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Önsöz
Bizler, “oku” emri üzerine bina edilmiş
bir medeniyetin mensuplarıyız.
Bilgiye ulaşmak için dünyanın en ücra köşelerine

hukuk devleti kimliği, her gün artan gücü, itibarı ve

gitmekten çekinmeyen ve bütün ömrünü ilmi

birikimiyle bölgesinin parlayan yıldızıdır.

araştırmalara vakfeden ecdadımız, varisi olmakla
iftihar ettiğimiz bu sevgi ve bilgi medeniyetini bizlere
miras bırakmıştır.
Adriyatik kıyılarından Çin Seddi’ne kadar uzanan
o geniş coğrafyada inşa ettiğimiz her bir külliye;
günümüzde de medreseleri, camileri, sanat
merkezleri ve kütüphaneleriyle bilginin, hikmetin,
aşkın, zarafetin sembolleri olarak varlıklarını
sürdürmektedir.
Devrinin en zengin kütüphanelerini bünyesinde
barındıran külliyelerimiz, merkezinde yer aldıkları

İnsanı merkeze alan yönetim anlayışımız ve
ecdadımızdan aldığımız ilhamla inşa ettiğimiz
Cumhurbaşkanlığı Külliyesini ilk günden itibaren
“Milletin Evi” olarak tanımladık.
Bu nadide mekanı, geleneğe uygun olarak,
kütüphanesi, camisi, kongre ve kültür merkezi ile her
geçen gün milletimizin daha çok istifade edebileceği
bir yapıya kavuşturmanın gayreti içinde olduk.
Ecdad yadigârı kütüphanelerden günümüzde nasıl
faydalanıyorsak, bu kütüphanemizin de asırlar
boyunca milletimize hizmet vermesini arzuluyoruz.

şehirlerin hem kültürel; hem de ekonomik yönden
birer çekim merkezine dönüşmesini sağlamıştır.
100’üncü yılını coşkuyla kutlamaya hazırlandığımız
Türkiye Cumhuriyeti Devleti de, demokrasi kültürü,

Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olarak inşa
ettiğimiz kütüphanemizin ülkemiz ve milletimiz
için hayırlı olmasını diliyor, yapımında emeği geçen
herkesi tebrik ediyorum.

Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı
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Takdim
İnsanoğlunun yerleşik hayata geçmesiyle birlikte
çeşitli temel ihtiyaçlarının yanı sıra bilgi üretme,
üretilmiş bilgiyi kullanma ve bu bilgileri saklayarak
daha sonraki kuşaklara iletme ihtiyacı da ortaya
çıkmıştır. Bu minvalde, zaman içerisinde bu bilgiler
belirli bir sistematik içerisinde bir araya getirilerek
saklanmaya başlanmış ve kütüphanelerin ortaya
çıkmasına vesile olmuştur. Kütüphanenin, insanlık
tarihi kadar eski oluşu, insanın bilgiyi arama ve
bilgiye ulaşma serüveninde ne kadar elzem bir
ihtiyaç olduğunun da göstergesidir.
Milattan önce Ninova’da başlayan kütüphane
kurma süreci Asur, Bâbil, Hitit, Bergama ve
İskenderiye kütüphaneleri ile devam etmiştir.
Ortaçağ İslâm dünyasında medrese, cami ve vakıf
kütüphaneleri, batı dünyasında ise kilise, tapınak
ve saray kütüphaneleri şeklinde tezahür etmiştir.
Kütüphaneler, batıda Rönesans, Osmanlıda ise
Tanzimat dönemi ile birlikte bağlı bulundukları
merkezlerden ayrılarak kendi başlarına birer
kurum olmuşlardır.
Bilgi çağında dijital dönüşüm ve elektronik
yayıncılığın getirdiği yeni imkânların
kütüphanelere olan ilgiyi ve ihtiyacı azaltacağı
korkusunun yaşandığı günümüzde Kütüphaneler,
ilk ortaya çıktıkları zamandaki amaçlarına yeni
misyonlar ekleyerek birer yaşam merkezi olarak
yeni hizmetler sunarak varlığını güçlü bir şekilde
devam ettirmektedir.

