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Mehmed Halid (Bayrı)

Kütüphane ihtiyacı, bugün şehirlerde su, elektrik ve yol ihti
yacı kadar vazgeçilmez bir zaruret hale gelmiştir. Çünkü, günü
müzde insanların okumak isteği, yemek- içmek gibi tabiî ihtiyaç
lar arasına girmiştir.

Bu bakımdan ; şehirlerin maddi gelişmesi ve bayındırlığı ka
dar, kültürel gelişmesine de önem vermek gerekmektedir. Eğer 
bir şehir fikren yükselmemişse maddi gelişmesinin hiçbir değeri 
yoktur. Esasen kültürel yönü zayıf olan bir şehrin maddi görü
nüşü de aynıdır. Çünkü şehirlerin modern hale gelmesin, 
halkının kültürel seviyesi tayin eder.

Şehirleri manen yükseltmek ancak okullar ve kütüphanelerle 
olur. Onun için okul ve kütüphane tesisi şehirlerin ilk hedefi ol
malıdır.

Yalnız burada bir hususa dikkat çekmek gerekiyor: Şehir kü
tüphaneleri, mesleki kütüphanelerden ve ihtisas kütüphanelerin
den farklıdır ve öyle de olmalıdır. Bir şehir kütüphanesi, bütün 
şehir halkının ihtiyacını karşılamak için kurulduğundan, meslek 
ve bilim mensuplarının inceleme yeri olamaz. Yani, ihtisasa hiz
met etmez; bilakis, geniş kitleleri eğlendirerek bilgi sahibi yapar 
ve insanların görüş ufkunun genişlemesini sağlan

Şehir kütüphaneleri daha çok , genel bilgi veren, bol ve 
çeşitli kitaplarla doludur. Bu tür eserler çocukları ve gençleri 
cezbedebildiği kadar, hayat mücadelesine dalmış yetişkinleri de 
kütüphaneye çeker, birbirinden ayrı dian bu iki grubun ikisini de 
çatısı altında toplar.



Bu sebeple diyebiliriz ki; şehir kütüphanesi okul değil, fakat 
mürebbidir (yetiştiricidir). Halkın kültür seviyesinin yükselmesi
ni sağlayan bir kuruluştur.

* * *

Bir şehir idaresi; şehrin herhangi bir yerinde, herhangi bir bi
nada, herhangi bir şekilde bir kütüphane tesis edemez. Şehir kü
tüphanesinin yönetimi de gelişigüzel herhangi bir kişinin eline 
bırakılamaz.

Şehir kütüphanesinin yeri , binası, eşyası, kitapları, yönetimi 
birer ihtisas konusudur. Kütüphane tesis edecek her şehir idare
si, bütün bu hususları dikkatle incelemek zorundadır.

Bir şehir kütüphanesinin kurulmasında göz önünde bulundu
rulacak ilk nokta, kütüphanenin yerini seçmek meselesidir. Kü
çük yerleşim birimleriyle ulaşım araçları bol ve muntazam olan 
büyük şehirlerde kütüphanenin yeri o kadar önemli olmayabilir. 
Bununla beraber, tenha kenar mahallelerde, ya da ulaşım araç
larının duraklarına uzak yerlerde kurulacak bir şehir kütüphanesi 
, istenildiği ve beklenildiği derecede faaliyet gösteremez.

Şehir halkını okumağa alıştırmak, kitapla ve kütüphane ile ara
larında bir bağ kurmak, onları okumak için sıkıntı ve zahmet çek
meyeceğine inandırmakla mümkündür. Onun için kütüphaneye 
ulaşmada halka olabildiğince kolaylık sağlamak gerekmektedir. 
Bu bakımdan; şehir kütüphanesinin, beldenin nüfusunun en fazla 
yoğunluk kazandığı ve şehrin hudutlarına göre merkezî bir yerde 
yapılması icap eder.

Şehir kütüphanesinin binası da en az yeri kadar önemlidir. Kü
tüphanenin her halde geniş bir alan üzerinde inşa edilmesi, ferah 
ve aydınlık olrası gerekir. Binanın mimarisi, dahili teşkilatı, 
eşyası ve diğer teferruatı da ayrı bir önemi haizdir.



