bundan sonra “Veladet” başlığı geliyor ve şair burada doğumunu 
bir kere daha anlatıyor:

Veladet
Hicret-i Şâh-I Resul ;22 ü celal
Olcak bin iki yu altmış 54
Yirmi ikide Rebiü’l-âhir
Subh-İ Şenbih idi saat onbir
Basmışım beyni fena İçre kadem 
Mebde-ifeyyi vücûd oldu bu dem 
Pederim ise Feriki Sultan
Yani Serkâüb-i Hâkân-ı zaman 
Ta Beşiktaş’da Serencebey’de 
Cay edinmiş idi olyiiksekde 
Maskat-I re’sim o teng hane idi 
Benim İçin ne gUel iane idi

Daha sonra 49 uncu yaprakta şu başlıklar var :

“ihsân-ı Sahilhâne ve
Olub ihsan bl e sahilhâne
Kuruçeşme’de latif kâşane
Nakl olundu oraya b'ı’l-ikbâl 
izz it rif at orada buldu kemal

“Sûr-i Hümâyûna2 Aldırıldığım ve..........
Mâder-İ 6/٤- cihân-1
Yani Sultan Hamid-i Sânı 
iltifat olmak İçin valideme 
Demiş evladı bırakmak ne deme 
Gitsiin adamla kayık tâ oraya 
Gelsiin ol tıfıl serian buraya

1 Padişah Abdiilmecid
2 Âdile Sultan’m düğünü
3 Tîrimüjgan Kadın Efendi
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Bir harem ağası geldi memur 
Biz. dahi gitmeğe olduk mecbur

55b yaprakta bir diğer başlık :”Vukû-i Cülûs-i Hümâyûn1 ve 
Maz.ûliyet-1 Peder” .

Şair bu başlıktan sonra 56٥ yaprakta evlenme keyfiyetini anlatıyor :

Şoylece bir iki 547 etdi gUer 
Başladı hükmünü icraya kader 
Düşdü arzh-yi teehhül fikre 
Utanırdım alamazdım zikre 
Aşikâr oldu nihayet bu emel 
Çünkü gelmişdi bana hayli kesel 
Aks edüp valideme bu halim 
Pedere arz, olundu ahvalim

58b yaprakta ise babasının vefatım bir kere daha anlatırken şöyle 
diyor:

Ağladım sızladım etdimferyad 
Etmedi kimseler asla imdad

Annesinin vefatı İçin de şu ifadeyi kullanıyor (60a yk.):

Bu ne müşkil keder onmaz yare 
İşte alemde buna yok çâre

Acılar birbirini takip ederken bir de şu başlıkla karşılaşıyoruz :

“Furth, Sahilhane ve
O zamanlar 72• car-i süknâ 
Hamdi Paşa2 idi kim ser-kurena 
Celb edüp acizi sür’aüe heman

Abdulaziz’in padişah olması
2 Hamdi Paşa, eski sadrazamlardan Hüsrev Paşa’nın kethüdası Yahya Bey’in 

oğludur. 182644 İstanbul’da doğmuştur, ilk memuriyeti Bâbıâli kalemlerindedir. Daha 
sonra muhtelif mevkilere geçmiş ve 18781٥ Sadrazamlığa getirilmiştir. Hamdi Paşa 
namuslu ve dürüst bir devlet adamı idi. Bkz. Enver Ziya Karal, Osmanh Tarihi, VIII 
(Ankara : Türk Tarih Kurumu, 1954), 279-280.
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Dedi emr 60741 /-ا devran 
Alma simdeki sahilhane 
Sadrazam İçin ol kaşane

Şair yahnin devri sırasında alacağı para eline geçmediği 1911 
Mahmud adil paşaya muğberdir. Bunu anlatırken (62 -64 yk.);

Bakacak bu işe Mahmud Paşa 
Yani damad"! milkerrem maUd 
işitince bunu şaşdım kaldım 
Hayret ummamna bir 762 daldım 
dedikten sonra şunları söyler 
Yalısı yanma vardikda heman 
Kapıcı karşıma çıkdı ol 471 
Dedi Paşa yok efendim gitdi 
Bizleri bbylece me’yus etdi 
Bi-fitne taşraya oldu vali 
Bilmeyiz, nice ola ahvali 
Çıkarıldı gece yanst yola 
Kimse bilmez, buna esbab ne ola

Zalimin yanma kalmaz, haşa 
Buldu etdiğini Mahmud Paşa 
Gerçi kendisi de kahren gitdi 
Neyleyim dilhûn etdi

Şair bunlardan sonra 64-69 yapraklarda ٤6;//٤4/٤- Infisal ١/٥ 
“Memuriyet-i Evkaf-ı Hümâyûn ve ٤/207٦/46- Kerime-i

Büzürg ve 11• “Giriftari-i Nâtüvanî ve Mecburiyet-i Seyahat-i
Rumeli” başlıklarında hayatinin çeşidi safhalarını anlatır. Son kışımdan 
birkaç beyit (668 yk.):

Hicretin üç yüz. üçü kim oldu
Dahi Zilhicce sekizi buldu
Benfırâşe düşüp oldum bîtâb
Sekiz, ay çekdim azab =/6 4200

Zann ederdim ki benim dostum çok 
Hem vefasız dahi ahbabım yok
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Meğer üç beş kişi varmış ancak
Ki muhib //•ى hakka e ak

Rumeli’de tedavi İçin gittiği köyü anlatırken de der ki (68b yk.):

Her tarafın االى ayni Kevser
Hâsılı cennete manend bir yer

Nihayet 7Ob-71a yapraklarda “Hatime” kısmı gelir ve şairin sözleri 
şöyle sona erer :

Geleli dehre bu Rıfat-ı nâ-kâm 
Buldu kirk beş sene İşte encam 
Düşdüm âlâma bu sinde eyvâh 
Derd ile öınr-i 4272 oldu tebâh 
Bed'an ediip tâ o dem fitratdan 
îş bu üç yU beşe dek hicretden

Şi’r ü inşâda olan noksâmm 
42 u neşrinden İçin İsyanını 
704/71671-1 afv ile olsun mestur 
Çünkü her vechile oldum mağdûr

Tanıtmağa çalıştığımız yazma eser 25 Haziran 2001 tarihinde 
kütüphanenin koleksiyonuna dahil olmuştur.' 2001 yihnda yayınlanan 
"Atatürk Kitaplığı Türkçe Yazma Divanlar Alfabetik Katalogu” شصًا 
bibliyografik künyesi yazılıdır. Ancak araştırmacıların henüz dikkatini 
çekmiş değildir. Belki bundan sonra bir inceleme konusu olur.

