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Türkiye kütüphanelerinde tetkikler yapmak üzere memle
ketimize gönderilen, Amerikada Kentucky Üniversite Kütüp
hanesi Müdürü Dr. Laurence S. Thompson, incelemelerinin 
neticelerini bir raporla Millî Eğitim Bakanlığına bildirmiştir. 
Bu broşür, Dr, Thompons'un raporunun Türkçe ve ingilizce 
metinlerini ve ayrıca Amerikalı mütehassısın okul kütüphaneleri 
hakkındaki bir konferansını ihtiva etmektedir. 

Memleketimizde kaldığı aralık 1951 ve ocak, şubat, mart 
1952 aylarında Türk kütüphanelerinde tetkikler yapan, Ankara 
ve Istanbulda kütüphaneciler için kurslar tertibeden Dr. 
Thompson'ua raporu kütüphanecilik kalkınmamızda pek ziyade 
istifade edilecek tavsiyeleri ihtiva etmektedir. 



TLRKtYEDE KÜTÜPHANELERİ GFLlŞTIRME 
PROGRAMI 

3u rapor Amerika Birleşik Devletleri Kütüphane Özel 
Müşaviri Dr. LavvrenceS Thompson tarafından 4 ve 5 >̂u-
bat 1952 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığına sunulmuştur 

Turkıyenın bu gunku kütüphanecilik sahasında elinde 
mevcut bulunan kıymetlere temas etmeden, Türk kütüphane
lerinin istikbali hakkında teklifler ileri sürmek hakikate ay
kırı olur Bunların en başında, Ankara Üniversitesinde Ad
nan Ötuken tarafından yapılmakta bulunan dersten başka iç
lerinden sadece ıkı uç tanesi hariçte meslekî eğitim gormuş 
olan, çoğu oldukça genç \ e sayısı epeyce kabarık, kabiliyetli 
Türk kadın ve erkeklerinin halen kütüphanecilik mesleğinde 
çalışması hususu gelmektedir. Dı^er önemli bir âmil Viyana, 
Londra, \ e Neu York kütüphanelerinde bulunanlarla boy 
ölçüşen ve hattâ onları gölgede bırakan eser kaynaklarının 
buyuk olçude mevcudiyetidir. Lçuncu bir kıymet de, ki bu 
bazı bakımlardan en önemlisi de telâkki olunabilir, Türk 
Hükümeti yüksek memurlarının musbet ve mutüzayıt alâkası 
ile mılletvekıllerınızın kütüphanelerin gelişmesi yolunda bes
lediği teveccühtür. Kılı kırk yaran bir dikkat ve incelik uğ
runa su noktayı da b r dördüncü koz olarak, ilâve etmeğe 
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kendimi mecbur hissediyorum: O nokta da, Demokrasinin 
bir temel unsuru olarak Amerika Birleşik Devletlerinin dün
yanın dört bir bucağında kütüphaneciliğin, gelişmesi huşu-
sundakı devamlı ılgisıdır. Ve emin olabilirsiniz ki, bu alâka 
devam edecek ve Amerika Birleşik Devletleri, kütüphane 
programlarının gerçekleşmesinde Türk Hükümeti ile sürekli 
bir iş birliği yapacaktır. 

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri millî bütçeleri
nin, diğer fasıllarla kabili kıyas olamıyacak muazzam bir 
parçası, demokrasinin kitap kudreti ile yayılması için değil, 
silâh kuvvetiyle korunmasına tahsis edilmiştir, ve bu göğüs 
gerilen üzücü bir vakadır. Her iki Devlet de, kütüphaneler' 
ve okulları için şimdi elde ettiklerinden, fazlasını bekleme
meli, elinde bulunanları en iyi şekilde kullanmayı öğren
melidir. 

Ankaradaki Millî Kütüphaneniz ile başlamak üzere, 
size çeşitli kütüphane tiplerinden teker teker bahsetmek is
tiyorum Adnan ötüken' in başında bulunduğu kütüphanenin 
dahilî idaresi İçin ileri süreceğim teklifler onun, benim başında 
bulunduğum Kentucky Üniversitesi kütüphanesi hakkında söy-
liyebıleceklerinden farklı olmayacaktır; cidden karşılıklı fikir 
mübadelesinden her ikimiz de son derece faydalandık. Millî 
kütüphanenin eksik tarafı, dahilî değil, haricidir. Eski bi
naya sadece ilâveler yapmak kâfi değildir, yeni bir binanın 
mevcudiyeti şarttır. Aynı zamanda, ehliyetli, genç kütüpha
neci yetiştiren sürekli bir kaynağa lüzum vardır. Ve genel 
olarak, Türkiye kütüphaneleri ve daha dar bir anlamda An
kara kütüphaneleri arasında daha geniş ölçüde bir iş birliği 
meydana getirmek için Mîllî kütüphaneye salâhiyet ve hattâ 
otorite verilmesi gerekmektedir. 
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Millî Kütüphane için yeni bir bina elde edilmesi husu
sunda her türlü çareye baş vurma yollarını aramanızı hassa
ten tavsiye ederim. Kütüphane olarak inşa edilmemiş bulu
nan bir binaya ilâveler yapmağa devam etmek son derece 
gayri iktisadidir. Yeni bir kütüphane binası inşası takarrür 
ve tahakkuk ettiği zaman, ilâveye dökülen paralar boşa git
miş olacaktır. Ne yoldan olursa olsun, yeni bina için, iki 
üç milyon liralık bir kaynak bulabiliıseniz, derhal harekete 
geçmelisiniz. Belki kütüphane sevenlerin, seve seve destekli-
yeceği istikraz yapma yoluna gider ve 10 ilâ 20 sene zar
fında aylık taksitlerle bu borcu amorti edersiniz. Hattâ, bel
ki de, Berlin'in hür üniversitesine yeni kütüphane inşa et
meleri için bir buçuk milyon dolar bağışta bulunmuş olan 
Ford Müessesesini ikna edebilir, Türkiye için de bir kütüp
hane inşasr zrmmrnda bir bu kadar bağrş sağlryabilirsiniz. 
Ümidederim ki, bakanlık veya elçiliklerde bulunmuş sala
hiyetli bir zat Amerika Birleşik Devletlerinde bulunduğu sı
rada, böyle imkânları araştıracaktır. Diğer âcil bir ihtiyaç 
da, Üniversite öğrencilerine derslerini •çalışabilecekleri bir yer 
temin ederek Millî Kütüphaneyi, gayesinden ayrı bir işe 
tahsisten kurtarmak olmalıdır. Bu gençler için gerekli müta
lâa salonları bir an evvel yaptırılmalıdır. 

Ehliyetli, genç kütüphaneci yetiştiren sürekli bir kaynağa 
olan lüzum, Millî kütüphane kadar diğer Türk kütüphane, 
lerince de aynı şiddette hissedilmektedir. Bu ihtiyaca üniver
sitelerinizden birinde veya her ikisinde birden kütüphaneci
lik ilmi tedris eden bir okul açmakla cevap verilebilir. Böy
lece ihtisas mevkii ihraz etmeden evvel bir kütüphaneci Ame
rika Birleşik Devletlerinde olduğu gibi en az bir yıllık ge
rekli meslek eğitimini görmüş olur. Kütüphanecilik tedris 
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eden bir müessesenin bir üniversiteye baylanması, gereken 
trıbarrn gösterilmesi bakırntndan sırttır, aynı «amanda, diğer 
mevzular yanında, bir butun yıllık kütüphanecilik eğitimi 
dahil beş yıllık bir tahsilden .sonra mezun olacaklara ku-
tûphanecılık derece veya unvanının tevcihi gerektir. Hu da. 
kütüphanecilik mesleğine her bakımdan iyi yetişmiş ve olgun 
kadın ve erkeklerin getirilmesin) sağlamak idindir. Tercıhan 
üniversite tahsilinde bulunan, sınıfının iyi dereceli talebeleri 
bu fakülteye kabul edilmelidir Hattâ, şimdi Adnan Ötuken 
tarafından verilmekte olan «Mesleki I'ğıtıme Başlangıç» der
sine ıkt sene devam etmiş olmak bu fakülteye veya okula 
kabul için şart koşulmalıdır. 

Kuruluş yıllarında kütüphanecilik okulu daha umumi bir 
mahiyet arz eden bir enstitü olmalı, kataloglama, tasnif, 
bibliyografya ve kütüphane idaresi konularında mûtad kur*-
lan vermelidir. Okul tam tekâmül etmedikçe, etüd ve araş-
trrma ımkânlarrnr sağ/amağa ça/ışmama/rdır İki veya daha 
fa/la, ehliyetli genç kütüphanecinizi, yüksek tahsil yapmış. 
olmak şartı ile, bir seçme neticesinde derhal Amerikan kü
tüphanecilik okullarından birine tercıhan C.olumbıa, Chicago, 
Illinois, Mıchıgan ve) a Cahfornıa'ya göndermenizi, bojlece 
kütüphanecilik okulunuzda ders verebilecek öğretmen yetiş
tirmenizi bilhassa tavsiye ederim. Bu araçla, önumuzdekı 
oyretım yıd başında, Ankara Üniversitesinde kütüphanecilik 
okulunun mumkun olacağını umıdctmekteyım Yalnız, bir 
hususta tavsiyelerimden bir istisna yapmak istiyorum, o da, 
kütüphanecilik okulunuzda şimdilik ilen tetebbu ve araştır
madan tevakki olunmasıdır. Paha biçilmez birçok yazma 
eserlerinizin son derece acıklı durumu karşısında, «Kitap 
Bakım ve Koruma I'nstîtüsu» kurmakta hiç vakit kaybetme. 
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melisiniz. Derhal genç ve ehliyetli bir Paleograf (eski yazı
lar uzmanı) mızı bir yıllık tahsil için îtalyadaki Ins-
tituto di Patologia del Libro'ya göndermenizi ve döndükten 
sonra da, tam teçhizath bir laboratuvar kurarak emrine asis
tanlar vermenizi tavsiye ederim. Bu zat, yazma ve baskısı 
nadir eserlerin bakım ve korunmasında Tütkiyede sonsöz 
sahibi olmalıdır. Kendisi kütüphanecilerin kullanacağı bül
tenler ve el kitapları yayımlamalı, tecrübeleri sevk ve idare 
etmeli, ve bu araştırmalar sonucunda bir rapor hazırlama
lıdır. Aynı zamanda bu zatın geniş ölçüde seyahat etmesi, 
Türkiyedeki bütün kütüphaneleri koruma mevzuu üzerinde 
aydınlatması lâzımdır. 

Millî kütüphanenin üçüncü bir ihtiyacı da, bir iş birliği 
merkezi olabilmesidir. Herşeyden evvel mikrofilmcilik prog
ramı hızlandırılmalıdır. Sanat ve ilim kıymeti olan her 
yazma eserin mikrofilminin negatifi Ankarada atom bom
basına karşı mahfuz bulunan bir mahzende muhafaza edil
melidir; ve Kongre Kütüphanesi veya Princeton Üniversitesi 
gibi Kremlin'den altı bin mil mesafede bulunan bir mües
sesede bunların birer kopyasını hıfzettirmek hususu teşvik 
olunmalıdır. Bu programa sadece kütüphaneler Müdürlü
ğüne bağlı kütüphaneler değil, aynı zamanda, müze kütüp
haneleri, üniversite kütüphaneleri, hattâ Osmanlı-Yunan mü
nasebetlerine dair paha biçilmez vesikaları ile Rum patrik
hanesi kütüphanesi gibi hususi kütüphaneler de ithal edil
melidir. 

Kitap ödeneklerinin son derece mahdut olduğu Tüıkiye 
gibi bir memlekette basılan kitapları içersine alan ve bir 
yerde hıfzolunacak millî bir katalogun mevcudiyeti Amerika-
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dakinden daha ziyade lüzumludur. Bu meselenin halli için 
ŞU iki yoldan birini rakip etmenizi ehemmiyetle rica 
edeceğim: 

1) Önümüzdeki yaz, ziyaret edeceği Kongre Kü
tüphanesinde sadece müelliflere ait Union Ka
talog kartları hakkında Adnan ötüken 'den bir 
rapor almak ve Türkiyede buna benzer bir te
sisin kurulması hususunda tekliflerini incele
mek; 

2) isveç Kütüphanelerine ilâve olunan yabancı 
kitapların yıllık Union Katalogunu inceliyecek 
bir komisyonun tâyini ve Türkiyede kitap ha
linde basılmış böyle bir eserin vücuda getiril
mesi için ileri sürülecek teklifleri incelemek. 

Her iki teklifin de birbirinden üstün olabileceği husus
larını dikkatle tarttıktan sonra bir tanesini seçiniz, ve kuv
vetle destekleyiniz; ve Turkİyedeki, bütün Kütüphaneleri bu 
Union Kataloguna, elde edecekleri her kitabın müellif fi
şini tevdi etmeğe mecbur tutunuz. Hattâ bunun için Büyük. 
Millet Meclisinden bir kanun çıkarmak icabediyorsa onu 
da İhmal etmeyiniz. 

Bir Millî kütüphanenin iş birliği merkezi olarak vazife
lerinden ikisine işaret etmiş bu/unuyorum. Bu noktalar üze
rinde Adnan ötükcn ' in ileride yapacağı teklifleri dikkatle 
nazarı itibare almanızı şayanı tavsiye bulurum. Mâkul ve 
malî bakımdan mümkün, bütün tekliflerde kendisini destek-
üyerek bunların başarılması için gereken salâhiyeti veriniz. 
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Millî kütüphane hakkındaki düşüncelerime son vermeden 
evvel, lürkiyedeki kütüphaneler hakkında yapacsğım bir ricayı 
tekrarlamaktan kendimi alamıyorum: O da, mümkün olduğu 
nispette kitaplar ve maaşlar için yeter ödeneğin kendilerine 
tahsisidir. 

Bir Üniversite Kütüphanesi müdürü olarak, samimiyetle 
belirtmek isterim ki, Üniversite Kütüphanelerinizin durumu 
beni ciddî endişelere sevk etmiştir. Bir ikisi müstesna, ida
releri son derece kötüdür. Ankara ve lstanbuldaki Kütüp
hane hizmetleri için yapılan masraf tutarı aynı büyüklükteki 
Amerikan Üniversitelerindekinden çok daha fazladır; ve 
maaş nispetlerindeki farklar hesaba katılmıyacak olursa, 
Üniversite Kütüphaneleri için bizim yaptığımız tahsislerin 
sizinkiler yanında cılız kaldığını söyliyebilirim. 