Şimdi de kütüphanenin asıl unsurunu teşkil eden kitaplara 
gelelim: Bir kütüphane hangi gaye ile tesis edilmişse , koleksi
yonunun da ona göre seçilmesi gerekir. Şu halde; her kütüpha
nenin amacına göre kitap sağlanması bir programa bağlanmalı, 
bu program yapılırken de fevkalade dikkat ve özen gösterilmeli
dir.

Bu konuda ilke olarak şunu söyleyebiliriz: Şehir kütüphane
lerinde her seviyede halkın zevkle okuyabileceği her türlü eser 
bulundurulabilir. Yalnız genel ahlak kurallarına aykırı eserler bu
nun dışında kalmalıdır. Bundan başka, ne kadar değerli olursa 
olsun, sırf uzmanlara ya da sırf öğrencilere mahsus kitaplar da 
şehir kütüphaneleri için zaittir (fazlalıktır).

Şehir kütüphanelerinin en büyük zenginliği edebi eserlerdir. 
Çünkü, sanat bütün ilimlerin üstündedir. İnsanları iyiliğe ve gü
zelliğe sevkeden; şefkat, sevgi, doğruluk, samimiyet gibi duygu 
ve meziyetleri meydana getiren sanattan başka bir şey değildir. 
Bu itibarla şehir kütüphaneleri, kapılarını sanat eserlerine alabil
diğine açmalıdır. Şiir, nesir, roman, hikaye, tiyatro gibi edebi 
eserlerin her çeşidi şehir kütüphanelerine girebilir.

Edebi eserlefden«sonra şehir kütüphanelerinin başlıca kitap
ları tarihler, hatıralar, seyahatnameler ve biyografilerdir. Bunları 
her okuyucu zevkle, istekle okuyabilir.

Dine, siyasete, ziraate, sanayiye, ticaret ve ekonomiye , hu
kuk ve toplumbilime, tıp ve tabii ilimlere dair kitaplar, şehir kü
tüphanelerinde bu saydığımız kitapları takip eder. Her şehrin 
özelliğine göre bunların sayısı arttırılabilir veya eksiltilebilir. Bir 
sanayi şehrinde elbette sanayiye ait kitaplar daha çok aranacak, 
ekonomik hareket ve faaliyetlerin merkezi olan şehirlerde ise o 
konudaki eserlere daha fazla ilgi gösterilecektir. Böylece 
şehirlerin sanatı, mesleği kütüphanelerden açıkça anlaşılabilir.



Ancak şu var ki; edebi kitaplarla büyük sanat eserleri, tarih 
ve benzeri kitaplar her şehir kütüphanesinin - tabir caizse - 
demirbaş eşyasıdır. Bunlardan hiç bir şehir kütüphanesi , hiç 
bir şekilde vazgeçemez.

Kısaltarak sadeleştiren:
Nail Bayraktar

Not: 18 Haziran 1926 tarihinde Cemiyet-i Belediye-i Umumiye zabıt katiple
rinden Mehmed Halid ( Bayrı) tarafından kaleme alınan bu yazı, İstanbul 
Şehremaneti Mecmuasının 22. ve 23. sayılarından kısaltılarak sade
leştirilmiştir. X XVII. Kütüphane Haftasının ilk günü Bakırköy Halk Kütüpha
nesi' nde 'Söyleşi“ programında okunmuş ve üzerinde tartışılmıştır.
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2
5350 m kapalı alanı bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Atatürk Kitaplığı altıgenlerden oluşan formda betonarme 
karkas olarak inşa edilmiştir.Çatı yine altıgen formda yedi 
kubbeden meydana gelmektedir.

Bu modern binanın mimarî projesi Prof.Sedat Hakkı Eldem 
(1908-1988) tarafından hazırlanmıştır. Proje 4 kat üzerinde 
düşünülmüştür.
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Giriş katı planı



2
144 kişilik olan okuma salonları 1050 m lik 2 ana kata 
yayılmıştır.