Eseri kütüphaneye Şükrü Nail Bayraktar bağışlamıştır.
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KÜTÜPHANELERDEN İZDÜŞÜMLERİ

Değerli Kütüphane Müdürleri ٧٥ Müdür Yardimcilan
Aziz Meslekdaşlar, Kitap ve Kütüphane Dostlan

Söze başlamadan önce, konuşmanın adında geçen "izdüşüm” 
kelimesine bir açıklık getirmek istiyorum. Çünkü, bu izdüşüm de neyin 
nesi diye soranlar oldu. Milli Eğitim Bakanhğı’nın yayınladığı 4 ciltlik 
"Örnekleriyle Türkçe Sözlük”de izdüşüm şöyle açıklanıyor: Bir ışık 
kaynağından çıkan ışınlarla ekran üzerinde elde edilen görüntü.2 Buna 
göre biz şimdi bazı kütüphanelerin görüntülerini seyredeceğiz. Dikkatli 
ve titiz bir çalışma ile bu görüntüleri hazırlayan İsmail Bektaş kardeşime 
teşekkür ederek, konuya Süleymaniye Kütüphanesi ile başlıyorum. 
(Fotoğraf : 1)

Burası, Süleymaniye Külliyesi’nin evvel ve sâni medreselerinde 
tesis edilmiş; İstanbul’un, Türkiye’nin "Yazma Eserler Merkezi”. 
Kütüphanelerde meslek hayatına gözümü açtığım ilk yer (24 Haziran 
1954).

Gördüğünüz bu iki medresede her kubbenin alt! bir oda, her oda bir 
kitap deposu. Depolar birkaç guruba ayrılmış; her gurup İkişer memurun 
sorumluluğunda. Göreve başladığım esnada sağda görülen depolara bir 
memur bakıyormuş. Bunlann içindeki kitaplan beraberce sayıp müşterek 
sorumluluk alacaksınız, denildi. Kitaplan saydık, tutanakları imzaladık. 
Boylece, depolar müşterek sorumluluğumuz altma girdi.

Salondan kitap istenince; bir görevli istek fişini getiriyordu. Kitap 
ona veriliyor, fiş ahkonuyordu. Kitabin tedkiki bitince, ayni görevli 
kitabi getiriyor, fişi geri alıyordu. Sonra onu salondaki memura 
götürüyordu. Böylece mahsup yapılmış oluyordu. Yani mesai bitince

 Kütüphanelerden İzdüşümler” 40. Kütüphane Haftası Bildirileri, (29 Mart-4 Nisan“ ا
2004), Istanbul: TKD Istanbul Şubesi, 2004, s. 166-179.
2 Konuşmayı hazırlarken ilk planlamada kütüphane fotoğrafları epidiyaskop aracılığı ile 
ekrana aksettirilecekti. Sonra CD kullanılması uygun görüldü.
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kimsenin kimseden ahp vereceği kalmıyordu. Bu sistemle, Süleymaniye 
Kütüphanesinde depodan kitap kaybı diye bir şey yoktu.

Temmuz ayı gelince kitap temizliği başladı. Depoların önündeki 
koridora masalar, sıralar ve sandalyeler yerleştirildi. Her sabah kitaplar, 
raflardan indirildi ve tek tek tozlan alındı. Müstahdem de raflan az nemli 
bezle siliyor, sonra kuruluyordu. Kapı ve pencere açık tutularak depolar 
iyice havaiandmhyordu. Temizlik bir, bir buçuk ay sürdü.

Eylül ayında, Sira katalog kartlarının daktiloda yazılmasına geldi. 
Uzun süredir çalışan Tasnif Heyeti tarafından yazma kitaplann “Tespit 
Fişleri”, bugünkü adi ile “Bilgi Giriş Formları” hazırlanmış; Sira 
bunlann daktilo edilmesine gelmişti. Bu işe o yıl başlanıyordu. Mayıs 
sonuna kadar dokuz ay kartlan yazmağa devam ettik.

Sadece dokuz ay değil, bu çalışma dokuz yıl sürdü. Yazın kitap 
temizliği, yıllık izin... Kışın kâh okuma salonunda okuyucu hizmeti, kâh 
depodan kitap çıkarma, ama çoğunlukla katalog kartlanmn yazılması, 
sıralanması ve katalog dolaplanna yerleştirilmesi... Orada çalıştığım 
dokuz yıl böyle geçti.

Ben aynldiktan sonra da, tabii, bu işlemler devam etti ve sonunda 
bir katalog dairesi ortaya çıktı. Yıllardır yerli ve yabancı araştırmacılar 
oradan yararlanıyor. (Fotoğraf : 2)

Şimdi Millet Kütüphanesi’ne geçiyoruz:
Şeyhülislam Feyzullah Efendi’nin 1701'de, İçinde kütüphane de 

bulunan bir medrese olarak yaptırdığı, Ali Emiri Efendi’nin 191618 çok 
değerli bir koleksiyon bağışlayarak tamamım kütüphaneye dönüştürdüğü 
ve adim “Millet Kütüphanesi” koyduğu bina. 1963 yihnda benim Müdür 
Yardımcısı olarak tayin edildiğim yer. Dört yıl sonra da Müdürlük 
görevini üstlendiğim ve toplam on yıl çalıştığım kütüphane.1 (Fotoğraf : 
4)

Millet Kütüphanesi’nde yazma eserler, nadir basma kitaplar, 
gazeteler, dergiler, salnameler ve yeni harfli kitaplar büyük bir yekûn 
tutuyordu. Bu zengin koleksiyonu ile kütüphane geniş bir kitleye hizmet 
etmekte idi.

Kütüphanede; hem kıdemli memurlar, hem de Tarih, Türkoloji ve 
Kütüphanecilik Bölümü öğrenci ve mezunlarından oluşan dinamik bir 
kadro vardı. Okuyucu hizmetleri yanında, kültürel faaliyetlere de yer 
verilirdi.

1 Arka plânda görülen, 1927 yihnda yıkılmış olan Halil Paşa Camii’dir.
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iste bir sergiden sonra, bahçede sohbet eden Kütüphanecilik 
Bölümü’nün üç öğretim üyesi.1 (Fotoğraf : 3)

Millet Kütüphanesi’nin bir fonksiyonu daha vardı. Burası, ayni 
zamanda il Halk Kütüphanesi Müdürlüğü idi. Müdürlüğün görevi; Millet 
Kütüphanesi ile birlikte, oraya bağlı halk ve çocuk kütüphanelerinin iyi 
hizmet vermelerini sağlamak, şehrin ihtiyaç duyulan semtlerinde yeni 
kütüphaneler açmak idi.