Bu durumun en üzücü tarafı, İstanbul ve Ankara Üni
versiteleri ile istanbul Teknik Üniversite Kütüphane hizmet
leri için ne kadar para sarfolunduğunu kimsenin bilmeme-
sidir. Bu Üniversitelerde hesapsız seminer ve enstitü kolek
siyonları mevcut bulunmaktadır. Bu koleksiyonlar lüzumsuz 
olduğu kadar, araştırma ve tetebbu için filî birer engeldir. 
Bir Fakültede aynı katta üç muhtelif büroda beheri 1200 
Türk lirası kıymetinde olan takım hallinde Alman eserleri 
gördüm; ne yazık ki, daha hepsinin sahifeleri bile açılma 
mıştı. Üniversite kütüphanelerinizde merkezî bir idare veya 
otorite mevcut değildir; kütüphanecilerin çoğu da profe
sörlerin saygısına mazhar olamamaktadır. 

Seminer Kütüphanelerinde çalışan asistanlara sarf olu
nan ücretler muazzam bir yekûna baliğ olmaktadır, halbuki, 
bunlar, pekâlâ, bir merkezî Fakülte Kütüphanesinde kolay-
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Iıkla toplanılabilir. Bu kütüphaneler için aynı eserin ayrı 
ayrı alınması-da büyük bir masraf" kapısıdır; bütün akade
mik camianın eşit haklarla çalışabileceği merkezî bir kütüp
haneye gitmek İçin bir Profesörün bir kat yukarı çıkması 
veya bir kat aşağı inmesi bir sebebolarak ileri sürülmeme
lidir. Değişen kataloglama sistemleri, açılış kapanış saatleri, 
ve kitap verme hususundaki ayrı metotlar okuyucuları şaşır
tan âmillerdir. 

Anladığıma göre, azçok bir Üniversite mahiyetini ikti
sap etmiş olmakla beraber, Teknik Okulu hariç, diğer Üni
versiteleriniz muhtardır. Akademik dünyada son derece kıy
met atfettiğimiz öğrenim ve öğretim hürriyeti sağlıyan bir 
sistem olarak bu muhtariyeti ilk savunacaklardan biri benim. 
Ama, profesörlerin inatçı ve hattâ tembel olduklarını da ilk 
söyliyecek ben olacağım. Çünkü ben de onlardan biriyim. 

Bu duruma verilecek cevap şudur: Amerika ve Kuzey 
Avrupa Üniversiteleri kütüphanecileri Profesörlerle aynı 
rahsil, aynı derece, ayrr unvan ve aynı itibarı haizdirler, 
ve maaşları profesörlerinkinden bir parça da fazladır. Biz
ler profesörlerle eşit muarreleye lâyık ve onlara eşit mua
mele yapabilecek durumdayız, öğre t im ve araştırma konula
rındaki ihtiyaçlarını müdrik bulunuyoruz. Tabiatlarımız aynı 
zaaflarla malûl. Ama çok şükür ki, salâhiyet verilince kü
tüphane idaresi hususunda çoğunluğun en iyi şekilde fayda
lanmasını sağltyacak kesin kararlar alabilecek vaziyetteyiz. 

Şimdi, istitraten, çık garip telâkki ettiğim bir hususu mev 
zuu bahis etmeğe müsaadenizi rica edeceğim: İstanbul Üniver
sitesinde bir mimara, kendi aklından geçen şekilde iktisat 
ve Hukuk Fakülteleri İçin bir kütüphane yapmak müsaadesi 
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verilmiş. Bina plânları yapılırken fikrini söyliyebilecek, 
umumun saygı ve riayet gösterip itibar edebileceği bir kü-
tüphaneci ne çare ki mevcut değilmiş. Şimdi, her iki kütüp
hanenin müşterek bir okuma salonu var; yalnız kitap raf 
ve depoları yarım metrelik bir duvarla ayrılmış vaziyettedir. 
Bu kütüphanelerin çeşitli kitap mevcudu birbirine son dere
ce benzemektedir, okuyucuların ihtiyaçları da öyledir, hattâ 
kütüphanecilerin işi de böyle bir benzerlik arzetmektedir. 
Mimarın bu anlayışsızlığını, duvarı yıkarak, kütüphaneleri 
birleştirmek suretiyle bertaraf etmek mümkündür. Böylece 
idare masrafları yarı yarıya inmiş ve kütüphane hizmeti de 
geniş ölçüde geliştirilmiş olur. Ama, siz gelin de, bunu 
profesörünüze anlatınız «Benim öğretim hürriyetimi ihlâl 
ediyorsunuz, buna müsaade edemem» diyor. «Arkadaşlar, 
eğer öğretim hürriyeti vergi verenlerin parasını bu şekilde 
çarçur etmek ise, o zaman ben size Joseph Stalinin Demok
rasinin temeli olduğunu isbat edebilirim.» 

Üniversitelerinizdeki tâyin muameleleriyle öğretim ve 
araştırma siyasetleri her zaman Profesörler Meclisinin yet. 
kişi dahilinde kalmalıdır. Devlete ait gayri menkullerin ida
resi ile plânlanma ve geliştirme hususundaki şümullü siya
setler merkezî bir idareye tâbi olmalıdır- Profesörlerinizi, 
kendilerine en iyi kütüphane hizmeti verilmek istenildiği 
hususunda, ikna etmelisiniz; ve eğer bunun gerçekleşebilmesi 
için, Üniversite Bütçe Kanunu Mecliste görüşülürken bir 
madde veya bir temel şeklinde belirtilmesi icabediyorsa, bu 
da yapılmalıdır. 

Gerek Ankara, gerek istanbul Üniversiteleri idarî teşki
lâtında Üniversite Kütüphaneleri Müdürlüğü makamı ihdas 
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edilmelidir. Kütüphane hizmetlerini İlgilendiren bütün hu
suslarda bu makam son söz sahibi olmalıdır; Maliye Bakan
lığı da, bu makamın tasvip ve muvafakatini tanımıyan kitap 
ve kütüphane için şahsî hizmet taleplerine itibar etmemeli
dir. Şüphesiz ki, bu kimse karar vermekte demokratik usul
leri takip edecektir, yani kuracağı Kütüphaneciler Meclisi 
ve Fakülteler arası Kütüphane Komisyonuna danışarak neti
ceye varacaktır; ama son söz kendisinin olacak. Bu kütüp. 
hane Müdürünün rütbesi yahut protokol bakımından mevkii 
Rektör'e nazaran ikinci dutumda fakat Dekanlarla müsavi 
bulunmalı ve kendisine münasip bir maaş. verilmelidir. 

Ankara ve Istanbuldaki Üniversite Kütüphane Müdür
lüğüne getirilecek kimsenin şimdiden tasarlanması lâzımdır. 
Ben şahsen, bu iş İçin. kuvvetli ve ehliyetli, bibliyografyaya 
merakı olan ve idarî ehliyet ve kabiliyeti mücerrep bulunan 
genç bir Profesörü teklif ederim. Bu zat, Amerikadakİ 
büyük Üniversite Kütüphanelerinden birine, tahsil görmek 
için, bir yıl müddetle gönderilmelidir. Sonra bir yıl da 
Amerika Birleşik Devletleri, ingiltere, iskandinavya, Holan* 
da ve Almanyadaki büyük Üniversite kütüphanelerini ziyaret 
maksadiyle dolaşmalıdır. Üçüncü yılınr, kendi Üniversitesi-
lerinin kütüphanelerini ince bir tahlil ile geçirmeli ve neti
cesini bit rapor halinde Üniversite idaresine takdim etmeli
dir. Bu rapor Cornell, Auburn, Virginia Polytechnic Insti-
tute ve diğer Amerikan müesseselerinin kaleme almış tarzın
da olmalıdır. (Bunlar hakkında Festschrift Stollreither'daki 
makaleme bakınız). Bundan sonraki yedi senesini de kütüp
hanenin tam mânasiyle temizliğine hasretmelidİr. 

Bu tekliflerimi benimseyip tatbik mevkiine koyuncaya 
kadar Üniversitelerİnizdeki Kütüphane hizmetleri için bir 
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kuru? fazla tahsisat vermemeniz lüzumunu belirtmek isterim. 
Üniversite Kütüphane hizmetleri için halihazır tahsisatınızı 
idame ettirecek olursanız (yani ne miktar tahsisat verileceği 
kesin olarak belli olduğu takdirde) Ankara Üniversite 
Kütüphaneleri Müdürlüğü vazifesine 1960 yılında ben 
talip olacağım; zira, siz, Kütüphane hizmetleriniz için bi
zim Kentucky'de vermekte bulunduğumuz kadar para tahsis 
«tmis oluyorsunuz. 

Şayet Üniversitelerinize bahşedilmiş bulunan geniş siya
set ile gayri menkullerinin idaresini merkezî kontrola tâbi 
tutmak hususunu prensip olarak kabul ederseniz, tetebbu ve 
araştırma kütüphaneleri inşasında iş birliğinin lüzumunu kav
ramış olursunuz. Istanbulda (her ne kadar birine Okul den-
mekteyse de) iki Teknik Üniversite gördüm. Bunlar birbirin
den üç kilometre mesafede, biri Yıldız'da, diğeri taksim civa
rında, ve aynı kitapları ihtiva eden kütüphanelere sahiptiler. 
Bu duruma şaşa kaldım. Daha geniş bir ölçüde bütün kütüp
haneleriniz iş birliğinin ne demek olduğunu öğrenmelidir. 
Biribirinden bir taş atımı kadar mesafede bulunan Istanbul-
da Üniversite Umumi Kütüphanesi, Bayezit ve Belediye 
Kütüphaneleri arasında ondokuzuncu asra ait Türk gazetele. 
rini gelişigüzel taksim etmek için bir sebep göremiyorum. 
Doğru, bunlardan herbiri bir başka idarî makama bağlıdır, 
ama gayelerin birleştikleri nokta umumun menfaatidir. 

;*• lstanbulun yazma eserler Kütüphaneleri hakkında söyli-
yeceklerim, Üniversite Kütüphanelerine nispetle çok daha 
mülayim olacaktır. Hakikaten, son on yıl içersinde bu Kü

tüphanelerin kaydettiği ilerlemeyi gözden geçirince insan öy
le bir huşu duyuyor ki, başarılarının ihtiyaçlarını gölgede bı-
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rakmasına âdeta goz yumacağı geliyor Bayazıt ve Suleyma-
niye Kütüphanelerinin "evvel ve sonra" fotoğraflarına bir 
goz atmanızı bilhassa hepinize tavsiye ederim, o zaman, bu 
buyuk değişmeyi sağlamış olan Ankara ve İstanbul dakı şah" 
sıyetlerın, Türk Devletinin Kütüphane hizmetleri için tahsis 
edebileceği meblağı ne kadar vukufla kullanabileceğine ka
naat getirmiş olursunuz 

Onların ihtiyaçları üzerinde fazla durmıyacağım. Zaten 
bu ihtiyaçlar, Millî Kutuphanenmkılere çok benzemektedir. 
— mükemmel modern bir bina, iyi eğitim gormuş ve yük
sek maaş alan bir kadro (personel), ve iş birliği Muhteşem 
ve tarihî mimarî örnekleri olan Koprulu, Ragıp Paşa, Nu
ru Osmaniye ve Müze gurupu içersinde Uçuncu Ahmet ha. 
rıç olmak üzere Istanbulun muhtelif araştırma koleksiyonları
nın merkezî bir binada toplanması imkânlarının süratle ve 
ehemmiyetle ele alınmasını münasip bulurum. Birçok kü
çük kütüphanelerin bakım ve idare masraflarının mukayese
li bir raporu bu yolda yapılacak birleştirmelerle on sene 
içersinde yeni bir bina inşa edebilecek kadar bir tasarruf 
sağlanacağını gösterecektir. 

iş birliği, gerekirse zorla tatbik edilmek şartı ile âcil bir 
ihtiyaçtır Üniversite umumî kütüphanesi, Topkapı sarayı ve 
Suleymanıye kütüphaneleri g bı uç muhtelif idarî makama 
karşı sorumlu bulunan kütüphanelerin hepsinde gayet pahalı 
fotoğraf teçhizatı gördüğüm zaman şaşa kaldım Vergi ve
renlerin cebinden çıkan bu paralarla yalnız Suleymanıye 
Kütüphanesindeki bu teçhizat ve takımlar butun Kütüphane
lerin fotoğraf ihtiyaçlarını karşıhyabılecek durumdaydı 

Yabancı bir ılım adamı olmak hasebiyle Istanbuldakı yazma
ların matbu kataloglarını vücuda getirmek için bunların neşri 
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hususunda elden gelen her şeyi âzami süratle yapmanızı 
isterim, istanbul kütüphanelerinde mevcut Türk Divanları 
katalogunun bir fasikülü ile Türk Tarih Yazmalarının Uni. 
on Katalogunun on fasikülü, arzetmekte olduğu mükem
meliyetle beni hayran bıraktı; ama, diğer, Türk yazmalarının 
Arap ve Acem yazmalarının ve Ankara ile vilâyetlerdeki 
yazmaların durumu hakkında aşın derecede tecessüsümü gi
dermeğe can atıyorum. Bu kataloglardan Amerikan, İngiliz, 
Alman, Holanda ve İskandinav mecmualarında büyük bir 
takdirle bahsettim. Ancak bu kataloglar hakkında raporumu 
göndermiş olduğum her mecmuada size şimdi özetini verdi
ğim aynı düşünceleri ifade ettim. Avrupa ve Amerikan ilim 
adamları istikbalde başaracaklarınız hakkında büyük ümitler 
beslemektedir. Onları hayal kırıklığına uğratmayınız. 

Türk Kütüphaneleri hakkında kaleme alınacak bir rapo
run en beliğ tarafları daha üzerine hiç el değdirilmemiş 
kısımlar olacaktır. Raporun bu sahifeleri İngiliz diliyle ko
nuşan dünya ile Kuzey Avrupada büyük bir gelişmeye maz-
har olan Çocuk Kütüphaneleri, Okul Kütüphaneleri ve Halk 
Kütüphanelerine tahsis olunanlardır. Her üç tip Kütüpha
neye malik olmakla beraber hiçbiri âzami hizmet ve ve. 
rimde bulunan Kütüphane tipi olarak gelişebilecek malî 
imkânlara sahip bulunmamaktadır. 