Ülkemizde kütüphane kavramını genişleten,
zenginleştiren, kadîm mirasımızı bugünün
teknolojisi ve imkânlarıyla yoğurarak geleceğe
aktaracak olan Cumhurbaşkanlığı Millet
Kütüphanesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde “Sizin de
kitaplarınız ve bu ülke için hayalleriniz olsun”
ifadesinden hayat bulmuştur.
Kütüphane, Cumhuriyet tarihinde
Cumhurbaşkanlığı makamınca kurulan en büyük
kütüphane, kültür ve sanat mekânı olarak
Türkiye’de kütüphanecilik mesleğine yeni bir ivme
kazandıracaktır.
Kütüphane; mimari yapısı, koleksiyonu, kültür
ve sanat alanları, çağın getirdiği teknolojik
imkânlarıyla ülkemizin dünyaya açılan hayat
penceresi olmuştur.
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, 125 bin
metrekare alanı, 201 km raf uzunluğu, her dilden,
ülkeden ve konudan 4 milyon basılı yayını ve
milyonlarca elektronik kaynağı ile 7’den 77’ye 7/24
hizmete açıktır.
Genç yaşlı çocuk demeden ülkemizin;
araştırmacılarına, öğrencilerine, yazarlarına,
okurlarına, sanatçılarına, sanatseverlerine ve
bilgiye ihtiyaç duyan her vatandaşının kendisini
ait hissedeceği bir yuva yaptık. Kütüphanemiz,
yuvanızdır.
Ayhan TUĞLU

Takdim

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü
Kütüphaneler Daire Başkanı

12

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi

13

Medeniyetimizde
(*)
Kitap ve Kütüphaneler
Giriş
Tarih ve arkeoloji bilimi, ilk devletlerin kurulduğu ve
yazının ilk kullanıldığı yerlerin, tarıma elverişli büyük
nehirlerin çevresi olduğunu bize söyler. Haberleşme,
kayıt altına alma ve sonrasında düşüncelerin,
fikirlerin ve duyguların kaydedilme isteğine bağlı
olarak gelişen yazının, M.Ö. 3500-3000 yıllarında
bulunduğu kabul edilir.
Dicle, Fırat ve Nil nehirlerinin sağladığı uygun koşullar
sonucunda yerleşik hayata geçilmesi ve kentleşme,
iletişim ihtiyacını doğurmuş ve piktograjik yazıya
doğru adım atılmıştır. M.Ö. 3000-2500 yıllarında
Mezopotamya'da çivi ve Mısır'da hiyeroglif yazıları,
piktografik yazının gelişmesi ile biçimlenmiş,
gelişmiş ve yazılı belgelerin gittikçe artmasına neden
olmuştur. Bu yazılı belgeler (devletler arasındaki
antlaşmalar, kanun ve buyrultular, yönetmelikler,
yabancılara ilişkin kayıtlar, rahipler ve hukukla
ilgili listeler), artan ekonomik ve kültürel ilişkilerin
sonucunda çoğalınca, onların korunup saklanmalarını
gerektiren arşiv ve kütüphaneler ortaya çıkmıştır.
Ancak, bu dönemde arşiv ile kütüphane kavramlarını
birbirinden kesin olarak ayırmak mümkün değildir.

Uruk, Ur, Nippur, Lagaş, Kiş gibi Sümer kentlerinde,
Hititler'in başkenti olan Hattuşa'da (Boğazköy) ve
diğer bölgelerde bulunan çok sayıda tablet, genellikle
şehir hayatının merkezi olan tapınaklarda kutsal bir
nitelik kazandırılan arşiv/kütüphanelerde, rahiplerin
denetiminde korunmuştur. Kil tabletlerin etiket işlevi
gören oval kil tabletleri ve kolofonları sayesinde
daha kolay bulunmalarını sağlayan uygulamalar, bu
kitapların kullanıcıları için geliştirilmiş sistemlerdir.
Mezopotamya (Sümer, Babil, Fenike, Assur) ve Mısır
kütüphaneleri, kendilerinden sonra kurulan diğer
kütüphanelerin öncüleridir.
M.Ö. 2000 yıllarının başından itibaren, özellikle
Anadolu’da koloniler kurmuş, Anadolu’ya yazıyı
taşıyan Assurlular döneminde Ninova’da kurulan
ve çoğunlukla Assurbanipal 'in (M .Ö. 668-626)
kütüphanesi olarak kabul edilen tablet deposu ise,
bazı yönleri ile arşivden çok kütüphane niteliği
taşımakta ve yaygın olarak ilk kütüphane olarak
kabul edilmektedir. Kitapların korunması için girişilen
bu ilk çalışmalara M.Ö. II . ve I. binde Anadolu'da da
rastlanmaktadır.(1)

Katkılarından dolayı Marmara Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Remziye Tuba KARATEPE'ye teşekkür ederiz.
(1 )
Nuray Yıldız, Kalıntılar ve Edebî Kaynaklar Işığında Antikçağ Kütüphaneleri. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları,
2003, s. 8-14, 375-376.
(*)
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Giriş | Medeniyetimizde Kitap ve Kütüphaneler

Medeniyetimizde Kitap
ve Kütüphane
‘Oku’manın emredildiği, ‘yazmak’ fiilinin muhtelif
manâlarıyla âyetlerde zikredildiği, ‘Kitab’ın
mukaddes olduğu İslâmiyet dairesinde şekillenen bir
medeniyette, muhakkak ki kitap ve kütüphanelerin
hususi bir yeri vardır.