Bunun İçin epeyce gayret sarf edildi ve on yıl İçinde; 
Küçükçekmece den Kartal, Pendik ve Heybeliada’ya kadar birçok yerde 
kütüphane açıldı. 1973 de il Halk Kütüphanesi Müdürlüğü’ne bağlı halk 
ve çocuk kütüphanelerinin sayısı 35’e ulaşmıştı. Beş adet de gezici 
kütüphane vardı.

Otuz - otuzbeş kütüphane derken, 1973 yihnda, birden, kendimi 
600 dolayında kütüphanenin ortasında buldum. Kütüphaneler Genel 
Müdür Yardımcılığı’na tayin edilmiştim. Hiç aklimda, hayalimde yok 
iken Ankara’nın yolunu tuttuk.

Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında;
٠ Bakanlığa bağlı kütüphanelerin iyi hizmet görmelerini sağlamak,
٠ Genel Müdürlüğün bütçesini hazırlamak,
٠ Ödenekleri dengeli bir şekilde dağıtmak,
٠ Yeni kütüphaneler açmak,
٠ Kütüphaneler İçin kadro teminine çalışmak,
٠ Yatmm programlarım planlamak,
٠ Kurs ve seminerler İçin teklifte bulunmak,
٠ Gerekli tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak
ve benzeri hususlar bulunuyordu.
O yıllarda 600 dolayında olduğunu söylediğim kütüphaneleri 

kronolojik bir sıralama ile, birkaç guruba ayırmak mümkündü:
1. İstanbul’da tarihi binalarda bulunanlar,
2. Cumhuriyetin ilk yillannda yaptmlan kütüphaneler,
3. Mahalli idarelerin Bakanlığa kullanma hakkini verdiği 

kütüphaneler,
4. Binalarım demeklerin yaptırdığı kütüphaneler,
5. Yatinm programına göre yaptırılan kütüphaneler.
Bunlardan İstanbul’daki tarihî binaları biliyorsunuz. Beyazıt, 

Süleymaniye, Millet, Ragip Paşa, Köprülü, Nuruosmaniye ve diğerleri.

1 Fotoğrafın altına o tarihteki unvanları yazılmıştır.
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Cumhuriyetin ilk yıllarındaki kütüphanelerden bazılarının 
İzdüşümlerim, Prof. Dr. özer Soysal’m “Türk Kütüphaneciliği” adil 
eserinin 6. cildinden CD’ye aktardık. Şimdi onları görelim. (Fotoğraf : 5) 
onlardan bir örnek.

Belediyelerin kullanma hakkini Bakanlığa verdiği binalarla, 
Demeklerin yaptırdığı binalara aid, elimde her hangi bir fotoğraf 
bulunmuyor.

Yatinm programına göre yaptırılan kütüphane binalarına, 1961’den 
sonra, öncelikle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan başlanmıştır. 
Bunlann görüntülerini, geçen hafta Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 
Müdürlüğü’nün emekdar Şube Müdürü Ahmet Güneş Bey’den rica ettim. 
Eksik olmasın, onlan buldu ve CD halinde gönderdi. Şimdi görüntüleri 
seyredeceğiz. Burada görülenlerden Hakkari 11 Halk Kütüphanesi 
binasının yapılış tarihi 1967-68, hizmete açıhşı 1969’dur. Oraya bir 
tarihte gittiğimde şehrin en büyük yapılarından biri idi. (Fotoğraf : 6)

Bu bina yapımlarının yanında, her yıl “Yatinm Programri’na birkaç 
gezici kütüphane aracı alınması da konulurdu. Sonra onlar sırasıyla tilere 
gönderiliyordu.

Bizde gezici kütüphanelerin orijinal bir uygulamasının, köylere 
kitap götüren merkepli kütüphane olduğunu biliyoruz. Bu hizmet 
Niğde’de at arabası ile (Fotoğraf : 7) yerine getiriliyordu. Ayni amaçla 
Kayseri’de jip vardı, Konya’da da pikap.

Anlatmağa çalıştığım bütün bu kütüphaneleri faal halde tutan 
personeldir. Yani, bir kütüphanenin en önemli unsuru.

Benim çalışmağa başladığım yıllarda ve daha önceleri; 
kütüphanelerde umumiyetle kitaba ve kütüphaneye ilgi duyanlar görev 
alıyordu. Bunlardan mesleği sevenler kalıyordu, diğerleri aynhyordu. 
Görevde kalanların işe yatkınlığını sağlamak ve onlan yetiştirmek İçin 
bazı uygulamalar vardı:

Meselâ, 1954-1960 yıllan arasında Süleymaniye Kütüphanesi’ne 
çeşidi illerden staja gelen, göreve yeni başlamış yöneticiler hatırlıyorum. 
Süleymaniye, Beyazıt ve diğer belli başlı kütüphanelerde, idari ve teknik 
hizmetler konulannda bir birbuçuk ay staj görürlerdi.

Daha sonra, 1961’den itibaren düzenli olarak “Hizmetiçi Eğitim 
Kursları” başladı. ول haftalık bu kurslarda Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü öğretim üyelerinden bazdan, 
Kütüphaneler Genel Müdürü, Şube Müdürleri ve uzmanlar ders 
verirlerdi. Kurslarda yoğun bir program uygulanırdı. Kurs sonunda 
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memurlar, sınavı müteakip aldiklan başarı belgeleriyle görevlerine döner, 
işlerine daha bir bilgili olarak sarılırlardı.

Kurs deyince, merhum Adnan ötüken’in 1942-1952 yıllarında 
Ankara’da Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde yönettiği 
kütüphanecilik kurslarını unutmamak gerekir. Bu kurslar hakkmdaki 
geniş bilgi, Türk Kütüphaneciler Demeği Bülteni’nin 1957 yılı 1-2 
sayisindadir.

Kütüphanelere eleman temininin köklü çözümü, üniversite 
Kütüphanecilik Bölümlerinin açılması ile olmuştur. Bölümler; Ankara 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi’nde "عل, İstanbul üniversitesi 
Edebiyat Fakültesinde ]"عل, Hacettepe üniversitesi’nde I974'de 
kurulmuştur. Hacettepe’de önce I972’de yüksek lisans ve doktora 
programlan ile başlanmış, sonra lisans düzeyinde de öğretime 
geçilmiştir.