Kütüphaneler için tahsis edilecek para mikdarmı artır
mağa teşebbüs bakımından raporumun şu noktasına kadar 
muhafazakâr bir yol tuttuğumu herhalde gözden kaçırmamış* 
sınızdır. Ama, şimdi, Çocuk kütüphaneleri, Okul kütüpha
neleri ve Halk Kütüphaneleri bahsinde Devlet bütçesinde 
elde edebileceğiniz her kuruşun önemini belirtmek isterim. 
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Zira Demokrasi savaşı burada kazanılacaktır. Şayet yeni nesli 
okuyan bir nesil, yanı objektif olayların temeli üzerinde 
kararlar verebilen etkek ve kadın nesli olarak yctiştirmıycrtk 
olursanız, dünyanın en kudretli ordusu dahi otuz sene Pibİ 
kısa bir zamanda Türkiyenin yaratmış olduğu büyük Demok
rasiyi koruyamaz. Mukaddes din kitaplarından bîrinde geçen 
bir sözü tekrarlamaktan kendimi alamıyorum. Bakın bu söz 
ne diyor: Eğer kendi ruhunu kaybedecek olursan, bütün 
dünyayı fethetsen dahi, bu başarın neticesiz kalır. 'Bu sözü 
modern din adamları «ruh» kelimesini «aklî yekparelik veya 
zİhîn bütünlüğü» tâbiri ile değiştirerek ifade edeceklerdir. 
Okuyan bir mîllet zihin bütünlüğünden emin olabilir. 

ilk önce, Okul Kütüphanelerine temas edelim. Nâçiz 
kanaatimce, bunlar, Kütüphaneler içerisinde en önemli olan
larıdır; ve ilk fırsatta size bu tip kütüphanenin bir küçük 
tarifi ile beraber bir de methiyesini sunmak niyetindeyim. 

Halen Liselerinizde Okul kütüphaneleriniz mevcut olmakla 
beraber, bunlar bizim bildiğimiz Okul kütüphanelerinden 
tamamen başkadır. Ancak istanbul ve Ankaradakİ Okul kü
tüphanelerinizi görebildim; zannımca, bunlar diğer vilâyet-
lerdekinden her halde birer gömlek üstündü. Bu şehirlerden 
birindeki tipik Türk Lisesi kütüphanesi, Millî Eğitim Ba
kanlığınca, zaman zaman gönderilmiş bulunan ve yekûnu üç 
dört bine varan kitaplardan meydana gelmektedir. Tabiî , 
klâsiklerin mükemmel tercüme serisi, meşhur Türk müellif
lerinin eserleri, Türk, İslâm ve Sanat Ansiklopedileri gibi 
esaslı müracaat kaynaklan ve belki de Amerikan Haberler 
servisince veya ingiliz Kültür Heyetince hediye edilmiş bîr 
kaç mecmua da vardı. Mevcut kitapların büyük bir kısmı 
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ciltsiz ve çoğu da kilit altında bulunduruluyordu. Katalog, 
şayet böyle bir şey varsa, elle yazılmış, mevzuları alfabetik 
olarak tasnif edilmemiş, bir durumdaydı. Beş bakıcıya - zira 
kütüphane tekniklerinden habersiz ve Üniversite tahsili bu-
lunmıyan bir kimseye kütüphaneci demeğe dilim varmıyor • 
Adnan Ötüken'in « Biblıyotekçinin elkitabı » ad.ı mükem. 
mel eserini okuyup okumadıklarını sordum; ve her sefe
rinde aldığım cevap menfi oldu. öğrenciler, kütüphaneye 
gitsin veya gitmesinler buranın, okulun kalbi yani her mev
zuda aradıkları kitapları bulabilecekleri yegâne'bir yer oldü^' 
ğunu düşünmemektedirler. 

Bugünkü Türk Liselerinin Müfredat programı kütüpha
nelerden faydalanmağı teşvik edecek şekilde düzenlenme
miştir; ve yetiştirilmiş uzman Kütüphaneciler bu durumu 
düzeltmek için Liselerin mütehassıs öğretmenleriyle iş birliği 
yapmak zorundadırlar. 

Şimdi bu durumu, bir Amerikan Hingh-School'u yani 
Lisesi Kütüphanesi ile mukayese edelim: Kütüphanenin ida
resi dört sene Üniversite tahsili gördükten sonra bir yıl da 
Kütüphanecilik eğitiminde ihtisas yapmış olan bir genç 
erkek veya kadın tarafından deruhte edilmektedir. Almakta 
olduğu aylık, tecrübeli öğretmenlere verilmekte olana eşit ve 
bazan da daha fazladır. Kitap, mecmua ve gazete alması 
için özel bir bütçesi vardır; ve Okulun müfredat programı 
ile ilgili maddeleri alabilir. Her kitabı, dünyaca kabul edil
miş kaideler gereğince, müellifi, başlığı ve konusuna göre, 
tam olarak kataloglar; böylece öğrencilere ilerde umumi 
kütüphanelerde kullanacakları katalogları yadırgamıyacak şe. 
kilde kullanma fırsatı verilmiş olur. Konuları alfabe sırasına 
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göre tertiplenen katalogun, okul ve Üniversite Kütüphane-
leriyle, Umumi kütüphanelerde kullanılanların en faydalısı 
olduğu sabit olmuştur; vasat bir okuyucunun tasnif sistemleri
ni ezbere bilmesi kabil olmıyan diğer usullerin kullanılması 
imkânsızdır. Kitaplar tasnif edilmiş bir şekilde raflara öyle 
dizilmiştir ki, gençler, İster okul saatleri içerisinde ve dı
şında, ister tatillerde olsun diledikleri zaman, gönüllerinin 
çektiği kitapları karıştırıp okuyabilirler. Evde okumak için 
Ödünç kitap alabilirler. Yaşadıkları dünyada neltr vukubul-
duğuna dair bilgi veren bir sürü mecmua ellerinin altında
dır. Kütüphanecinin, kütüphane, kulüpler, radyo programları, 
gazete havadisleri ve münakaşa gurupları şeklinde yürüttüğü, 
faal ders dışı çalışmaları vardır. Hakkında binlerce sahıfe 
kitap ve mecmua makaleleri yazılmış bulunan okul kütüp
hanesi programlan konusunda bu verdiğimiz bİIgı, ancak 
kaba bîr taslaktan ibarettir. 

Bu rapordaki tavsiyelerden hiç biri semere vermese dahi, 
şimdi beyan edeceğim tavsiyenin ciddiyetle nazarı itıbare 
alınmasını rica edeceğim. Tatbiki büyük bİc fedakârlığı 
gerektirse bile, lise öğretmeni olmağa ehil, üniversite me
zunu, kabiliyetli beş genç seçerek 1952 de Okul Kütüpha
neciliği tahsili için İyi bir Amerikan Kütüphane Okuluna 
gönderiniz; ve dönüşlerinde kendilerini beş liseye örnek 
kütüphane kurmak üzere yerleştiriniz, istedikler şekilde kü
tüphaneleri geliştirme İçin kendilerini destekliyecek olursanız, 
n«İce, hakîkaten parlak olacaktır. Bu okullarda, öğrerim 
ve eğitim daha tesirli olmakla kalmıyacak, aynı zamanda 
öğretmen ve öğrenciler, zekâ ve anlayış bakımından daha 
»tık ve uyanık olacaktır, iş bu kadarla âz birmiyecek, bu 
gençler ilerde, size şimdi tarif etmek üzere olduğum umumi 
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kütüphanelerin kurulmasını istiyecek ve arzularını gerçek
leştireceklerdir. O zaman, siz isteseniz de, istemeseniz de, 
bunların kurulması için gereken parayı vereceksiniz. 

Müstakbel okul kütüphanecilerinizi, okul kütüphanecisi 
yetiştirmekte üstün başarı sağlatmış olan yarım düzine Ame
rikan okulundan herhangi birine göndermenizi söyliyebilirim. 
Mamafih, Kentucky Üniversitesine yollamanızı hassaten 
tavsiye edeceğim, öyle sanıyorum ki, meselelerinizi kâfi 
derecede kavradığım için, bu müstakbel Türk okul kütüpha
necilerine faydalı olabilecek bir çalışma programı tertiple, 
mekte yardımım dokunacaktır. Kendilerine sunulacak ders 
programına gelince, bunun mühim bir kısmının Miss Kate 
Wofford'un kızkardeşi tarafından deruhde edileceğini söy
lemekle iyi bir reklâm yapmış olacağımı zannediyorum. 

Okul kütüphaneleri hakkındaki tavsiyelerimi neticelendi-
rirseniz, tam mânasiyle, umumi kütüphanelere sahip olursu
nuz, yoksa Türkiyenin en iyi tahsil görmüş ve en iyi yetiş
miş gençliğine neden bu kütüphanelere sahip olamayışınızın 
sebebini anlatmak zorunda kalırsınız. Eğitim ve öğretim 
uğruna böyle bir devrimci ifadede bulunmaktan yılmıyorum. 
Zira, akidesine inanmış herhangi bir peygamber veya kâhin 
kadar dâvamın haklılığına inanmaktayım. 

Bugün mevcut olan umumi kütüphaneleriniz, herkesin 
istifadesine açık bulunmak mânasında umumi kütüphanedir. 
Fakat, rica ederim, umumi kütüphaneler ile halk kütüpha
nelerini ayırdetmek lâzımdır: (Bibliotheques populaires, 
Volksbibliotheken). Stokholm'daki Royal Library, British 
Museum ve Library of Congress, umumi kütüphanelerdir. 
Ama bu kütüphanelerden hiçbiri hassaten ve münhasıran 
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halkın, yani kasap, fırıncı, kundura mağazası tezgâhtın, 
daktilo, otobüs şoförü, mütevazı bir profesör veya mütenek-
kiren gelen bir Bakanın ihtiyaçlarına intibak ettirilmiş 
değildir. 

Müsaade ediniz de, size, Michigan'm Kalamazoo şehrin
de, isveç'in Gothenburg şehrinde, veya Kcntucky'nin 
Lexİngton şehrinde görebileceğiniz bir umumi kütüphaneyi 
tarif edeyim: Gözlerinizin Önüne, büyük ve davetkâr bir bina 
getirin, dış görünüşü büyük bir mağaza vitrininden, hattâ 
mayolu kız resimleriyle süslenmiş bir sinema antresinden 
daha cazip olsun. Bu kütüphaneyi inşa etmek o muhitte 
yaştyan insanlara çok pahalıya mal olmuştur. Gene de hiç
biri herhangi bir hükümet binasının inşası hakkında yaptığı 
şikâyet veya kopardığı yaygaranın binde birini bile ağza 
almamaktadır. İçerisi göz alıcı tezyinat, rahat iskemleler, ve 
kütüphanecilerin, . muhitin ihtiyaçlarını ve arzularını anca* 
dikkatli bir incelemeden sonra seçmiş oldukları bol miktarda 
kitaplar, mecmualar, ve gazetelerle dolu bulunsun, işte, 
böyle bir umumi kütüphanede, okuyucu Dewey onlu 
tasnifi ile muntazam bir şekilde düzenlenmiş kitap ve mec
mua raflarından gâh gelişi güzel bir mütalâa için, gâh boş 
saatlerinde evinde okumak için kitaplar scçeıek seıbestçe 
dolaşır durur. Yerine yenileri konulabilen kitapların evde 
okunmak üzere dışarıya verilmesi modern umumi kütüphane 
siyasetinin ruhudur. Şayer, okuyucu, ne istediğini pek bile
miyorsa, kendisine rehberlik edebilecek iyi yetişmiş, kültürlü 
ve dostane edasiyle müracaatlara muhatap olacak kütüphane
ci emrindedir. Belki de okuyucu bir kitap istemiyor da, bir 
resim görmek, bir film seyretmek, yahut da bir klâsik mü
zik eserini veya bir halk şarkısını dinlemek arzusundadır. 

20 



Bütün bunlar kendisini beklemektedir. Kütüphaneyi kullan
makta tecrübesi varsa, müellif, başlık ve konu olmak üzere 
alfabe sırasına göre düzenlenmiş muntazam fiş kataloglarına 
bakarak aradığını bulabilir. Şayet, kütüphane usullerinin 
yabancısı ise, dost ve becerikli kütüphaneci gene yanı başın
dadır. 

Okuyucunuz kaç yaşındadır? Belki alnsındadır, belki de 
altmışında. Gelin, şimdi sizinle şu küçük okuyucular hakkın
da konuşalım. Henüz altı aylık olan küçük kızımı bundan 
beş sene sonra bir umumi Kütüphaneye götüreceğim anı 
dört gözle bekliyorum. Evet, kitapları okuyamıyacak, ama, 
resimli kitapları karıştıracak, ilânlara bakacak, filmler sey
redecek ve plâklar dinliyecck. Bu onun için bir bayram gü
nü kadar heyecanlı olacak. Haftada bir, masal veya hikâye 
dinlemeğe gene oraya gidecek. Ertesi sene ilk okul öğret
meninin kendisine tavsiye edeceği basit eğlenceli kitapları 
okuyacak ve okula başlayışının ilk yazında muhitindeki di
ğer çocuklarla beraber, yaz okuma kulübüne katılarak ne 
sizin ne de benim bundan otuz yıl evvel çocukluğumuzda 
zevkini tatmak şöyle dursun hatırühayalimizden dahi geçir
mediğimiz, insanlar ve kitaplarla muhteşem sergüzeştlere 
atılacak. Ve işte, o andan itibaren ömrü boyunca bir okur 
olacak — şüphesiz babası bir kütüphaneci olduğu için 
değil. 