Çocuk Kütüphanesi bölümü

75 kişilik konferans salonu ile 75 m 'lik sergi salonu, yayın 
sergileme holü ve katalog bölümü, büyük okuma salonu
nun bulunduğu giriş katında yer almaktadır.



Kütüphanenin kitap deposu 500.000 kitap alacak kapasite
dedir. Depo ile katlar arasında kitap asansörü vardır.

Cilt atelyesinde kitap, dergi ve gazeteler ciltlenmektedir.



MEHMED HALİ D BAYRI 8 Şubat 1896 yılında İstanbul'da dün
yaya geldi . Soyca Diyarbakır'lıdır. Babası deniz binbaşısı Ahmed 
Muammer Bey'di. Tahsilini de İstanbul'da tamamladı. İstanbul Da
rülfünunu Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. Daha hayata 
atılışının ilk yılında Birinci Dünya Savaşı çıktı. Hal id Bayrı askere 
alınan yedek subaylar içinde Çanakkale cephesine gitti. Sonra ter
his oldu. Hemen edebî çalışmalara kendisini verdi. Ayrıca Ayan 
Meclisi katipliğinde resmi vazife aldı. Cumhuriyetin ilanı ile 1925 
yılında İstanbul Belediyesi'ne geçti. Neşriyat Müdürlüğü, Hesap 
İşleri Murakıplığı , Levazım Müdürlüğü, Mezat Müdürlüğü vazifele
rinde bulundu. 1953 yılında emekliye ayrıldı. Emeklilikten sonra ölü
müne kadar İstanbul Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürlüğü’nü 
yaptı.

Halid Bayrı yazı hayatına mütareke yıllarında Fuad Köprülü ve 
Yahya Kemal'in teşvikleriyle başladı. İsmail Hikmet (Ertaylan) ta
rafından çıkartılan Düşünce (1922) dergisinin ve Mükrimin Halil, Hil
mi Ziya , Ziyaeddin Fahri gibi fikir ve sanat adamlarının çıkarttığı 
Anadolu Mecmuası(1924-1925) nın yazı işleri müdürlüğünü yaptı. 
Anadolu mecmuasında İsmail Nami imzası ile şiirler yayımladı. Bu
rada ilk defa olarak Anadolu Edebiyatının muhtelif nevilerini tanıttı. 
Aynı yıllarda Edebiyat Fakültesi Neşriyat Encümeninde rehberlik 
vazifesinde bulundu.

İçtimaiyatçı arkadaşı Ziyaeddin Fahri (Fındıkoğlu) ile bir nizamna
me hazırlayarak ( 1927) Ankara'da Türk Halk Bilgisi Derneğini kur
du. Bir sene sonra derneğin İstanbul'da bir şubesi açıldı. 1929 
yılında Türk Halk Bilgisi Haberleri'nin ilk sayısı yayımlandı. M. Halid 
Bayn'nın neşredilmiş eserleri şunlardır:

Maziden Bir Yaprak (1919) Maniler (1932) Cumhuriyet Devrinde 
Halk Bilgisi Hareketleri (1933) BalIkesirli Bir Şair (1934) İstanbul Ar
gosu ve Halk Tabirleri (2 cilt- 1934) Belediye İşleri Kılavuzu (2 cilt- 
1936) Halk Şairleri Hakkında Küçük Notlar (1937) Halk Adetleri ve 
İnanmaları (1939) İstanbul Folkloru (c.1 - 1947) Belediye Gelirleri 
Kanunu Ve Gerekçeleri (1948) Mahalli İdareler Kılavuzu (3 cilt- 
1949) Halk Şairleri 19. Yüzyıl (1956) Halk Şiiri 20. Yüzyıl (1957) 
Neşredilmemiş eserleri de vardır. Mehmed Halid Bayrı 22 Ekim 
1958'de vefat etmiştir.

Belediye Kütüphanesine bağışlanmış olan 1507 ciltlik özel kü
tüphanesi, halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Ki
taplığı'nda kendi adı ile anılan koleksiyonda korunmakta ve okur
ların istifadesine sunulmaktadır.