1960’11 yıllarda, Kütüphanecilik Bölümlerine Ankara ve Istanbul 
Yüksek Öğretmen Okullan öğrencileri devam etmeğe başlamıştır. Alt! 
yıllık yatılı öğretmen Okullanndan Yüksek öğretmen Okulu’na gelmiş 
olan bu öğrenciler Kütüphanecilik Bölümü’nü bitirdikten sonra, mecburi 
hizmetleri sebebiyle uzun yıllar kütüphanelerde çalışmışlar ve başanh 
olmuşlardır. Son temsilcileri İstanbul Orhan Kemal il Halk Kütüphanesi 
Müdürü Ayten Şan, Basma Yazı ve Resimleri Derleme Müdürü ilyas 
Erdem, Balıkesir il Halk Kütüphanesi Müdürü Ali Ercan Tığ halen 
gorevdeler.

Sonra Yüksek öğretmen Okullan kapanmışsa da, mezun 
sayılannm artması ile kütüphanecilik öğrenimi gören eleman sıkıntısı 
kalmamıştır. Şimdi kütüphaneler onlann omuzlanndadir.

Bu arada İstanbul’da Matbaa Meslek Lisesi’nde I983’de açılan 
Kütüphanecilik Bölümünü de unutmayalım. Bu bölümün ömrü uzun 
olmadı ama, bu kütüphaneye Çiğdem ilidi ve Gülen Kalkandelen gibi iki 
çalışkan eleman kazandırdı.

Biraz önce söylemeyi unuttum: Çahşan personelin yetiştirilmesinin 
bir yolu da yurtdışma eleman gönderilmesi idi. 1961-62 öğretim yihnda 
eşim Nimet Bayraktar ile birlikte biz de Londra’ya gitmiştik, o, o sırada 
Süleymaniye Kütüphanesi Müdür Yardımcısı idi. Onun çalışma 
programi, British Museum Kütüphanesi’ndeki Türkçe Yazmalar, benim 
çalışma programım ise Halk Kütüphaneleri idi. Bir yıl boyunca, Londra 
İçinde ve dışında, pek çok kütüphane gördük. Dönüşte raporumuzu 
Bakanlığa sunduk. Şimdi, ziyaret ettiğimiz kütüphanelerden bazılarında 
çektiğim fotoğrafları göreceğiz. (Fotoğraf : 8) onlardan bir örnek.
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Son olarak konuşmamı bir cümle ile özetlemek istiyorum:
Uzun yıllar, kütüphaneler çarkı İçinde bir dişli olarak dönüp 

durdum. 19851٥ emekliye ayrıldıktan sonra da meslekle ilgiyi 
kesmedim. Demin adını söylediğim lisenin kütüphanecilik bölümünde iki 
yıl öğretmenliğim oldu. I988’de Atatürk Kitaplığı’na geldim. (Fotoğraf : 
9)

Bir aile havasının sıcaklığı ve samimiyeti İçinde on alt! yıl da 
burada geçti.

Bundan sonra Allah’dan sağlık ve selâmet...

Fotoğraf 1: : Süleymaniye Kütüphanesi

Fotoğraf 2: Süleymaniye Kütüphanesi 
Katalog Dairesi

Fotoğraf 3 : Asistan Meral Alpay, 
Prof. Dr. Rudolf Juchhoff 
ve Ed. Fak. Genel Kitaplık Müdürü 
Jale Baysal
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Fotoğraf 5 : Aksaray - “Bilgi Yurdu” / Milli Kütüphane

Fotoğraf 6: Hakkari II Halk Kütüphanesi
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Fotoğraf 7: Bir Zamanlar Niğde’de Gezici Kütüphane

Fotoğraf 8 : Ingiltere’de Kütüphaneden ödünç Kitap Alma Alışkanlığı

Fotoğraf 9 : Atatürk Kitaplığı
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1979 IFLA GENEL KURULUNDA 
BASKAN p. KiRKEGAARD’IN YAPTIĞI

AÇIŞ KONUŞMASI1

p. KIRKEGAARD

27 Ağustos - 1 Eylül 1979 tarihleri arasında Kopenhag’da 
toplanmış bulunan, Demeğimizin de üyesi bulunduğu IFLA 45. Genel 
Kurulu’nun açılışında, Kuruluşun eski başkam p. Kirkegaard’m yaptığı 
açış konuşmasının toplantıya katılan Sayın Nail Bayraktar tarafından 
yapılan çevirisini aşağıda sunuyoruz.

Haşmetmeab, Sayın Bakan, Ekselanslar

İFLA’nın 45. Kongresi’nin ana konusu kütüphane kanunlarıdır. 
Federasyon Başkam olarak, hepinizi ülkemde selâmlamakla şeref ve 
mutluluk duymaktayım.

Kütüphane dünyâsı, özellikle haşmetmeab Kraliçe Margrethe H’nin 
dünyânın Doğusundan ve Batisından, Kuzeyinden ve Güneyinden gelen 
kütüphanecilerin uluslararası toplantısında hazır bulunmasından dolayı 
şeref duymaktadır. Kraliçenin Kütüphane meselelerine ilgisi bir çoğumuz 
tarafından gayet iyi bilinmektedir ve biz haşmetmeabm, uluslararası 
kütüphaneciliğin gelişmesinde çok önemli olan kongrenin açılış 
toplantısında bulunmalarından dolayı kendilerine çok minnettarız.

Bu öğleden sonra aramızda konuk olarak kordiplomatik 
mensuplan, bu kongrenin yapılmasını sağlayan yardımlarda bulunan 
birçok kurumun, kuruluşun ve demeğin temsilcileri bulunmaktadır. 
Hepsine en İçten selamlanmi sunarım.

Nihayet, bizim Federasyonun temel direği olan üyelerimizi 
selamlıyorum. IFLA Yönetim Kurulu, dünyânın her tarafından 1000’den 
fazla kütüphanecinin Kopenhag’a gelip toplantılarımıza ve diğer 
faaliyetlerimize katılmaya değer vermesi keyfiyetinden pekçok memnun 
olmuştur.

٧٥ şimdi, 45. IFLA Kongresini resmen açıyorum ve kürsüyü ilk 
konuşmacı, ev sahibi kuruluşun (Danimarka Kütüphaneciler Demeğinin 
Başkam, Vejle Belediye Reisi Mr. Kari Johan Mortensen’e bırakıyorum.

٠ “1979 IFLA Genel Kurulunda Başkan p. Kirkegaard’m yaptığı açış konuşması”, çev. 
Nail Bayraktar. TKDB, 1980, 34 (3), s. 126.
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BERMUDA’DA KUTUPHANE ve ENFORMASYON 
HİZMETLERİ1*

K. Cl HARRiSON**

Bir pilot Atlantik Okyanusu’nda Bermuda’mn deniz kenannda 
bulunanan hava alanına yaklaşırken; ülkeyi meydana getiren bütün 
adalan yani; ülkenin tamamını bir bakışta görebilir. Esas adanın 
güneybatısında bulunan ve 187 basamakla çıkılan deniz fenerinden de 
Bermuda’mn panoraması seyredilebilir.