Şimdi, bir parça vatan hasreti kabilinden olmak üzere 
ileri sürdüğüm bu istikbale muzaf düşüncelerden dö
nelim. Türkiye hakkındaki en tatlı hâtıram çocuk kütüp
haneleri için hepinizin beslediği şevk olacaktır. Döndüğüm 
zaman Amerikan muhitlerindeki dostlarıma, Muzaffer Gök-
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man'ın Bayezrttaki, çocuklara mahsus odayı tertip etmekteki 
maharetini hikâye edeceğim. Yalnız eşime, Bayan Ötüken'İn 
Ankarada Çocuk Kütüphanesinden almakta olduğu zevki pek 
de anlatmak istemiyorum, çünkü onun kendi evimizde tek ço
cuklu bir kütüphane kurmasını arzu ediyorum. Yok eşime 
bunları anlatacak olursam, bu gönüllü kütüphanecilik ruhu 
ona da aşılanacak, o da böyle bir çocuk kütüphanesine ken
disini adamak istİyecek. Böyle bir vazifeye adanmak hissi 
çok sâridir. Ama ben, bütün Türkiyeyi kaphyacak umumi 
kütüphaneler, büyükler ve küçükler için kütüphaneler gör-
mek istiyorum. Ne kadar küçük, ne kadar uzak olursa ol
sun her muhitin vatandaşları kütüphane hizmetine lâyıktır. 
Sizlerin ruhuna kütüphane hizmeti ile ideallerinin ateşi düş
müş, ama bu Ankara, İstanbul ve Izmirdekilerin bu ülkü 
ateşinin Adana'ya, Antalya'ya, Antakya'ya, Trabzon'a, Akşe
hir'e, Van'a, harita üzerindeki her şehre sirayet etmesini 
istiyorum. Dış mahallede hastanelere, kışlalara, kısacası, 
demokrat bir muhit vatandaşının kitap için, okumak için 
gidebileceği her yere yayılmasını görmek istiyorum. 

~- Bütün bunlar paraya vabestedir, hem de, bir hayli pa-
raya. Çocuklarınızın, gençlerinizin, ve vatandaşlarınızın ihti
yaçlarını karşılayacak olan bu mes'eleyİ ele almakta, kabul 
ettirmekte, parti dâvası haline getirmekte tereddüt etme
yiniz. 

Amerikanın münferit eyaletlerinde, umumi kütüphane 
hizmeti için en iyi programların kuvvetli ve faal eyalet kü
tüphaneleri vasıtasiyle en İyİ bîr şekilde geliştiğini gördük. 
Eyalet kütüphane komisyonları Umumi Kütüphane hizmet-
lerİ için şümullü bîr plân hazırlıyor, bu programları eyalet 
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teşriî meclislerine sunuyor, ve başarılmalaıı için ödenek 
elde ediyor. Aynı zamanda, bu komisyonlar muayyen tip 
kütüphaneler için bibliyografyalar, aylık malûmat bültenleri 
yayımlamakta, yeni kütüphaneler kurmak üzere mütehassıslar 
göndermekte, kütüphanecilerin nazarı itibara alabileceği gü
nün en iyi kitaplarının özetlerini veya tenkidlerini basmakta 
ve nihayet bir umumi kütüphaneyi yaşatamıyacak kadar 
fakir olan bölgelerdeki kütüphane için özel tesislerde bu
lunmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinin ve Batı Avru
pa'nın bazı kısımlarında muntazam bir umumi kütüp
haneyi idâme ettirebilmek imkânsızdır. Bu sebepten dola
yı en iyi kitaplardan 1500 ilâ 2000 ini ihtiva eden sey
yar kütüphaneler, ki bunlar küçük çapta bir umumi kü
tüphane de sayılabilir, bir hafta zarfında otuz veya kırk 
muhitte, okulda veya mahallî toplantı yerlerinde durarak ki
tap tevzi eder. 

Nüfusu kalabalık ve yolları iyi olan bölgelerde kullanıl
mak üzere seyyar kütüphane olarak inşa edilmiş üç dört 
otomobil (bookmobile) satın alınması imkânlarının incelen-
meşini teklif etmek isterim. Bu seyyar kütüphaneler, Boğaz-
içinin her iki kıyısındaki köylerin, Ankara ve izmir mahal
lelerinin hizmetlerini pekâlâ görebilirler. Hattâ, özel kü
tüphanelere sahip olmalarına maddî imkânları bulunmı-
yan, büyük şehirler civarındaki ziraatle uğraşan çevrele
re de bu seyyar kütüphaneler hizmette bulunabilir. 
Türkiye, Karayollarını süratle geliştiren iyi bir sistem üze
rinde yürümektedir, ve köy nüfusunun okur yazarlığı da 
süratle artmaktadır. Yakında bu insanlar kütüphane hizmeti 
istiyeceklerdir. Her köyde bir yeni kütüphane binası derhal 
inşa edilmezse de, mükemmel karayollannız üzerinden gön-
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dereceğıniz seyyar kütüphanelerle bir çoklarının arzusunu 
yerme getirmiş olacaksınız. 

İşte Türkiye için gelişmesini arzu ettiğim bu çeşit bir 
programdır. Azız Berker idaresinde kuvvetli bir kütüphane 
idareniz var ki gelecek nesiller bunun kıymetini daha çok 
takdir edeceklerdir, bu idarenin prograiannr ve arzularını ve 
destekliyecek elle tutulur malî yardımı kendisinden esirge-
memelisiniz. Karayolları şebekeniz süra'tle ve mükemmetıyetle 
gelişiyor ve yakında seyyar bir kütüphanenin ulaşamiyacağı ne 
bir kasaba, ne de bîr koyunuz kalacak. Karayolları Genel 
Müdürlüğünün her tamamladığı yolu bir seyyar kütüphane ile 
kuşat etmek hedefiniz olsun. 

Netice olarak, bazı önemli tavsiyelerimi bir liste halinde 
sunmak istiyorum: 

1. Ankarada Millî Kütüphane ve Istanbulda yazma ve 
nadir eserler kütüphaneleri için bir merkezî bina inşası 
zımmında bütün imkânların araştırılması. 

2. İki büyük Türk Üniversitesinden birinde veya her 
ikisinde birer Kütüphane Okulu kurulması. 

3. Icabedıyorsa, kanunla, kütüphaneler arası iş birliğinin 
sağlanması ve bu işbirliğinin idame ettirilmesi. 

•1 Tavsiyelerimize uygun olarak, Üniversite Kütüphaneleri 
idaresinin tam bir şekilde ıslah edilmesi. 

5. Yazmaların Ünıon kataloglarını yayımlama programının 
genişletilmesi ve hızlandırılması; basılmış eserlerin Ünıon 
katalogunun yapılması. 

6. Yazma eserler için mikrofilm programının genişletilip 
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hızlandırılması ve bu filim kopyalarının emin yerlerde 
hıfzedılmesı. 

7 Buraya sarfolunan paranın millî birliği savunacak 
ordulara sarf o l u n a n l a r a kadar tesirli olduğunu düşünerek 
umumi kütüphaneleri, çocuk kütüphanelerini ve okul 
kütüphanelerini geliştirmek için her turlu gayretin sarfedjl-
mesı 

8 Nüfusu kalabalık ve yolları iyi olan bölgelerde kul. 
lanılmak üzere seyyar kütüphane olarak inşa edilmiş uç dört 
otomobil (bookmobıle) in satın alınarak hizmete konulması 

9 Halk kütüphaneleri hizmeti için kuvvetli bir progra
mın vücuda getirilmesi, Kütüphaneler Müdürlüğü Makamının 
geliştirilip genişletilmesi 

10 Eğitim ve öğretim için aşağıda belirtilmiş kimselerin 
yurt dışına gönderilmesi 

( a ) Kütüphanecilik ilmi profesörlüğünü deruhte etmek 
üzere ıkı veya daha ziyade, ehliyetli, genç Kütüphanecinin 
Amerikan kütüphane okullarrnın tercıhan en büyüklerinden 
birine gönderilmesi 

(b) Eski yazılan üstadı (Paleographer) kabiliyetli bir 
gencin Instıtuto di Patologla del Lıbro'ya yollanması, 

(c) Ankara ve istanbul Üniversite Kütüphaneleri müs
takbel Müdürlüğü veya Müdürlükleri için raporumuzda 
belirtilmiş ders programını görmek uzçre genç bir veya ıkı 
profesörün Amenkaya izamı, — ve nihayet en önemlisi 
olmak üzere 
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(d) Türkİyeye döndükten sonra Örnek okul kütüphane
lerini geliştirecek olan beş kabiliyetli lise öğretmeninin 
Ameriktda okul kütüphane hizmetleri eğitimi veren kuv
vetli bir Kütüphane Okulunda bir sene müddetle tahsile 
gönderilmesi, 

Bu rapor Amerika Birleşik Devletleri Kütüphane Özel 
Müşaviri Dr. Lawrence S. Thompson tarafından 4 ve 5 Şu
bat 1932 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığına sunulmuştur. 
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A PROGRAM FOR LIBRARY DEVELOPMENT 
İN TURKEY 

it would be unrealistic to make proposals for the future 
of Turkish librarics without giving some attention to the 
assets which Turkey now has in the field of librarianship. 
There are, above ali, a relatively large number of capable 
men and women — most of them quite young — who are 
practicing librarianship at presem, although only two or 
three have hıd any extended formal professional training 
beyond the course offered by Adnan ötüken in the Univer-
sity of Ankara. Another important factor is the presence of 
a storehouse of source materials, particularly in the libra
rics of istanbul, which rivals or excells what may be found 
in the librarics of Vicnna, London, and New York. 
A third asset, and in some respects this is the most im
portant of ali, is the positive and aggressive interest of the 
highest officials of the Turkish government in libraty deve
lopment and the sympathy of the great majority of your 
deputies. A fourth asset which I feel compelled to add for 
the sake of meticulous accuracy is the continuing interest 
of the United States government in the development of 
librarianship everyvvhere in the world as a basic instrument 
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of democracy, and you may be confıdenı thar thıs ınterest 
wıll contınue, that the United States governrr.ent ıs con-
stantly ınterested in actıve cooperatıon wıth the Tuıkısh go 
vernment in us Iıbrary programs. 

it would also be unrealıstıc not ro face the sad fact 
that a tremendously dısproportıonate amount of the natıo-
nal budgets of both Turkey and the United States must be 
devoted to the preservatıon of democracy by force of arms 
rather th ın to ıts extensıon by the power of books Neıt-
her of us tan expect much more for lıbranes and schooK 
than we are now gettıng, and v.e must learn to make the 
most of what we have 

I would lıke to dıscuss the varıous t>pes of lıbranes 
wıth you one by one, begınnıng wıth your Natıonai Lıb> 
rary in Ankara I could probably offer about as many sug-
gestıons for the ınternal admınıstratıon of Adnan ö tuken ' s 
Iıbrary as he could offer for the Umversıty of Kemucky 
Lıbrary, and, mdeed, we have profıted greatly from our 
exchange of ıdeas The great handıcaps of the National 
I.ıbrary are external, not ınternal it needs (1 ) a new buıl 
dıng, not merely more extensıons to the old buıldıng, 

(2) a contınuıng source of competent young lıbrarıans, and 
(3 ) the prcstıge and possıbly even the authorıty to brıng 
about greater cooperatıon among the lıbranes of Turkey in 
general and Ankara in paıtıcular 

I urge you to explore every possıble device for gettıng 
a ncw buıldıng for the Narıonal Lıbrary it ıs most uneco-
nomıcal to tontınue to make addıtıons to a buıldıng not 
even ıntended orıgınalfy as a Iıbrary, and ultımately the 
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expendıtures for addıtıons wıll be money down the dtaın 
when you are compelled to consrruct a new Iıbrary buıld
ıng. If you can fınd the two or three mıllıon lira needed 
for a new buıldıng by any means vvhatsoever, take sıeps to 
do sa ar önce. Possıbly you courd authonze a bond ıssue 
by the Frıends of the National Lıbrary, to be amortızed by 
small annual approprıatıons över a perıod of ten to twenty 
years You mıght even persuade the Tord Foundation, whıch 
has gıven the Free Unıversıty of Berlin $1 , 500,000 for a 
ncw Iıbrary buıldıng, to construct a buıldıng for you, and 
I hope that it wıll be possıble for a Türk of cabınet or 
ambassadonal rank to look ınto thıs possıbılıty when he is 
in the United States. Another urgent need ıs to relıe^e the 
National Lıbrary of the necessıty of provıdıng a piıce for 
unıversıty students to study theır own books Adtquate Mudy 
halis for these young people shoula be provıded. 

The need for a contınuıng source of competent young 
iıbrarıans ıs shared by the National Lıbrary wıth ali other 
lıbrarıes of Turkey. The only answer to thıs need ıs the 
creatıon of a school of lıbrary scıence in one or both of 
your unıversıtıes, to gıve the full year of professıonal train-
ıng whıch ıs generally recognızed as necessary in the Unı-
teâ States bclore a hbrarıan may take a professıonal posı-
tıon it ıs essentıal that thıs lıbrary school be attached to 
a unıversıty in order to gıve it the approprıate prestıge, and 
it ıs esentıal that it grant a lıbrary degree only to those unı
versıty studtnts who completed the four year course whıch 
wıll ınclude a full year of Iıbrarıanshıp along wıth regular 
academıc subjects. Thıs ıs to ınsure that ıntellectually ma-
türe men and women may be brought ınto the professıon 
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of librananship. Preferably only those students in the upper 
third or fourth of their classes should be admitted to the 
school. Possıbly a pre - profcssional course such as that now 
given by Adnan Ötüken should be required during the first 
two years as a prerequisıte for admissİon. 

in the beginning the lıbrary school should be an insti-
tution of a rather general character, giving the customary 
courses in catalogıng, classsıfication, bıblıography, and lıb
rary adminıstratıon; and it should not attempt to sponsor 
advanced study and research untıl it feels strong enough to 
do so. I recommend strongly that you select as soon as pos-
sible two or more competent young librarians with a sound 
academİc background and send them to one of (he larger 
American Iibrary schools, preferably Columbta, Chicago, Il
linois, Mıchıgan, or Californıa, to be prepared to teach in 
your lıbrary school. in the rr.eanwhıle, I hope that it will 
be possıble to start a lıbrary school in the Üniversity of 
Ankara not later than n**xt fail. 

I must make one exception to my recommendation that 
no advanced work or research be done, at presem in your 
lıbrary school. Due to the fact that many prİcelcss manus-
cripts are in excremely bad condıtion, you can afford to 
waste no time in establıshİng an Institute of Book Çare and 
Prescrvation. I recommend that you send a competent young 
palaeographer to study for a ycar in the Istituto di Pato-
logia del Lıbro in Italy and to set hım up in a fully equip 
ped laboratory wıth assİstants when he returns. He sho
uld be the final authority in Tmkey for the çare and pre-
servation of manuseripts and rare. prınted books. He should 
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issue bulJetins and manuals for the use of Jibrarians, he 
should conduct expetiments and report his research, and he 
should travel widely and advise librarians in ali Turkey on 
preservation ptoblems. 