Giriş | Medeniyetimizde Kitap ve Kütüphaneler

Ortaçağ İslâm dünyasında, kütüphaneyi ifade
etmek için Beytü’l-kütüb, Hizanetü’l-kütüb, Dâru’lkütüb ve Mektebe gibi isimler kullanılmıştır.
İslâm medeniyetinde ilk kütüphanenin Emevîler
döneminde okul olarak da hizmet veren mescidlerde
ortaya çıktığı sanılmaktadır. Kütüphaneler, 7. ve
8. yüzyıllarda Beytü’l-Hikme veya Dârü’l-Hikme
şeklinde adlandırılan araştırma kurumları bünyesinde
yer almışlardır. Abbasîler döneminde Bağdat’ta
kurulan Beytü’l-Hikme’de çeşitli dillerden tercüme
faaliyetleri yürütülürken, zengin koleksiyona sahip
bir de kütüphane bulunmaktaydı. Endülüs’te kurulan
İslâm kütüphanelerinden başka, Eyyübîler (11711462), Hamdânîler (905-1004), Ammâroğulları
(1070-1109), Zengîler (1127-1233), Memlükler (12501517), Büveyhîler (932-1062), Sâmânîler (819-1005),
Gazneliler (963-1186) ve diğer Müslüman devlet
ve hanedanları zamanında, farklı coğrafyalarda,
özel koleksiyonlar yanında eğitim, ibadet kurumları
bünyesinde pek çok kütüphane kurulmuştur. Devlet
adamları ve ilim adamları tarafından yaptırılan bu
kütüphanelerden zamanımıza pek az eser kalmıştır.
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Selçuklu veziri Nizamü’l-Mülk’ün çeşitli şehirlerde
kurduğu medreseler, ilk teşkilatlı ve düzenli
medresedir ve bundan sonra kurulan medreselerle
bünyelerinde yer alacak kütüphanelere de örnek
teşkil etmiştir. Nizamiye medreselerinin en meşhuru,
1067 yılında Bağdat’ta kurulmuştur ve zengin
koleksiyonu hakkında çeşitli kaynaklarda bilgiler
bulunsa da kesin bir sayı bildirilmemiştir.
Selçuklular ve Anadolu Selçukluları döneminde

çeşitli şehirlerde kurulan medreselerin çoğunda
kütüphanelerin olması, zengin bir kültür mirasını
işaret eder. Ancak, hem Anadolu’da hem diğer
İslâm ülkelerindeki bu kütüphaneler, çeşitli kavimler
tarafından yağmalanmış, tahrib edilmiş ve istilâlarla
yok edilmiştir.(2)
Osmanlı İmparatorluğu döneminde hayır sahipleri
tarafından kurulan vakıf kütüphaneleri, eğitim ve
kültür hayatının önemli bir parçası olmuştur. İslâm
hukukunda vakıf (vakf) terimi, “bir malın mâliki
tarafından dinî, içtimaî ve hayrî bir gayeye ebediyen
tahsisi” şeklinde özetlenebilecek hukukî bir işlemle
kurulan ve İslâm medeniyetinin önemli unsurlarından
birini teşkil eden hayır müessesesini ifade eder.”(3)
Vakıf yoluyla kurulan kütüphanelerin çalışma
esasları da vakfiyelerle belirlenmişti. Devletin
kütüphane kuruluşu, vakfiyede yer alması gereken
kurallarla ilgili bir düzenlemesi ve müdahalesi
olmadığı için, kütüphane kurucuları vakfiyelerine
koydukları kurallarda kendi tasarruflarına göre
davranmışlar, ancak vakıf kütüphane geleneği
yerleşip şekillendikçe, vakfiyelerde birbirine benzer
kurallar da görülmeye başlamıştır.(4) Bu vakfiyelerin
orijinalleri genellikle vakıf mütevellilerinin veya
vâkıfların elinde bulunup, tasdikli kopyaları
devlet arşivlerinde muhafaza edilmiştir. Ancak,
resmî kayıtlara geçirilmeyen ve çeşitli sebeplerle
günümüze ulaşamayan kütüphane vakfiyeleri
olduğundan, bir kütüphanenin varlığı veya işleyişi
hakkında farklı güvenilir vesika ve kaynaklar da
ihmal edilmeyip, çalışmalarda kullanılmıştır.
Vakfiyeler, bir kütüphanenin kim tarafından
nerede, ne zaman, ne şartlarla kurulduğunu, vakfın
mütevellisi veya mütevellilerinin kim olduğunu
göstermektedir. Ayrıca vakfiyelerde –varsakütüphane personelinin vasıfları, sayısı, aldığı ücret,