Bir oltanın İğnesi şeklinde olan ülke, 22 mil uzunluğunda, 2 mil 
genişliğindedir. Diğer bir deyişle. Bermudada bulunduğunuz zaman 
Okyanus’tan bir milden fazla uzaklıkta olmak İmkânsızdır. 51 km2’de 
55.000 insan yaşamaktadır. Bermuda New York’dan 714 mil, 
Nassau’dan 811 mil Londra’dan 3947 mil uzaklıktadır.

Ülkede iklim: gayet güzeldir, sıcaktık 19° ile 250 arasında 
değişmektedir. Kar, buz, don görülmez. Ancak, kütüphaneciler iyi bir 
iklimin, okumayı ve kütüphaneden yararlanmayı olumsuz yönde 
etkilediğini bilirler, ispanya, Portekiz ve İtalya gibi ülkelerde kütüphane 
durumu buna bir örnektir. Fakat, Bermuda’mn daimî sıcağı yamnda 
Okyanus serinliği ile birleşen iklimi, okumağa engel teşkil etmez.

1 “Bermuda da Kütüphane ve Enformasyon Hizmetleri” / K.c. Harrison, ؟ev. Nail 
Bayraktar. TKDH 1985, 34 (3), s. 144-146. Orijinal metni İçin bkz. : Journal of 
Librarianship 16 (4) October 1934, s. 231-234.
’ Ülkenin halk kütüphanesinden başka; eğitim kurumlan kütüphaneleri, özel 
kütüphaneler ve arşivi hakkında geniş bilgi veren makalenin yalmz halk kütüphanesi 
bölümü özet halinde tercüme edilmiştir.
٠٠ Tanınmış Ingiliz kütüphanecisi K. c. Harrison, simdi müşavir kütüphanesidir. 
Meslekî yayımlan arasında şu eserler bulunmaktadır : First steps in librarianship, 
Libraries in Scandinavia, the Library and the community, Pub-lic libraries today. 
Libraries in Britain, British public library buddings (s. G. Berriman ile birlikte). Public 
relations for librarians.
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Diğer (ilkelere nazaran Bermuda’nm kütüphane yönünden şu 
avantajları vardır : Merkezden çevreye yaydan karayolları çok iyidir; 
mesafeler kışadır, ülkenin eğitim ve sağlık standartlan yüksektir. 
Ingiltere. Amerike ve Kanada ile ulaşım imkânlan mükemmeldir. Bu son 
durum: kitap, dergi ve diğer kütüphane ve arşiv malzemesinin kolayca 
sağlanabilmesi demektir.

Bermuda Kütüphanesi 150.000 kitaba sahiptir. Koleksiyona her yıl 
3.500 - 4.000 yeni kitap eklenmektedir. Çalışan 16 personelin altısı 
mesleki eğitim görmüştür. Bir yılda kütüphaneden ödünç alman ortalama 
kitap sayısı 117.000 den fazladır. Kütüphanenin müracaat eserleri 
bölümünden yararlanma oram da devamh artmaktadır. 1982-83 de 
20.000 okuyucu kütüphaneye gelerek, 9.000 den fazla kişi yazılı 
müracaatla bu bolümden yararlanmıştır.

Merkez kütüphane 1917 den beri Parla-Villededir. Gençlik 
kütüphanesi 1982 ythnda merkezden yanm mil mesafeye taşınmıştır. 
Bermuda Kütüphanesi diğer bir çok ülkedeki kütüphanecilerin gıpta 
edeceği bir mevkide; dükkânlara, bankalara, belediye binasına, otobüs 
terminaline yakın bir yerde, yani pek çok insanin her gün gelip, gittiği bir 
merkezde bulunmaktadır. St. George kasabasında ve Somerset köyünde 
iki küçük şube kütüphane vardır. Bir ara gezici kütüphane düşünülmüşse 
de, sonra bundan vazgeçilmiştir. Halbuki, gezici kütüphanenin sabit 
küçük kütüphanelere nazaran birçok avantaj] bulunmaktadır. Gezici 
kütüphane, daha fazla yerleşim birimine hizmet götürme İmkânına 
sahiptir. Aynca, gezici kütüphanenin çocuklar İçin büyük bir cazibesi 
vardır. Muhtelif yerlere giden araçla; hem çocuklarla, hem de 
yetişkinlerle iyi ilişkiler kurulabildiği gibi, ayni zamanda kütüphane 
hizmetinin reklamı da yapılmış olmaktadır. Bu sebeplerle gezici 
kütüphane fikrinin yeniden gözden geçirilmesinde yarar vardır.

1971 yihnda yürürlüğe giren, Basılı Yayınlar Kanunu’na göre 
Bermuda Kütüphanesi’ne ülkede çıkan her yayından bir derleme nüshası 
verilir. Bunlar, gelecek nesiller İçin muhafaza edilir. 1982 den beri 
kütüphanenin bir de nadir kitaplar bölümü bulunmaktadır.

1983 yihnda kütüphaneye önceki ydlann 4.500 adedine nazaran az 
olan 3.500 den biraz fazla kitap girmiştir. Bu sebeple, gelecek yıllarda 
kitap satin alma ödeneğini devamh surette arttırmağa ihtiyaç vardır. 
Boylece, kitap fiatlarmdaki artışla başa çıkmak, istenen kitaplardan daha 
çok nüsha satin almak ve müracaat eserlerinin en son basımlarım 
sağlamak mümkün olabilecektir.
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Kütüphanenin halkla ilişkileri gazetelere yazılan yazılarla, radyo ve 
televizyondaki mülakatlarda kitap konuşmalarıyla sürdürülmektedir. 
Aynca, kütüphane haftası ihdas edilmesinin faydah olacağı düşünülmek 
tedir.

Bermuda Kütüphanesinde bilgisayar uygulamasına 19830 
geçilmiştir. Bu uygulama ile, ilk yıllık (1983 yılına ait) Millî 
Bibliyografya 1984 Haziranm’da yayımlanmıştır. Bundan sonraki sayılar 
üçer aylık olarak devam edecektir. Geçmiş yıllara ait bibliyografya da 
hazırlanmadadır. Bermuda kütüphanelerinde ki süreli yayınların toplu 
listesi de bilgisayara verilmiş durumdadır. Bu çalışmalardan sonra, 
ülkedeki kütüphanelerin İşbirliği ile, bir kütüphane ve enformasyon bilgi 
ağı vücuda getirilmesi beklenmektedir.