The third need of the National Library is to be a cen-
ter of cooperation. Above ali, its microfilming program 
should be accelerated. A negative microfilm of every manus-
cript of artistic and textual value should be in an atompbomb 
proof vault in Ankara; and some institution such as the Lib
rary of Congress or Princeton University should be encour-
aged to take positive prints at cost so that another copy may 
be in existance 6,000 miles further from the Kremlin. And not 
only should the libraries under the Director of National Lib-
raries be induded in this program, but also the museum 
libraries, the university Jibraries, and even private libraries 
such as that of the Greek Patriarchate with its priceless 
documents relative to Ottoman-Greek relations. 

in a land such as Turkey where booksfunds are strickly 
limited, a national union catalog of printed books is even 
more urgent than it is in America. I urge you to follow 
one of two possible solutions to this problem: (1) To re-
ceive a report from Adnan ötiiken on the Union Catalog 
on cards (authors only) in the Library of Congress which 
he wiJJ visit nexc summer and to consider his estimate for 
setting up a similar instrument for Turkey, or (2) to 
appoint a committee to study in detail the annual union 
catalog of foreign books added to ali Swedish libraries and 
printed in book form and to submit an estimate for a 
similar instrument in Turkey. After weighing carefully the 
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relatıve advantages of both devıces, dccıde on one, support 
it vıgorously, and requıre ali librarıes in Turkey, wıthout 
exception — even jf a sıaiute of rbe Grand National 
Assembly is necessary — to submit auıbor cards for every 
book it acquıres to thıs union catalog. 

These are but ıwo examples of the functıon of a natı-
onal Iıbrary as center of cooperatıon I urge you to conaıder 
thoughtfully the proposals that Adnan Ötuktn wıll utıqı.es-
tıonably make in the future along these lınes Whenever 
t hey are feasıble and financıally possıble, gıve hım ali the 
support and authority he needs for theır ex<cution. 

Before leaving the National Lıbrary, I cannot refraın 
from makİng for it the same plea I shall make for every 
Iıbrary in Turkey; Insofar as you can possıbly affo'd it, 
gıve it more money for books and for salaries. 

As a dırector of a unıversıty Iıbrary, 1 can teli )Ou very 
frankly that I am profoundly dıstuıbed by jour unıversıty 
librarıes. Wıth one or two ocep t ıons , they are mıserably 
admınistered. I have calculated that the total expenditures 
for Iıbrary service at both Ankara and İstanbul are acıually 
greater than they are in most American universıtıes of the 
same size, and ıf you allow for proportional dıffeunces in 
salary scales, our approprıatıons for unıversıty librarıes aıe 
nıggardly beside yours. 

The unfortunate thmg about thıs sıtuations ıs that no 
one knows just how much money ıs beıng spent for Iıbrary 
service in the Universıtıes of Ankara and İstanbul and m the 
Technıcal Unıversıty of İstanbul You have countless ;mall 
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offıce, semınar, and ınstıtute collectıons in these unıversı-
tıes that are not only unnecessary but are actual hındrances 
to research in one faculty I saw m ıhree offıces on ıhe 
same floor a set of German books costıng approxımately 
T. L 1,200 each, and not in any one of them had ali of 
the pages been cut ' Thereıs no centralızed authorıtj in your 
unıversıty lıbrarıes, and most of the lıbrarıans do not enjoy 
the respect of the professors 

The salarıes you spend on assıstants in semınar lıbrarıes 
that could easıly be combıned ınto one central faculty lıbrary 
are fantastıc The duplıcatıon in these lıbrarıes ıs equally 
expensıve, and there ıs no reason why a professor should not 
have to go from one floor to another m order to reach a 
central lıbrary in whıch the et tire academıc communıty has 
equal prıvıleges The varyıng polıcıes of catalogıng, hours 
of openıng, and loan add to the confusıon of the reader 

Now, I understand that your unıversıtıes, wıth the excep-
tıon of the Teknik Okulu (really a unıversıty now), are 
su'onomous I am the fırst to defend thıs system as one 
whıch ınsures the Lern.und Lehrfreıheıt that we value so 
hıghly in the academıc world. But I am also the fırst to 
teli you that many professors are hard-headed and even lazy. 
I know. I am one of them 

And hereın hes your answer in America and in Nor
thern Europe unıversity lıbrarıans have the same traınıng, 
rank, and prestıgc as the full professors and a slıghıly larger 
salary We are in a posıtıon to deal wıth the professors as 
equals, we are in a posıtıon to understand theır needs for 
teachıng and research, w e are affJırted wııh the same fraıl-
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ties of human nature; and we are, fortunately, granted 
the authority make final decİsions İn matters of lıbrary 
administration that wİll result for the gteatest good of the 
greatest number. 

Let me give you what I consider a rather fantastıc situ-
atıon. in the University of istanbul an arehiteet was alIowed 
to build librarıes for the Facultıcs of Economıcs and Law 
out of his own head. Thete was no lıbrarian who had the 
prestrge to push his way into the buıldrng pJans. Now the 
two librarıes share a common readıng room; but their stacks 
are separated by a wall a lıalf a meter thick. The books 
stoeks of these librarıes are hıghly similar, the needs of 
the readers much alıke, and the work of the Iıbrarians 
very similar. By the sımple procedure of knockİng down 
the wall and making the best out of a bad job by the 
arehiteet with the offıces, these two librarıes could be com-
bıned. admınıstratıve costs could be cut in half, and service 
vıst\y ımpıoveâ. But no, says your professor, you are vıo-
latıng my Lehrfretheit, and I cannot permıt this. Gentlemen, 
ıf it is I.ehrfreıheıt to squandcr the money of the taxpayers 
in thıs manner then I can prove to you that Joseph Stalın 
ıs a pillar of demoeracy. 

Appoİntments and policıes of teachıng and research in 
your unıvcrsities must always remain in the hands of the 
faculty. The overall polıtıes of development, plannirg, and 
administration of physıcal property of the state must be 
subjected to central administration. You must advise your 
professors that you ıntend to gtvc them the best library 
service possible; and, ıf it ıs netessary for the Grand Na-
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tıonal Assembly to ınciude the folIowıng lecommendatıon 
in ıts approprıatıon bili for the unıversıtıes in order to 
enforce it, it should be done 

in both the Unıversıty of Ankara and the Unıversıty of 
istanbul the offıce of a dırector of unıversıty lıbrarıes should 
be created Thıs offıce should be gıven the final authorıty 
in ali matters pertaınıng to lıbrary service, and ıhe Mınıstry 
of Fınance should honor no rctjuısıtıons for books or for 
personel servıces for lıbrary work that does not bear his 
approval Naturally, he wıll follow the democratıc methods 
of makıng his decısıons wıth ıhe aıd of a councıl of lıbra-
rıans and an ınter-facuky lıbrary commıttce, but his shall 
be the final say He must have a rank second only to the 
rector and equal to that of the deans, and he must have 
the approprıate salaty 

You should begın now to thınk about the man who can 
fiil thıs offıce in Ankara and istanbul respectıvely I suggest 
a strong and competent young full professor wıth bıblıogra. 
phıcal ınterests and admınıstratıve competence. He should be 
sent to one of the fıve great lıbrary schools in America to 
study for a year For another year he should vısıt the 
great unıversıty lıbrarıes in the United States, England, 
Scandınavıa, the Netherlands, and Germany The thırd year 
should be spent in a careful analysıs of the lıbrary problems 
of his unıversıty, the results of whıch ought to be ıncorpora. 
ted in a survey report such as those of Cornell, Auburn, 
Vırgınıa Polytechnıc Instıtute, and other American ınstıtu 
tıons (sce my artıcle in the Festschrıft Stollreıther on sitf-
veys) The next seven years he should devote to a thorough 
housecleanıng 
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I don't urge you to approprıate one more kuruş for lıb
rary servıces m your unı\ersıtıes untıl you have fol!owed 
these suggcstıons If you only maıntaın your current appro-
prıatıons for unıversıty lıbrary service (ıf you can ascertaın 
what they are) , I myself wıll apply for the job of dırector 
of lıbranes of the Unıversıty of Ankara in 1960, for you 
wıl! be puttıng as much money in lıbrary service here as 
we do in Kentucky 

If you adopt the prıncıple that broad pohcıes of your 
unıversıtıes and admınıstratıon of fheır physıcai property 
are sub|ect to central control, you wıll soon realıze the ne-
cessıty of cooperatıon in the buıldıng of research lıbranes 
I WJS shocked to dıscover in istanbul two technıcal unı 
versıtıes (one called an Okulu, but actually a unıversıty) wıth 
duplıcatıng lıbranes barely thrce kılometers apart, one [ust 
beyond Taksim, the other in Yıldız On a much broader scale, 
ali your lıbranes must learn cooperatıon There ıs lıttlc 
reason for nıneteenth tentury l u r k r h nıwspapeıs to be scat-
tered haphazardly in t ree lıbranes wıthın a stone's thrcw of 
one another, the Bayazıt, the Belediye, and tlıe Unıversıty s 
General Lıbrary in istanbul *Irue cnough, eath belongs to a 
dıfferent admmıstratıve authonty, but it ıs in the tommon 
ınterest that they coordınate theır coUeuıng polıcıcs 

I tan be much morc cluntable to the manustrıpt lıbranes 
o( istanbul than I can be to 'lıe unıversıty lıbranes in fact, 
it ıs 10 easy to be thrılled by the pıogress ılıat has been 
made these lıbranes dunng the İast detade that one ıs 
tempted to permıt theır aaomplıshrrcnts to oveshadov* theır 
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needs. I do urge ali of you only to take one look at the 
«before and after» photographs of the Bayazıt and the 
Suleymanıye, and you wıll agree that the men in Ankata 
and istanbul who ate responsıble for thıs metamorphosıs 
mıy be entrusted wıth any amount of money that the Tutkısh 
state ıs able to appropnate for Iıbrary service. 

I shall not dwell long on theır needs They are much 
the same as those of the National Lıbrary — a fine rrodern 
buıldıng, traıned and well paıd staff, cooperatıon 1 do ufge 
you to consıdcr serıously the possıbıluy of a ctmral buıl
dıng for the research coJlecıons of istanbul (exceptıng, 
of course, those magnıfıcent and hiatorıc archıtectural gtms, 
the Koprulu, Ragıp Paşa, the Nuruosmanıye, and, vvıthın 
the museum group, the Ahmet III) A careful analysıs of 
the costs of admınısterıng many small unıts woufd ındıcate 
clearly that the savıngs effected by further consolıdatıons 
could pay for a new buıldıng wıthın a decade 

Cooperatıon, enforced ıf necessary, ıs an urgent desıder-
atum I was struck by the fact that the lıbrarıes responsıble 
to three dıfferent admınıstratıve authorıtıes, namely, the 
Unıversıty's Genetal Lıbrary, the Topkapı Saray, and the 
Suleymanıye, ali have expensıve photographıc equıpment, ali 
ultımately paıd for from the Turkısh taxpayet's pocket The 
Suleymanıye could easıly setve the photographıc rceds of 
ali of these lıbrarıes 

As a foreıgn sdıolar, I urge you to accelerate in every 
possıble way the productıon of the prınted catalogs of the 
manuscrıpts of istanbul I have been profoundly ımpressed 
by the excellence of the ten fascıcles of the unıon catalog 
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of Turkısh hıstorıcai manuscrıpts and the one fascıcle of the 
catalog of Turkısh dıvans in the lıbraries of istanbul, but 
I am ınordınately curıous to know about the other types of 
Turkısh manuscrıpts, the Arabıc and Persıan manuscrıpts, 
and the manuscrıpts in Ar kara and the provınces. I have 
praısed these catalogs hıghly in the American, Knglısh, Ger-
man, Dutch and Scandınavıan journals .but in each journal 
to whıclı I have sent a repon of these catalogs, I have ex-
pressed the samc thoughts that I have just outhned to you. 
Scholars of Europe and America wıll have hıgh hopes for 
what you can produce in the futurc. Do not dısappomt 
t hem 

The most eloquent parts of any report on Turkısh lıb
raries wouId be the pages on whıch nothıng ıs wrıtten. 
These arc the pages whıch vvould normally be devoted to 
thıldren's lıbraries, school lıbraries, and publıc İıbrancs m the 
sense that they have developed in the Northern Europe and 
the Tnglısh - speakıng worId. You have ali three of these 
types of lıbraries, bur none of them has yet receıved the 
fınancıal support to enable it to develope ınto a type of 
hbrary gıvıng maxımum service 

I have been a bit conservatıve so far about urgıng you 
to attempt to ıncrease the amounts of money avaılable to 
İıbrancs. in my dıscussion of chıLlren's lıbraries, school 
lıbraries, and publıc lıbraries, I shall urgc you to attempt to 
sccure evcry cent you can from the natıonal budget. it ıs 
here that the battle of demoeracy wıll be won, and unless 
you can traın a nevv gcneratıon to be a generatton of rea-
ders, a gencratıon of men and womcn who tan make de-
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cisions on the basis of objective fact, the mightiest army in 
the vvorld cannot preserve the great democracy that Turkey 
has created in the short space of three decades. I cannot 
refrain from quoting from one of our Chri.nian scriptures 
that telis us that even though you gain the who!e world, it 
will be for naught if you lose your own soul, or, as the 
modern theologian would define it, your intellectual integ-
rity. A nation of readers can be certain of its intellectual 
integrity. 

Let us take first of ali the school libraries. in my per-
sonai opinion, these ate the most important of ali libraries; 
and I intend to distribute to each of you at an early da-
te a little description and encomium of this type of library. 