Bermuda Kütüphanesi 194644 çıkarılan ve 1971 de günün 
ihtiyaçlarına göre değiştirilen bir kanuna göre faaliyet göstermektedir. 
Kütüphane, Eğitim ve Kütüphaneler Bakanlığı’na bağlı iken, 1984 yıh 
başlarında Kültür Bakanlığı’na devrolunmuştur.

Bermudada halk kütüphanesinden başka kolej kütüphanesi, okul 
kütüphaneleri, parlemento kütüphanesi, sağlık bilimleri kütüphanesi ve 
bazı özel kütüphaneler bulunmaktadır. Buralarda kütüphanecileri 
bünyesinde toplayan Bermuda Kütüphaneciler Demeği, yakm bir tarihte 
kurulmuş ve ilk genel kurul toplantısını 1984 yılı başında yapmıştır.
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KÜTÜPHANEDE KORUMA1

CONSERVATION IN THE LIBRARY. A handbook of use and 
care of traditional and nontrdational materials. Edited by Susan Garretson 
Swartzburg. London 1983 Aldwych Press. XI+234 p.

Yukarıda orijinal bibliyografik künyesi verilen “Kütüphanede 
Koruma adil kitabin editörü Susan Garretson Swartzburg, kütüphane 
malzemelerinin muhafazası alanında otorite olarak bilinmektedir ve 
Amerika’da Rutgers üniversitesi kütüphanesinde bu konuda uzmandır. 
Kendisinin Preserving Library Materials (1980) adil bir eseri olup, çeşidi 
dergilerde ayni konuda makaleleri bulunmaktadır.

Kitabin meydana gelişinde katkilan olan diğer 13 yazann da kendi 
alanlarında uzman kişiler olduğunu, önsözden sonra [-*1 sayfalarda her 
biri hakkında verilen kısa bilgilerden öğreniyoruz.

Onsözde; eserin kütüphaneciye, arşivciye ve bir kütüphanede 
bulunan malzemenin korunmasından sorumlu olanlara yardim İçin 
yazıldığı; kitabi meydana getiren bölümlerde, alışılmış kütüphane 
malzemeleri ötesinde bugünün kütüphanesinde bulunan kitap dışı 
malzemenin korunması ve kullanılmasının tartışıldığı; her bölümün 
sonuna, o konuda daha geniş araştırma İçin okunması tavsiye edilen 
yazilann bir listesinin ilave edildiği; kitapta yazısı bulunanların, bir araya 
gelerek kendi alanlarında tam ve en yeni bilgileri verebilmek İçin birlikte 
çalıştıkları belirtilmektedir.

Kitabin ilk yazısı olan “General Care = Genel Bakim” editör 
tarafından kaleme alınmıştır. Susan G. Swartzburg ilk iki paragrafta 
özetle şöyle diyor :

198011 yıllar kütüphaneler İçin büyüyüp gelişmeden çok, mevcut 
durumu sağlamlaştırma yıllandır. Kütüphaneciler, dikkatlerini sahip 
olmak istedikleri koleksiyonlardan ziyade, ellerinde bulunan

' “Kutüphane’de Koruma”. [Kitap tanıtımı], TKDB, 1984, 33(3), s. 149-151 
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koleksiyonlara yöneltmiş bulunmaktadır. Bütçeler küçüldüğü (ödenekler 
azaldığı) ve kitaplarla diğer kütüphane malzemelerinin fiyatlan 
yükseldiği İçin, kütüphaneciler mevcut koleksiyonlann mümkün olduğu 
kadar uzun ömürlü olmasma dikkat etmek zorunda kalmıştır. Bunun İçin 
kütüphane malzemelerini koruma ve zarardan muhafaza etme, kütüphane 
yöneticilerinin başhca kaygısı olmaktadır ve diğer personelin de 
vazifelerinin bir parçası olmak mecburiyetindedir.

Kütüphaneler, kitaplan ve ayni zamanda haritaları, gazete ve 
dergileri, fotoğraf, mikrofilm, mikrofiş, dia, film, ses kayıtlan ve video 
bantları gibi malzemeleri de ihtiva eder. Birçok kütüphane şimdi video 
disklerine ve bilgisayarlara sahiptir. Bu kütüphane malzemeleri, umuma 
açık olan ve dışarıya kitap ve diğer malzemeyi ödünç veren 
kütüphanelerde, pek çok rizikoya maruzdur ve her birinin, bu şartlar 
İçinde, mümkün olduğu kadar uzun süre dayanması İçin özel bir dikkat 
gerekmektedir.

Bu girişten sonra yazı, Koruma Hareketinin Tarihçesi, Bina 
Temizliği ve Bakımı, Kütüphane Malzemelerinin Düşmanlan, Sanat 
Eserlerinin Bakımı, Sergileme (Bu bahiste; kitap, harita, fotoğraf vb. 
kütüphane malzemesinin sergileme müddetince hasar ve zarar görmeğe 
çok müsait olduğu belirtilerek, bunlann 3 aydan fazla sergilenmemeleri 
gerektiği bildirilmektedir.), Kütüphane inşası ve Yenilenmesi, Felâketler 
İçin Tedbir Alma gibi başlıklarla devam etmekte ve sonunda, daha geniş 
bilgi İçin okunması tavsiye edilen kitap ve makalelerin listesi 
verilmektedir.

Princeton üniversitesinde Nadir Kitaplar ve Yazmalar 
konservatörii olan Kari Buchberg’in hazırladığı ikinci yazı kağıt 
hakkmda olup, orjinal adi ‘؛Paper: Manuscripts, Documents, Printed 
Sheets, and Works Of Art = Kağıt: Elyazmalan, Belgeler, Basılı Kağıtlar 
ve Sanat Eserleri”dir. özellikle yazma eser kütüphanecileri İçin faydalı 
olan bu yazımn içindeki ana başhklar Kağıt Yapımının Tarihi; Kağıt 
Yapımı Tekniği; Kütüphane, Arşiv ve Tarihî Cemiyet Koleksiyonlarının 
Korunması adim taşıyor ve sonunda okunması tavsiye edilen kitaplann 
listesi yer alıyor.