You have school libraries at presem in your lycees, but 
they are vastly different from what we know as school lib
raries. î have seen your school libraries only in istanbul and 
Ankara, but I am sure they must be as good or better 
than any in the provinces. A typical Tuıkislı lycee library 
in one of these cities consists of three or four thou-
sand books accumulated through shipments made by the 
Ministry of Education över a period of years. There is, 
of course, the fine series of classics in ttanslation, the 
famous Turkish authors, basic reference wotks such as the 
Türk, islam, and Sanat -encyclopedias, and perhaps a fcw 
magazines given by the American Information Service or the 
Britislı Council. A large proportion of the books are un-
bound, and they are slıelved by accession number in locked 
cases. The catalog, if any, is lıkely to be in manusaipt , 
and there is no alphabetical subject catalog or even a clas-
sed catalog. The attendant — and 1 can only say atten-
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dant — ıs hkely 10 be a person \ \ ı t hou t u m \ c r s ı t y t r , . ın ıng 
w.ho knovvs n o t h ı n g about l ıbrary technıques I have as ed 
f ı \ c a t t e n d a n ı s in school l ı b r a r u s whc ıhc r tbey have read 
A d n a n Otııken s fine mamıa l af J ı b r anansh ıp , and rhe reply 
has becn n e g a m e in each case S t u d t m s r ray or may r o t 
( o m c to ıhe lıbrary but n no tase do tlıcy tons ıde r it tlıe 
hcart of rhe school , tbe o n e place v-hcrc th ty may f ınd 
and read any book on any subje t t Morcover , tlıe p r e s e m 
t u r n e u lum of T u ı k ı s h I j tees ıs not set up in a m a n n e r 
ıhat w 111 encourage lıbrary use snd t ra ıned l ıb ra r ıans 

mtısr v,otk K/r/î secondary school expcra to recufy tin s 
s ı tuat ıon 

( ontrast ılııs sıtuatıon u ı ı h an Amcıır, n hıgh school 
{İyeee) lıbrary in charge of ıhe l ıbrary ıs a young man or 
u o m a n w h o lıas one year of profess ıona l l ıbrary t r a ın ıng 
in add ı t ıon to his four j e a ı s of work in a unıvers ı ty H e 
re te ıves a salary e q u ı \ a l e n t to or s l ıght ly grea ıe r than that 
of mo t e \ p e n e m e d teachers H e has his owr. budge t for 
buy ıng books , magaz ınes , and ncvvspapets , and hc can re
is te his acquıs ı t ıons of matensh to thc « h o o l s p r o g r a m ot 
t t a t h ı n g and s tudj H c catalogs each book fully by diı thor, 
t ı t le, and sub | e t t a t c o r d m g to unıvers^l ly accept td t u l t s , 
and tbe s t uden t s use t his ca ta log |ust as t h t y wıl l later use 
theır pub l ıc l ıbrary cata log Tl ıe aFphabctıcal subj tc t ca ta log 
has p ro \Ln to be tbe most uscful by far in school , publ ıc , 
and unıvers ı ty l ı b r anes , w h e r t a s ıhe d a s s e d ıs not ıısed 
srmply because it ıs ımposs ıb le lor the average r t a d t r t o 
lea tn thc t l a ss ı f ı t a t ıon by heart 1 )ıc books arc a r r anged in 
t lass ı f ıed o r d t r on the s h e h e s , and thc young p c o p l e may 
b remse a m o n g them ıo theır heart*; t o n t t m , boıh d u n r g 
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school hours and after school hours — and in vacatıons as 
well. They may borrow books for home readıng 7here aıe 
magazınes in abundance to supply students wıth a knowledge 
of what ıs happcnıng in the world they lıve in There is 
an actıve publıc rclatıons program of the lıbrarıan in the 
form o( lıbrary clubs, radıo programs, newspaper release, 
and dıscussıon groups Thıs ıs the baıest outlıne of a school 
lıbrary program, a subject on vvhıch thousands of pages 
have been wrıtten in books and magazine artıcles 

If no other recommendatıon in thıs report ıs followcd, 
I would want thıs one to be gıvcn the most earnest con-
sıderatıon, even ıf ıts executıon requıres consıdtrable sacrıfıce 
Select fıve of your ablest young unıversıty graduatts who 
are qualıfıed to be lycee teachers, send them to a good Ame 
rican lıbrary school in 1952 to study school lıbrananshıp for 
one year, and place them in fıve model lycee hbıarıes wıth 
full support to develope the lıbranes as they see fit—and 
vvateh the re<ults You vvıll have not only more effectıve 
ınsttuctıon in your school but also a more ıntcllectually 
alert faculty and student body Moreover, there wıll be 
trouble for you in the future. These young people are goıng 
to demand and get pubhc lıbranes such as I ara about to 
descrıbe to you in the next ıwo pages, and you wıll have to 
pay for them vvhether you lıke it or not 

Ordınarıly I vvould teli you to send your prospectıve 
sthool lıbranans to any one of about a half a dozen American 
lıbrary school vvhııh have been preemınently successful in 
traınıng school lıbranans Hovvever, I shovjld lıke to urge 
you to send them to the Unıversıty of Kentucky I fcel that 
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I have gained enough insight into your problems to help 
organize a program ıhat wİll be particularly useful for these 
prospectıve Turkish school librarians. As for the instructıon 
that we can offer, I can make no better advertisement th ın 
that "fflüCh of it will be given by Miss Kate Wofford'* 
sister! 

If you folIow my rccommendations on school libraries, 
you are going to have public libraries or will have to explaın 
why you don't have them to the best educated, best İnformed 
generation that Turkey has ever had. I don't mind makı'ng 
such a revolutıonary statement in the name of educatıon, 
for I believe İn the nghteousness of my cause as much as 
any seer or prophet ever belİeved in his gospel. 

You have today your public libraries in ıhe sense that 
they are available to ali the people. But dıstinguish, please, 
betvveen public libraries and people's libraries (bİblıotheques 
populaires, Volksbıbliotheken). So also are the Royal Library 
in Stockholm, the Britİsh Museum, and the Library of Con-
gress public libraries. But none of these libraries are adapted 
specifically and exclusively to the needs of the people, the 
butcher, the baker, the shocstore derk, the scenographer, the 
bus driver, the professor off his dİgnity, the cabinet minister 
in mufti. 

Let me descrîbe a public library that you mıght find in 
Kalamazoo, Michıgan, in Gothenburg, Sweden, or İn Lexmg-
ton, Kentucky. There is a spacîous and inviting buİldıng 
whose extenor looks far more attractıve than a department 
store or even the exterior of a cınema decorated wİth gİrls 
in scanty swimsuıts . it cost the commumty a great deal to 
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buıld the lıbrary, but no one fusses about it as he wou!d 
about an ordınary governmcnt buıidıng inside there are 
bnght decoratıons, comfortable chaırs, and an abundance 
of books, magazınes, and perıodıcals wbıch the lıbrarıans 
have selected only after a careful study of the communıty, 
ıts needs and aspıratıons. The reader wanders freely among 
the shelves of books and magazınes in orderly arrangement 
be the Dewey Decımal Classıfıcatıon, pullıng some off for 
desultory perusal, selectıng others for leısurely readıng at 
home. Home cırculatıon of expendabJe, repJaccabJe books ıs 
a basıc essentıal of modern publıc lıbıary poJıcy If he doesn't 
know quıte what he wants, there ıs the refeıence Jıbrarıan, 
traıned, cultured, and frıendly, who ıs able to guıde hım 
in his readıng. May be he really doesn't wadt a book, bur 
rather a film, a pıcture, a recordıng of a great woık of clas. 
sıcal musıc or of folk musıc Ali are avaılable for hım. 
If he ıs experıenced in the ways of the lıbrary, he can fınd 
his way through the card catalog, arranged in an orderly 
alphabetıcal fashıon by author, tıtle, and subjeçt If he ısn t 
worldly wtse in the w<ıys of lıbrarıes, the frıendly and 
effıcıent lıbrarıan ıs at his side 

How old ıs our reader? Perhaps he ıs sıx, perhaps he 
ıs sıxty. Let's talk about the young folks. I can't resıst it, 
for I'm eagerly lookıng forward to the day about fıve 
years from now when I wıll take my lıttle sıx month old 
daughter for her fırst vısıt to a publıc lıbrary. She won't 
be able to re#d prınted books, but she wıll fmd pıcture 
books. posters, fılms, and records that wıll delıght her no 
end. She wıll go back önce a week to a story-tellıng hour. 
Next year she wıll begın to reac. the easy books that her 
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prımaty grade teacher telis her about, and the fırst summer 
after she starts to school shc wıl[ joın a summer readıng 
club wıth the other chıldren of the communıty and have 
glorıous advenıures wıth people and books that neıther you 
nor I, thırty years ago in a rural American communıty, en-
joyed as a chıld. From there on to womanhood she wıll 
be a reader and not just because her daddy ıs a lıbrarıan. 

Now let's return from thıs slıghtly nostalgıç bit of tutu-
rısm I have allowed myself, My' most pleasant memory of Tur-
key wıll be the enthusıasm that you ali have for chıldren's 
lıbrarıcs. I am goıng to teli my frıends in backward Ame
rican communıtıes about the ıng^nuıty of Muzaffer Gökmen 
in desıgnıng his chıldten's toom at the Bayazıt I am not 
go ng to teli my wıfe about ali the fun that Mrs. ötuken 
has in the chıldren's lıbrary in Ankara, for I want her to 
run a one baby chıldren's lıbrary m my own house and 
not get the mıssıonary spırıt. it is dil too mfectıous. 

But I want to see publıc Iıbrarıes, adult and chıldren's 
lıbrarıes, ali oveı Turkey The cıtuens of every com
munıty, however small, however remote, desetve lıbrary 
service. You have caught the very contagıous germ of lıb
rary service and ıts ideals in Ankara, istanbul, and izmir, 
but I want to see it spread to Adana, to Antalya, to An
takya, to Trabzon, to Akşehir, to Van, to evcry koy and 
şehir on the map. I want to see it spread to suburbs, to 
hospıtah, army camps to every place that a cıtızen of a 
democratıc communıty ıs hkely to go for books and readıng. 

AH of rhıs wıll cosr money, a great deaf of it Don't 
hesıtate to press yout needs, to urge thcm, to pohtıc for 
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them, when it ıs a cjuestıon of the neecs of chıldren, 
young people, and the cıtızens at Jarge 

We have found in our ındıvıdual American states that 
good programs of publıc lıbrary service can best be deve-
Joped through strong .and actıve state lıbrajy agencıes. 
These state lıbrary commıssıons draw up overall plans for 
publıc lıbrary service, present theır programs to the state 
legıslatures and secure approprıatıons for ımplementıng 
them. They ıssue bıblıogfaphıes of best books for specıfıc 
types of lıbrarıes, send out specıalısts to organize n ıw hb-
rarırs, ıssue monthly ınformatıon bulletıns, publısh dıgesıs 
of revıews of the best current books whıch lıbranat.s are 
lıkely to consıder, and grant specıal approprıatıons for 
lıbrarıes in areas too poor to support a regular publıc lıb
rary. in some parts of the United States and Western 
Europe it ıs ımpossıble to maıntaın a regular publıc lıbrary, 
and therefore bookmobıles loaded wıth 1,500-2,000 of ıhe 
best current books — a publıc lıbrary in the mıcıocosm — 
stop at thırty or forty communıtıes, schools, or local gather-
mg places durıng a sıngle week in order to dıstnbute 
books. 

I would Iıke to urge jou to consıder the possıbılıty of 
purchasıng three or four bookmobıles for use in thıckly 
populated areas wıth good roads Such bookmobıles could 
serve communıtıes on eııher side of the Bosphoıus, and in 
the vıcınıty of Ankara and izmir. Many rural communıtıes 
whıch are close ro these great cıtıes, and whıch could not 
afford ındıvıdual lıbrarıes could be served in thıs matıner. 
Turkey ıs rapıdly developıng a good system of ruıal hıgh-
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ways t Mid th* literacy of the rural population ıs rapıdly in-
creasîng. Soon these people will be demanding lıbrary ser
vice; and even though you cannot constıuct a new lıbrary 
Luilding immedıately in cvery viMage, you wıM be able to 
serve a large number of them wıth boukmobiles on your 
fine new highways. 

Thıs is the kind of program I wou!d lıke to see dere-
loped for Turkey. You havc a strong naeıonal lıbrary offtce 
under Aziz Berker that you wıll appreciate more and more 
in succeedmg generations; but you must lend conerete 
fınancıal support to its programs and aspiratıons. You are 
rapıdly acquİnng a superb system of publrc roads, and soon 
no town or village wıll be beyond the reach of a book-
mobıle. Don't let the Public Roads Adn.inıstratıon get 
ahead of the lıbrarİes. 

in summary, I would lıke to lise spe^ıfically certaın 
important recommendaııons I have made : 

1. Explore every possıbılıty for the construction of a new-
buılding for the National Lıbrary İn Ankara and for 
a central buıldıng for the manuscrıpt and rare book 
lıbrarıes of istanbul. 

2. Establish a übrary school in one or both of ıhe two 
great Turkish unıversitıes. 

3. Explore fvcry possıble means of coopetauon, and en-
force lıbrary coopeatıon, by legıslatıon ıf necessary. 

4. Reform completely the adminıstration of your univer-
sıty lıbraries along the lınes suggested. 
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Accelerate and expand the program for publishing 
union catalogs of manuscripts and establısh some şort 
of a union catalog of printed books. 

Accelerate and expand the program for microfilming 
manuscripts; deposit film copies of ali signifıcant ma
nuscripts in safe places. 

Bend every effort to develope public lıbraries, child-
ren's libraries, school libraries, rcmembering that mo-
ney spent here is as effective as money spent for 
armies to defend national integrity. 

Purchase and put into operation three or four book-
mobiles to serve thickJy populated areas with good 
roads. 

Implement a strong program for popular Iıbrary 
service, expand and develope the services of the 
office of the Director of National Libraries. 

Send abroad for education: (a) Two or more compe. 
tene young librarians who will qualify as professors 
of Iıbrary science, preferably to one of the Iarger 
American library schools; (b) an able palaeographer 
to the Istituto di Patologia del Libro; (c) prospeetive 
direetors of the university libraries of Ankara and 
istanbul, for a study program as suggested; and — 
most important of ali — (d) five able ly«.ee teachers 
to study for one year at a strong »chool of school 
Iıbrary service, after vvhıch they shall return to Tur-
key and develope model school lıbraries. 
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This rcport was presented to the Ministry of Eduratton 
on Feb. 4 & 5, 1952, by Dr. Lawrence S. Thompson, Lib-
rarian of the University of Kentucky, specİal lİbrary con-
sultant from the United States. 