Kitaplar ve Ciltler adim taşıyan yazışında Angela Fitzgerald (Cilt 
Uzmam ve Konservator) Kitaplann ve Ciltlemenin Tarihçesi, Malzeme 
ve Yapı, Kitabin Yapısı ve Kitap Koleksiyonlarının Korunması 
konulannda çok geniş bilgi veriyor. Yazımn sonunda konu ile ilgili kitap 
ve makalelerin bir listesi var.
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Fotoğraflar hakkında olan dördüncü yazi Gary Albright tarafından 
yazılmış. Konuyu, Fotoğrafa Dair ilkeler, Pozitif Fotoğraf Banyo ve 
Basımı, Negatif Fotoğraf Banyo ve Basımı, Kaplamalı Fotoğrafların 
Bozulmaları ve Korunmaları, Kağıt Fotoğrafların Bozulmaları ve 
Korunmaları, Negatif Film ve Fotoğraf!ann Bozulmaları ve Korunmaları, 
Siyah-Beyaz Film ve Fotoğraf!ann Depolanması, Renkli Film ve 
Fotoğraf! ann Bakımı, Negatif ve Basih Eserlerin Kopyalanmn 
Çıkartılması, Fotoğraf Koleksiyonlannm Kullamlmalan gibi ana 
başlıklarla inceleyen yazar konuyla ilgili bilginin sürekli değişme 
gösterdiğini, bu sebeple uygulamada uzmanlara danışmak gereği 
üzerinde durmaktadır. Aynca, her konuda olduğu gibi yazının sonunda 
okunması uygun görülen kitap ve makaleler listesi verilmektedir.

Nancy Carlson Schrock ve Christine L. Stundt tarafından birlikte 
yazılan “Dia’lar; Helge Borck tarafından yazılan “Mikroforms = 
Mikrofilm, mikrofiş vb.” ve Eileen Bowser tarafından yazılan “Sinema 
Filmi” konulannm, fotoğraflar hakkmdaki yazı ile bir çok ortak noktalan 
bulunmaktadır. Hemen hepsinin korunmalan, bozulma sebepleri ve 
onanmlan konulannda bilgiler verilmektedir.

Videobantlar konusunda Susan G. Swartzburg ve Deirdre Böyle 
birlikte yazdiklan makalede, Video bantların Geçmişi ve Gelişmeleri; 
Bakim, Depolama ve Kullanımları ve Arşivleme üzerine bilgi 
vermektedirler.

Ses Kayıtlan konusunu yazan kütüphaneci ve arşivist Jerry Mc 
Williams, yazısının başında ses kayıtlarının korunmasının kütüphaneciler 
ve arşivciler arasında ilgi duyulan bir konu olmaga başladığını 
belirtmekte ve konuyu üç ana başlık (Ses Kayıtlannm Depolanması, Ses 
Kayıtlarının Çahnmalan, Ses Kayıtlannm Onanlmalan) altında 
anlattıktan sonra; ses kayıtlannm, kitaplann muhafazası İçin uygun olan 
şartlarda korunduğunda mükemmel bir durumda kalacağım 
bildirmektedir. Okunması tavsiye edilen makalelerin bir kaçı da 
kendisine ait.

Kütüphanelere giren en yeni bilgi teknolojisinden biri olan video 
diskler hakkmdaki yazi Judith Paris ve Richard w. Boss tarafından 
yazılmış bulunuyor. Konu, Videodisk Teknolojisinin Tarihçesi, Bugünkü 
ve Gelecekteki Uygulamalar, Videodisk Teknolojisinin Analizi, 
Kütüphanelerde Videodiskler, Videodisklerin Muhafazası ve Teçhizatın 
Bakımı başhklan ile anlatılmakta ve sonunda, daha geniş bilgi İçin 
okunması tavsiye edilen kitap ve makalelerin listesi verilmektedir.
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Bilgisayar hakkında olan son yazıyı Susan B. White ve Allan E. 
White birlikte yazmışlar. Bilgisayarlann kütüphanelerdeki uygulanması 
ile ilgili geniş teknik bilgi verilen yazmm sonundaki listede yer alan 
makalelerin bazdan şunlar: 2000 yılı İçin bir kütüphane, Bilgisayarlar ve 
geleceğin dünyâsı, 2010 yihnda kütüphaneler.

Kitabin sonunda, eserde yer alan yazılarda bahsedilen malzemelerin 
temin edilebileceği yerlerin adreslerini ve oralarda bulunabilecek 
malzemenin listesini veren bir ek ile, bilgi ve yardim sağlanabilecek 
kaynaklann (kuruluşların) adlanm havi bir ek ve 227-234 sayfalar 
arasında indeks bulunmaktadır.

295



KİTAPLARIN KORUNMASI

Kitaplar yazma olsun, basma olsun okunmak içindir. Bu sebeple 
onlan okuyucunun istifadesine sunmak kütüphanelerde esas görevdir. 
Ancak bu faydalandırma yanında, kitaplan korumak ve ömürlerini 
uzatmağa çalışmak da bir görevdir. Boylece daha çok insanin, daha uzun 
süre onlardan faydalanma imkânı sağlanmış olur. Acaba kitapların, 
özellikle yazma eserlerin ömrünü azaltan ne gibi faktörler vardır? 
TKDB’de tanıtılmış olan “Conservation in the Library” adil eserde, 
kitaplara zarar veren unsurlar sayılırken, en önemlileri olarak kırlı hava.' 
ışık, rutubet, su baskım ve aşın Sicak ile ısı farkı zikredilmektedir. 
Bunlara yangın, kâgrttaki asit oranmın fazlalığı, böcekler ve diğer 
haşereler, toz, emniyet tedbirlerine gereken önemin verilmemesi, 
insanların kitaplan dikkatsiz ve kötü kullanmaları da eklenmektedir. 
Aşağıda, kitaplara tesir eden bu faktörlerin ilk beş tanesi üzerinde 
durulacaktır. Bunlar daha çok kitabin ve kütüphanenin bulunduğu 
çevrenin şartlarından doğan faktörlerdir. Tlbta insan sağlığı İçin nasıl 
koruyucu hekimlik tedaviden daha önemli ise, kütüphanelerde kitaplann, 
onlara zarar veren çevre şartlanndan korunması da o kadar önemlidir. 
Şimdi, bunların kitaplan olumsuz yönde nasıl etkilediğini kısaca görelim:

Hava : Kitapların sağlıklı korunmasında kütüphanenin bulunduğu 
muhitin havasının temiz veya kirli olması büyük rol oynar. Şehirlerin 
merkezî yerlerinde havada pek bol olan zararlı gazlar, buralarda bulunan 
kütüphane binalannda mevcut kitap, belge vb. nin bozulmalanna 
sebebiyet verir. Buna karşılık kentlerin banliyölerinde bulunan 
kütüphaneler, hava kirliliğine daha az maruz kahr. Fakat kütüphanelerin 
çoğu şehirlerin merkezî yerlerinde olduğundan; binadaki havanın kontrol 
altında tutulduğu bir ortam meydana getirmek, hava kirliliğine karşı en

Kitaplann Korunması”, çev. Nail Bayraktar. TKDB, 1987, 1 (4), s. 213-215“ ا
Bayraktar, Nail. “Kütüphanede Koruma” [Yayın Tanıtımı] TKDB, 33, 3 (1984) 149- 
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iyi tedbirdir. Bu, binaya bir taraftan temiz hava veren, diğer taraftan 
havayı kirleten kimyasal maddelerin dışan atılmasını sağlayan bir sistem 
kurulmasiyle olur. Ancak bu sistem çoğu kütüphaneler İçin pahah 
görülebilir, o zaman sadece koleksiyonların muhafaza edildiği depolara 
temiz hava verilmesi ve oralarda kontrol edilebilen bir ortam sağlanması 
yoluna gitmek yeterli olur.

Işık : Kütüphanelerdeki kitaplann en büyük düşmanlarından biri 
ışıktır Ne kadar az olursa olsun, ışık yapraklarda selüloz azalmasına ve 
renklerin solmasına sebep olmaktadır. Bilhassa güneşin ve floresan 
lâmbalarının ültraviyole ışınlan kitaplara çok zarar verir. Onun İçin 
kütüphanelerde aydınlatma, akkor ampullerle, yapılmalıdır. Eğer floresan 
lâmbalan mevcutsa, onlann verdiği ışığrn zararlı ültraviyole kısımlanm 
süzmek İçin filtre kullanılması yararlı olur. Kütüphanelerde okuma 
salonlannm, çalışma odalannm ve koridorlann fazla aydınlık olması 
tabiîdir. Depolann ve sergi salonlannm ise, buralardan çok daha az 
aydınlatılması gerekir.

Yazma eserler ve basılı materyal karanlıkta muhafaza edilmelidir. 
Yazma kitaplann kılıf İçinde korunması, ışığın zaranm tamamen ortadan 
kaldmr. Kitaplar ve belgeler böyle bir muhafaza olmadan depoda 
bulunuyorsa, ışık sadece gerektiği zaman yakılmahdır. Kütüphanenin 
kapah olduğu saatlerde ve özellikle yaz mevsiminde, kitaplann 
bulunduğu depo ve odalan mümkün olduğu kadar karanlık tutmak 
gerekir.

Sergi alanlannda aydınlatma asgari düzeyde olmalıdır, ؟ok 
kıymetli ve nadir eserlerin sergilendiği yer İçin 50-60 watt ampul kâfidir. 
Bu kadar az bir ışık normal aydınlatılan bir oda ile karşılaştınldığında 105 
gibi görülecektir. Fakat gözler az ışığa kolay alışır. Aynca, yazma 
kitapları ve belgeleri sergileme süresi üç ayı geçmemelidir. Daha uzun 
bir süre sergileme, gözle belli olmasa da, eserlerde tahribat meydana 
getirir. Kıymetli kitaplann üzerine ışık gelmemesi 1811, bütün 
pencerelerin perdelerini veya storlanm kapah tutmalıdır. Sadece 
ziyaretçiler sergiyi görmek istediği zaman storlan açmalıdır. Eğer 
sergileme alam daimî aydmhk ise, bu defa vitrinlerin üzerine 
istenildiğinde açılabilen perde yerleştirilmelidir.

Isı : Kütüphanelerde ısının kontrol altmda tutulması, kitaplann 
sağlığı açısından hayatî önemi haizdir. Her 5٥ ISI artışına karşılık selüloz 
iki kat daha çabuk bozulur. Onun İçin depolar daima serin olmalıdır.
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Okuma salonlannin ve kitap depolarinin ayni sıcaklıkta olduğu binalarda 
maksimum sıcaklık 210, minimum sıcaklık da okuyucunun rahat 
çalışabileceği bir derecede (yaklaşık 18٥) olması esastır. Bunun 
sağlanması İçin; kışın ısıtma sistemini, yazın da varsa, serinletme 
sistemini geceleri kapatmamak ve binada sabit bir ISI seviyesini 
koruyacak şekilde çalıştırmak gerekir.

Nisbî Nem : Kağıt hidroskopik bir maddedir; yani, atmosfer nemli 
olduğu zaman suyu emer, kuru oldugu zaman dışarı verir. Bu hal kâğıtta 
genleşme ve büzülme sürecinden doğan bükülmelere ve renk kaybına yol 
açar. İşte bu sebepledir ki, havada bulunan nem miktan, kitaplann 
sağlığında büyük etkisi olan diger bir hayatî göstergedir. Azamî % 60 
olmak üzere % 50-60 nisbî nem ortalaması normal saydır. Yüksek oranda 
nem (% 68 ve daha yukansi) yapraklarda küflenmege sebebiyet verir. 
Kütüphanelerde ISI gibi nisbî nem oranının da, mümkün oldugu kadar az 
değişmesi çok önemlidir. Binalann zemin ve bodrum katlannda diğer 
kısımlara nazaran daha çok rutubet olduğundan, buralardaki kitaplarda 
küf oluşmaması İçin klima cihazı, havalandırma tertibatı ve hatta küçük 
vantilatörlerle meydana getirilen bir hava cereyanı sağlanmalıdır. Soğuk 
iklimlerde mevsimler arasında nisbî nemde % 40-60 arasında değişme 
normal kabul edilir. Ancak mevsimden mevsime nem oram değişikliği 
fazla işe, kütüphanede bunun tesirini önleyici tedbirler almak gerekir.

Su Baskım : Su baskım deyince akla sadece sel felâketi 
gelmemelidir. Binanın içindeki bir su borusunun patlaması veya 
kanalizasyonun taşması da ayni sonucu doğurur. Onun İçin hangi katta 
olursa olsun, kitapları raflara daima yerden en az 15 cm. yukarda 
yerleştirmelidir. Kütüphane binası sel veya şiddetli yağmur sulanna 
maruz kalan bir yerde ise, kıymetli eserleri katiyen zemin katta 
bulundurmamahdır. “Bu gibi şeyler bizim kütüphanede olmaz” demek, 
hiç doğru değildir. Şu hususu da aklidan çıkarmamakta fayda vardır: Su 
baskım ve benzeri felâketler çoğunlukla geceleri ve hafta sonu 
tatillerinde meydana gelir.

Bütün bunlara karşı tedbirli olmak kütüphanecinin görevidir. 
Kütüphanelerdeki yazma ve basma kitaplann savunmasız birer varhk 
olduğunu, korunmalarının kütüphaneciye tevdi edildiğini unutmamak 
gerekir. Bu hususu göz önünde bulundurarak, onlara en iyi ortamı 
sağlamağa çalışmalı; yukarda belirtildiği üzere, tedavilerine lüzum 
kalmaması İçin bakimlanna özen göstermelidir.
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