48 



ORTA ÖĞRETİM KÜTÜPHANESİ 

Konfransımız için tahsis edilen zamanın müsaadesi nis
petinde ancak Okul Kütüphaneciliğinin en önemli cep
helerine temas edebileceğiz Amerikan Kütüphanecilik 
okullarında bir bütün yıl tahsil gördükten sonra bir okul 
kütüphanecisi vazife deruhde eylemeğe ehil ve hazır bir du
ruma gelmiş olur. 

OKUL KÜTÜPHANESİ NEDİR ? 

Evvelâ bir okul kütüphanesi ne demektir, bunu düşüne
lim- İlk'bakışta görürüz ki, burası bir yard.mcı kütüphane 
servisi kadar kitaplara depoluk eden bir yer değildir. B.r 
ihtisas sahası yoktur, ama öğrencilerle öğretmenlerin butun 
alâka ve meraklarını cevapland.rabilecek her türlü konu 
üzerinde kitap ihtiva eden bir genel koleksiyondur. Okulun 
sadece ders kitaplariyle tek bir kitap usulünü güderek 
öğretim yapması halinde bilemiyeceği veya ihmal edebileceği 
kitapların okunmasını hatırlatmak suretiyle müspet ve yapıcı 
bir vazife deruhde etmiştir. Her türlü matbuanın okunduğu 
bir merkezdir, yani burada kupürler, broşürler, resimler ha-
ritalar ve mecmular bulunur. Okul kütüphanec.s., ki alelade 
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bir Öğretmenden çok daha mükemmel bir eğitim görmüştür, 
kitaplarla gençleri bir araya getirmekte çok maharetli bir 
uzmandır. Aynı zamanda kütüphaneyi sadece bir okuma 
odası yapmakla kalmayıp bunu bütün okulun bir çalışma 
merkezi ve bîr kitap lâboratuvan haline getirir. 

Bir okul kütüphanesinin başarılı olmasında bazı kaçınıl
maz âmiller vardır. Her şeyden evvel tam bîr eğitim görmüş 
kütüphaneciye ihtiyaç vardır. Tam bir eğitim görmüş 
derken, Kütüphanecilik Meslek Okulunda bir bütün yıl 
tahsil görmüş olmasını kastediyoruz. Aynı zamanda öğret-
menlik ehliyeti de bulunan bu kütüphanecinin maaşı aleâlde 
öğretmenlerınınkıne eşit, hattâ çoğu zaman daha da yüksektir. 
Okul kütüphnecisi, malî yardım için sorumlu bulunanlara 
kütüphanenin ihtiyaçlarını aksettirebilecek, kütüphane mefhu
munu kavramış, Okul içerisinde hareketli bir kütüphaneye 
sahip olma imkânlarının kendisine sağhyabileceği başarının 
farkında bulunan geniş fikirli bir müdür tarafından destek
lenmelidir. Kütüphaneci, kütüphanenin zengin kaynakların
dan faydalanarak dersleri canlı ve uyanık tutmak istıyen 
bir Öğretmenler kurulunun sıkı işbirliğine de muhtaçtır. 
Sonra, tabiî, büyük itina ile seçilmiş, çocuklara çeşitli okuma 
tecrübesi verebilecek kİrap koleksiyonu lâzımdır. Öyle ki, 
her öğrenciye dört beş kitap düşebilmeli ve sık sık yenileri 
alınarak eskileri yenilenmelidir. Sınıflarda mevcut öğrenci 
sayısı ortalamasının hiç olmazsa yarım misli fazlasını alabicek 
bir oturma yeri olan, gerekli rafları, lüzumlu mobilyesı ve ni
hayet iyi bir ışık tertibatı bulunan bir Kütüphane odası şarttır. 

Okul kütüphanecisi ne gibi vasıflan haiz olmalıdır? Okul 
kütüphanecisinin meslek eğitimi görürken kitap bilgisini, 

50 



çocuk pisikolojisini, öğretim metotlarını (bilfiil tecıiibe son 
derece kıymetlidir), çeşitli ders müfredatı bilgisi ile bir kü
tüphane organize etmek ehliyetini iktisap etmiş olması 
gereklidir. Bir şahsiyet olarak, öğrenci ve öğretmenlerde 
merak uyandırabilme hassasına sahip olmalı, keyif için okuma 
hevesini aşılamah, kütüphaneyi öğretim bakımından tam 
verim sağlıyacak şekilde ayarlamalı ve öğrenim meselelerine 
yardım etmek kabiliyeti bulunmalıdır. 

Bu ehliyet ve kabiliyeti mücerrep, mütehassıs kütüphaneci
den öğrenci sadece çok iyi şekilde organize edilmiş bir kitap, 
resim ve mecmua koleksiyonu beklemekle kalmamal;, aynı 
zamanda kütüphaneyi nasıl kullanabileceğini, ders dışı çalış
malarında ve diğer heves ve meraklarının tatmininde kütüp
haneden nasıl faydalanacağını öğrenmeli ve böylece okul 
bittikten sonra dahi devam edecek olan kütüphaaeyi kul
lanma itiyadrm kazanmalıdır, öğretmenin de kütüphaneciden 
istiyeceği hususlar vardır. Bunlar, sınıf çalışmalarını 
zenginleştirmek için kütüphane yardımı ve malzemesi, 
kütüphanenin başarılı olmasına hizmet edebileceği sınıf 
projeleri için fikirler ve dersle ilgili muhtelif soruların 
cevaplarını bulmağa yardım eden kitapların temini, ders
lerinde geri kalmış çocuklar ve zekâsı daha süratle 
inkişaf etmiş öğrencilerle ilgilenme ve derste kullanıla
bilecek yeni ve elverişli kitaplardan kendilerini haberdar 
etme gibi hususlardır. Kütüphaneci de öğretmenden bazı 
noktalarda yardtm beklemektedir. Meselâ, kendi mevzuu hak. 
kında veya onunla ilgili olarak mevcut kitaplar hakkında 
bilgi ki ancak bu sayede Kütüphane için en iyi eserlerin sa
tın alınabilmesi mümkün olabilir. Öğrencileri, kütüphaneyi 
kullanabilmeleri için yetiştirme hususu ile kütüphanede 
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mevcut kitap ve malzeme hakkında malûmat verme keyfiyeti 
bunlar meyanmdadır. 

K Ü T Ü P H A N E N İ N KULLANILMASINI TEŞVİK 

Okul kütüphanecisinin, öğrencilerin kütüphaneyi kullan
malarım ceşwk etmek için başvurabileceği birçok usuller 
vardır Çocukların ilgilenebileceği kitaplardan soz açarak 
onların okumasını teşvik eder Öğrencileri teker teker kü
tüphaneye çağırarak bilgi için başvurabilecekleri kitapları 
kullanmağa ikna eder, aynt zamanda derslerine yardımcı 
olarak okuyabilecekleri kitapların listesini butun guruplara 
dağıtır. Öğretmenler sınıflanndakı öğrencileri kütüphaneye 
getirip dersle ilgili araştırma kaynaklarından faydalanmağı 
kendilerine öğretir ve buna mecbur ederler Okul Kütüphanesi 
okuyucularıyle temas ve münasebetler, diğerleriyle olduğun
dan daha da şümullüdür Kitaplar hakkında yapacağı duvar 
ilânlarını sınıfların ilân tahtalarına ve kütüphaneye asmakla 
beraber, bu kitapları sınıflara kadar götürerek öğrencilere 
bunların bir özetini yapar, onlar için radyo, kitap saatleri dü
zenler ve hattâ Kütüphanenin çalışmaları hakkında mahallî 
gazetede ve eğer mevcut ise, Okul, gazete veya mecmuasında 
yazılar hazırlar. Muhayyilesi geniş bir kütüphaneci ise ku. 
tuphane mevzuunda öğrencinin merakını uyandırabilecek 
daha bir suru usuller ve vesileler yaratabilir 

Okul kütüphanesine olan merak ve alâkayı geliştirmek 
için en önemli vasıtalardan bin öğrencilerden kütüphane 
yardımcıları teşkil edilmesidir Öğrenciler öğretmenlerine na
zaran arkadaşlarından daha az çekinirler ve bu öğrenci 
kuruphane yardımcılarının daha sonra kütüphanecilik mesle-
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ğine sülük ederek hayatlarını buna vakfetmiş olmalan da 
nadirattan değildir. Bir öğrenci kütüphane yardımcısı, ders-
lerindeki yüksek başarısı, verilen her işi yapmak heves ve 
isteği, giyinişi ve kendine verdiği çeki düzen, kitaplara karşı 
beslediği sevgi ve şüphesiz öğretmenlerinin tavsiyesi nazarı 
itibara alınarak seçilmelidir. Okul kütüphanecisi tarafından 
bu öğrenci yardımcıların ne yolda çalışacaklarını belirten 
bir iç talimat vücuda getirilmesi şayanı arzudur. Böylece 
öğrenci yardımcıların kütüphane işi ile mükemmel bir şe
kilde ünsiyet peyda etmesi sağlanmış olur. öğrenci yardımcı
ların vazifeleri, dağıtma işi, kütüphane bakımı, kitapların 
makine sür'at ve düzeni ile hazırlanması, ciltleme işi, 
mecmua ve gazetelerin bakımı, ilân işi, sekreterlik işleri (ki 
bunun için hususi eğitim şarttır) lüzumu halinde başvuru, 
lacak ansiklopedik bilgiyi ihtiva eden eserlerin düzenlen
mesi (bu yalnız çok ilerlemiş, son derece kabiliyetli öğren-
çiler içindir) ve fişleme ile kitap siparişi işi (en ehliyet-
liler için) gibi hususlardan terekküp eder. Tabiî bütün bu 
iş tamamen ihtiyarî bir mahiyet arzeder ve öğrenci yardım
cılar; mukabilinde bir para beklemiyen, bu işi sadece zevki 
için yapacak kimselerden intihap olunmalıdır. 

Çoğu zaman, bütün öğrencilerin kütüphaneyi ve işleme 
tarzını iyice anîıyabilmeleri maksadiyle, öğrenci yardımcılar 
gurupundan daha geniş bir topluluğu içerisine alan kütüp
hane kulüpleri kurulur. Bu kulüp de diğer öğrenci faaliyet
lerinin yanında Tiyatro Kulübü (Temsil Kolu), Münazara 
Birliği, Koro gibi ayrı tüzükleri bulunan ve Okulun Ders 
Dışı Çalışmaları Kollarında yer alan bir Kulüptür. Gayesi, 
öğrenciler arasında kitap kullanma ve kitapçılığa karşı olan 
alâkayı teşvik etmek, okuma hevesini artırmak ve okulun 
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kütüphane servisini geliştirmektir. Bu birliğe her öğrenci 
âza olabilir. Şüphesiz bu kulübün de idarecileri ve komis
yonları vardır. Meselâ, her toplantının gündemini hazııhyan 
bir Program Komisyonu, yeni kitapların liste ve Özetini 
yapan bir Kitap Komisyonu, mecmualarda çıkan önemli 
makaleler hakkında bilgi veren bir Mecmua Komisyonu, 
bütün okul çalışmalarının vakayiini günü gününe tutan bir 
Komisyon, Okul gazetesinin duvar ilânlarını tanzim ve öğ
renciler hakkında küçük yazılar (fıkra ve makale) kaleme 
alan b.'r Yayın Komisyonu ve nihayet, arada sırada öğret
menler ve veliler için bir çay veya kır gezintisi tertipliyen 
Sosyal Komisyon bulunur. Toplantılar bir ders yılı zarfında 
yahut muayyen bir ders dönemi esnasında, haftada bir veya 
on beş günde bir olmak üzere yapılabilir. 

K l T A P SEÇME 

Bir okul kütüphanesi için kitap seçme, diğer çeşit kü
tüphaneler için kitap seçmekten çok daha önemlidir. Okul 
Kütüphanesi bir araştırma ve ihtisas kütüphanesi olmadığı 
için mevcut eserleri öğrenci ve Öğretmenlerin bilfiil ihtiyaç 
ve kullanışlarına tahsis ve inhisar ettirmelidir. Kullanılmı-
yan bir kitabı elden çıkarmakta tereddüde asla düşülme-
melidir. Okul kütüphanecisi, kütüphanesinin, müessesenin 
hizmet etmekte olduğu eğitim siyasetine ve müfredat prog
ramına uygun bir şekilde gelişip gelişmediğini devamlı 
olarak kontrol etmek ve kitap koleksiyonunu ona göre göz
den ve elden geçirmek zorundadır. Bağış olarak kitap kabul 
etmekte son derece titiz davranılmalıdır. Zaten yeter malî 
kaynağı bulunan bir okul kütüphanesinin bağış kabul etmeği 
düşünmesi bile abestir; zira okul kütüphanesine verilecek 

54 



kitapların çoğu evde mevcudiyetine artık lüzum gorıilmıyen 
kitaplardır. Okul kütüphanesi evimizin sakın bir köşesinde 
ışık vaziyeti müsait gayet ralur bir koltuk kadar okumağı 
elverişli ve sürükleyici, çekici olmalıdır. Şu nokta da unu
tulmamalıdır ki, evde okunmıyan kitaplar, okul kütüphane
sinde de okunmaması bahtsızlığına uğramağa mahkûmdur 

Şimdi seçilecek kitaplar hakkında karar vermek için 
muhtemel kıstasları gözden geçirelim: 

' — Konusu gençlere uygun ve onların hoşlarına gide
bilecek mahiyette mıdır i 

2 — Olaylara dayanan kitaplarda konu, salahiyetli bir 
kalemden çıkmış, yeni yazılmış ve ihtiva ettiği bilgi haki. 
kate tamamen uygun mu bulunmuştur5 

^ — Kitabın konusu öğrencilerde bir he\es uyandıra
cak, onları takdir hisleriyle dolduracak özellikte mıdır > 

4 — Konu tarihî veya modern hayatın vakalarını haki
kate dayanan tarafsız bir gözle mı inceleyip yorumlamaktadır? 

5 — Kitabın üslûbu, kelime zenginliği, cümle yapısı, 
şekil ve ifade bakımlarından, eserin konusunu tam btr 
başarıyle açtklıyabılecek ve hitap etmekte olduğu okuyucu
ların alâkasını üzerine çekebilecek mahiyette mıdır? 

(t — Kitabın dış ve iç görünüşü, yanı, boyu, kalınlığı, 
cildi, kullanılan kâğıdın cinsî, sahıfe marjları, kullanılan 
harf tipleri ve satırlar arasındaki boşluk bakımlarından tat
min edici midir ? 

7 — Kıtabr suslıyen resimler gerek metin, gerek vuzuh, 
gerekse sanat kıymeti noktasından tatminkâr mıdır? 
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H — Eserin müellifi bu sahada kalem oynatmağa ehil 
midir ? 

9 — Okul kütüphaneleri İçin satın alınan kitaplar ba
kımından tabiin durumu ve şöhreti nedir ? 

10 — Mevzuubabis kitap okul kütüphaneleri için uygun 
olacağı mülâhazasiyle herhangi tanınmış bir listede veya 
kitap özetleri yapan bir broşürde tavsiye olunmuş mudur ? 

Elde mevcut koleksiyonu değerlendirirken çeşitli sahalara 
ait kitapların listesi de gözönünde bulundurulmalıdır. Bazı 
sahalarda diğerlerine nispetle daha çok kitaba ihtiyaç vardır. 
Umumiyetle bu nispeti şu şekilde görmekteyiz. (Bu dağıtım 
nispeti orta öğretim kütüphaneleri için hazırlanmış oJan 
Standard Katalogdan alınmıştır) : 

Ansiklopedik bilgi için müracaat olunacak çeşitli kitaplar 
yüzde 4, Sosyal ilimler ve Tarih, yüzde 23, Tabiî İlimler 
ve Teknik Sanat yüzde 24, Güzel Sanatlar yüzde 8, Ede
biyat ve Dil yüzde 14, Biyografya ve Seyahatnameler yüzde 
14, Roman yüzde 13. Bununla beraber her bölge için stan. 
dard, yahut mükemmel bir nispet tesbit edilemez. Şayet o 
mıntakada bir halk kütüphanesi yoksa, o zaman meselâ 
daha zengin bir roman koleksiyonuna okul kütüphanesinde 
İhtiyaç hissolunacaktır. Keza, köy bölgelerindeki okul kü
tüphaneleri ziraat mevzuuna daha çok önem verirler; şehir 
bölg2İerindekiîer ise, daha çok sanayie yer verebilirler. Kız 
okulları kütüphaneleri ise ev idaresi mevzuunu ön plâna 
alabilir. Her okul kütüphanesi hizmet etmekte olduğu mü
esseseye göre kendini ayarlamalı ve okul müfredat progra
mına göre muhtelif sahalardaki kitapların nispetini bir 
düzene koymalıdır. 
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Satın almak üzere kitap seçme işinde Amerikan kütüp
hanecilerinin sahip olduğu buyuk bir kolavlık vardır, o da 
orta öğretim kütüphaneleri için çıkarılmakta olan Standard 
katalog ve kitap listesinde devamlı olarak yayımlanan özet
lerdir Aynı zamanda birçok eyaletin kütüphane komisyon
ları ile, eyalet ve bölge kütüphane birlikleri, münekkitlerin 
mütalâalarını neşretmek suretiyle orta öğretim kütüphaneleri 
için en ıyı kitapların bir listesini hazırlar. Türkiye Cumhu-
Mıllî Eğitim Bakanlığı veya Türk Kütüphaneciler Derne
ğince muntazam bir bülten neşredilerek gerek okul gerekse 
halk kütüphaneleri için tıpkı Amenkada neşir olunan «Book 
List» ve «Book Revıew Dıgest» gibi en ıyı kitapları de
ğerlendirecek yayımlar yapılması çok yerinde ve arzu 
edilir bir hareket olacaktır Hakikaten, İngiliz diliyle konu-
şan memleketlere nispetle Turkıyede kitap baskısı o derece 
geniş olçude olmadığı için bu çok daha kolaylıkla başarı
labilecektir. 

Bununla beraber okul kütüphanecisi kitap satın alma 
işine girişmeden önce öğretmenlerin fıkır ve mütalâasını alma
yı ihmal etmemelidir. Aynı zamanda o civardaki halk kütüp
hanesi ile de temasa geçerek fazla kullanılmıyacak olan pa
halı kitapları almaktan kaçınmalıdır Halk kütüphanesinde 
bulunan bu kabîl kitapların bir defa da okul kutuphanesınce 
satın alınmasına lüzum yoktur Satın alınacak butun edebî 
klâsikler buyuk harflerle ve arası açık satırlarla basılmış 
bol resimli olmalıdır. Çocuklar bu çeşit baskılan resimsiz 
ve renksiz kuçuk yazılı nüshalardan daha çok ararlar. 

Her okul kütüphanesi derslerle ilgili çeşitli suallerin 
cevabını verebilecek ve aynı zamanda öğlencilerin merakını 
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giderebilecek kitaplara sahip oîmalıdır. Bilhassa, bu maksat 
için seçilen kitaplara, müracaat koleksiyonu denir Bu ko
leksiyonda kitap takrmlarr bulunmakla beraber sadece sen 
halinde kitap bulunması şart değildir Bu müracaat rafına 
belli başlı her sahadan en az bir kitap konulmalıdır Mü
racaat kitaplarının tasnif numaraları onunc (reference) yanı 
müracaat kelimesinin ilk harfi olan (R) konulur, ve bu ki
tapların kütüphaneden dışarıya çıkarılmışına asla müsaade 
olunmaz 

KÎTAP' IAN GAYRİ MADDELER 

Kitaptan gayrı maddelerin belki en önemlisi mecmualar
dır. Bunlar öğrencilerin alâkasını ürerlerine çekebilecek aynı 
zamanda müfredat programına da aykırı dusmiyecek geni? 
bir kütleye hitabeden dergiler arasından seçilmelidir. Gunun 
olaylarını ihtiva eden mecmualar, sanat ve kul tur, edebiyat, 
spor, turlu eğlence ve koleksiyon, ciışı l e meslek dergilen 
bu meyandadır. (rok okunan mecmualar çabuk aşındıkları 
cihetle korunmaları için ınna göstemek lâzımdır İster be?, 
isterse seluloıt olsun, mecmua kapaklan kütüphaneler için 
satış yapan müesseselerin özel kataloglarında tarif olun
muştur, bunların Türkiye kütüphaneleri için tedariki müm
kün olmadığı takdirde, cüzî bir bedel mukabilinde yerli 
işçiler tarafından yapılması mümkündür. Mecmuaların geç
miş sayılan öğrencilerin gerek araştırma arzularını tatmin 
gerekse eğlenceleri bakımından el altında bulundurulmak 
ıcabcder, ama butun mecmuaların ciltlenmiş olması şart 
değildir Bazı mecmuaların, sadece ıkı yıllığı, bazılarının ise 
bir yıllımı ciltli olarak bulundurulur Çoğu zaman bu kabîl 
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mecmualardan kesintiler yaparak önemli makaleleri bir mü
racaat dosyasında toplamak şayanı arzudur. 

Broşür, kupür ve resim dosyaları çok önemlidir. Bun
ların, kütüphanecinin yazıhanesine yakın standard büyüklükte 
bir dosya dolabında muhafazası doğru olur. Bu dosyalar 
için toplanacak malzemenin seçiminde âzami itina gösteril
melidir. Zira münasebeti olmıyan malzemenin tasnifsiz bir 
şekilde yığılması kullanmaya yardımdan ziyade bir mania 
teşkil eder. Bu malzemenin kaynağı kütüphanecinin nazarı 
dikkatini çeken basılmış hcrşey olabilir. Şüphesiz ki bunla, 
nn başında mecmualar, gazeteler, ve kesilebilecek devamlı 
bir alâka mevzuu olan makaleler, resimler ve bunların yanı-
sıra da sirkülerlerle katalog gibi reklâm malzemesi gelir. Bro
şürlerin çoğu kütüphaneye hükümet makamlarından, ticaret 
firmalarından ve yabancı haber bürolarından gönderilir. 
Bunların hepsi dosyalara sokulmadan evvel gayet titiz bir 
süzgeçten geçirilmeli ve ancak, kalbur üstü kalanlar dosya
lara tasnif edilerek yerleştirilmelidir. 

Resimlere ilâveten her türlü görme vasıta ve cihazları 
nazarı itibara alınmalıdır. Meselâ, haritalar, krokiler, gra
fikler, atlaslar, adeseli küçük bir delikten seyredilen resim
ler, küreler, numuneler, modeller, müze eşyaları, diyapozi
tifler, projeksiyon makinelerinde kullanılan resimli camlar 
ve film parçaları, bir okul kütüphanesinde yer alabilecek 
malzemelerdir. Sesli filmle beraber sessiz filmin de okul 
kütüphanesinde bir yeri vardır. Gramofon plâkları ve hattâ 
radyo, tedbir/i şeki/de kullanıldığı takdirde tesirli olabilir. 
Televizyon Türkiyeye gelir gelmez ve eğitim ve öğretim prog
ramlan yayımlamağa başlayınca okul kütüphaneleri televiz
yon tesisatını kuracak ilk müesseseler olmalıdır. 
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KÜTÜPHANENİN KULLANILIŞINA DAİR EĞİTİM 

Birçok Amerikan okul kütüphanelerinde öğrencilere kü
tüphanenin kullanılışına dair ders verilir; hattâ bu mevzu 
üzerinde hazırlanmış ders metinleri de vardır. Bu Öğretim 
şu çeşit mevzuları ihtiva eder: Kütüphane teşkilâtı ve tali
matı, kitap bakımı ve kütüphanenin kuruluşu, tasnif ve 
rafların tanzimi, fiş kataloglar ve kullanılışı, ansiklopedi
lerin kullanılışı, özel sahalardaki müracaat kitaplarının kul
lanılışı, kupür - broşür - ve resim dosyası muhteviyatından 
faydalanma, bibliyografya tanzimi ve not alma ve okul kü
tüphanesi dışındaki kitap kaynakları (Bilhassa diğer mahallî 
kütüphaneler). 

KÜTÜPHANE ODASI VE TEÇHİZATI 

Şayet kütüphane medenî ihtiyaçlara cevap vermek, adabı 
muaşereti geliştirmek, arzu edilen okuma ve çalışma itiyat
larını kökleştirmek vazifesini deruhte etmişse çekici ve 
ahenkli bir şekilde döşenmiş bir salona sahip olmalıdır. 
Döşemesi kütüphane için kullanışlı olmakla beraber bina
nın diğer kısımlarındaki döşemeye de uymalıdır. Eğer ders
haneler için ısmarlama sıralar yaptırtılabiliyorsa, kütüphane 
salonu için de ısmarlama masa ve iskemleler siparişi müm
kün demektir. Kütüphane odası hiçbir suretle bir Standard 
dershaneden küçük olmamahdrr. Yani 8 X 12 metre ebadında 
bulunmalıdır. Lğer sekiz metreden daha geniş bir oda bulu-
nabiliyorsa bu daha elverişlidir. O zaman bir müzakere sa
lonu ve kütüphanecinin çalışma odası lemİn edilmiş 
demektir. Bu odaların her ikisine de katî ihtiyaç vardır. 
Kütüphane salonuna yapılacak cam bölmelerle bu odalar 
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sağlanabilir. Tatil zamanlarında da kütüphane kullanılacağı 
cihetle kütüphane, salonunun cümle kapısına yakın bir yerde 
bulunması münasip olur. 

Salonun boyası ve iç dekorasyonu da önemli bir mahiyet 
arz eder. Kütüphanenin duvarları açık renk boyanmalıdrr. 
En uygun renkler krem, açık yeşil, açık mavi ve tatlı bir 
sarı renktir. Tavan çok daha açık bir tonda olmalı, tercihan 
ses emen bir madde ile de kaplanmış bulunmalıdır. Pençe
lere konulacak Jaluzi (Amerikan perdesi de denilen Venetian 
Blinde) odanın cazibesini artırır. Aynı zamanda davarlara 
asılacak renkli peyzajlar ve münasip yerlere konacak saksılar, 
çini ve toprak vazo ve tabaklar salona tatlı bir revnak verir. 
Kütüphane döşemesi en az bir gayretle en kullanışlı bir 
şekilde tcrtiplenmelidir. Müracaat masası kapının hemen 
yanında, kütüphanecinin yazıhanesi işe daha içerde, çalışma 
odasında bulunmalıdır. Resim, broşür ve kupür dosyası ile 
müracaat koleksiyonları kütüphanecinin yazıhanesi yanına 
yerleştirilmelidir. Muhtemel bir karışıklığı önlemek için 
roman ve hikâye kitapları, müracaat kitapları, mecmua ve 
gazeteler odanın muhtelif kısımlarına dağıtılmak icabeder. 
Duvarların hepsi raf olarak kullanılmamalı, ilân tahtasını 
yerleştirmek ve yeni kitapları teşhir eylemek için duvarda 
boşluklar bırakılmalıdır. Katalogların bulunduğu gözlü dola-
bin odanın ortasına doğru konulmuş olması münasip olur. 

Ders yılı sonunda Okul Kütüphanecisi hem istatistik 
bilgiyi ihtiva eden, hem de ihtiyaçları belirten bir rapor 
vücuda getirmelidir. Bu raporda başarılı noktaların hakkı 
verilmekle berabar kütüphane ihtiyaçlarına da ilgililerin 
dikkati çekilmelidir. Okul kütüphane programına yardım 
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edebilecek durumda bulunan tanınmış vatandaşlarla mahallî 
memurların yardımını sağlamak üzere raporun reksir edilip 
damıtılması hiç de yabana atılacak bir fikir delildir. Netice 
umulduğu kadar verimli olmasa dahi, okul için önemli bir 
propaganda \esİlesı olan bu ışın asla küçümsenmemesi ge
rekir. 

Bir araştırma (ihtisas) kütüphanesinin akime olarak 
okul kütüphanesinin en kıymetli elemanı kütüphanecısıdır. 
Kitap mevcudu kolaylıkla yenilenebilir \ e bunun için sarfe. 
dilecek para o kadar mühim de değildir, ama iyi bir okul 
kütüphanecisi yerine yenisi kolayca konamıyacak bir şahsi
yettir. Meslek eğitimi lâzım değil elzemdir, ve hiçbir okul 
kütüphane sistemi, kendisini yeni ve e'ıil kütüphanecilerle 
devamlı surette besliyen iyi bir Kütüphane Okulu olmadıkça 
muvaffakiyet yolunda cmm adımlarla iieıliyemez. 
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