İsmail E. Erünsal, Osmanlılarda Kütüphaneler ve Kütüphanecilik. 3. bs. İstanbul: Timaş, 2020, s.-35-107.
Hacı Mehmet Günay, “Vakıf”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 42, s. 475.
(4)
İsmail E. Erünsal, a.g.e., s. 397.
(2)

(3)
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görevleri, ödünç kitap vermeye ilişkin kurallar ve
diğer yararlandırma şartları da yazılmıştır.
Vakfiyelerin ihtiva ettikleri bilgiler mukayeseli olarak
değerlendirildiğinde, kütüphane türlerinin ortaya
çıkışlarını da görmek mümkündür. Kütüphaneleri
sınıflandırırken, kuruldukları yerlerin değil, kuruluş
amaçlarının; koleksiyonların işaret ettiği kullanıcıların
dikkate alınması daha doğrudur. Mesela, 15. ve 16.
yüzyılda medrese, cami, mektep, tekke ve türbe
kütüphanelerinden farklı, genellikle ulema sınıfından
kişilerin kurdukları kütüphanelerin vakfiyeleri, bize bu
dönem için yeni bir türü; okul kütüphanelerini işaret
eder.(5) 1593 tarihli Peremeciler Kethüdası Mahmud
Bey b. Abdullah’ın Cihangir Camii’nde kurduğu
kütüphane için vakfettiği kitapların incelenmesi
neticesinde, buranın mahalle halkının ve cemaatin
ihtiyaçları için adeta bir halk kütüphanesi gibi
tasarlandığı anlaşılmaktadır. Kitapların, halk hikâyeleri
ve dindışı eserlerden oluşması ise, camilerin sosyal
hayattaki işlevleri açısından da değerlendirilebilir.(6)
Vakfiyeler bize, kitapların sadece kütüphane
kullanıcılarının okuması için değil, 1610 tarihli
Yanya’da kurulan bir hankâh kütüphanesindeki gibi,
kitapların tekke şeyhinin okuyup Müslümanlara
nakletmesi şartıyla da bağışlanabileceğini
göstermektedir.(7) Bunlar gibi örnekleri çoğaltmak
mümkündür ve bu da bizlere vakfiye metinlerinin
kitap ve kütüphane ekseninde, çok farklı sosyal,
toplumsal ve hukukî uygulamalara ışık tutabileceğini
göstermektedir.
Vakfiyelerde, bağışlanan kitaplara ilişkin bilgiler,
bazen sadece sayı olarak verilebildiği gibi, bazen bir
nevi kütüphane kataloğu yerine geçebilecek kitap
listeleri de eklenmiştir. Bu şekilde tanzim edilmiş
vakfiyelerde, kitapların adı, cilt sayısı ve fiziksel
özellikleri gibi bilgiler bulunabilir. Bu bilgilerin
mukayeseli analizleri, bir kütüphanenin çeşitli
Erünsal, a.g.e., s. 172-174.
Erünsal, a.g.e., s. 188.
(7)
Erünsal, a.g.e., s. 194.
(8)
Erünsal, a.g.e., s. 166.
(5)

(6)
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sebeplerle başka bir kütüphaneye taşındığını, devrin
eğitim-öğretim seviyesini, vâkıfların ilmî seviye ve ilgi
alanlarını, kütüphane mevcutlarında zamana bağlı
değişimleri ortaya çıkarabilir. Ayrıca, vakfiyede yazılı
kitapların dilleri ve konuları incelendiğinde, 1546
tarihinde kurulan bir kütüphanenin “mahalle halkının
istifadesi için kurulmuş bir halk kütüphanesi”(8)
olduğu sonucuna varmak da mümkündür. Ancak,
unutulmamalıdır ki kütüphanelerin gelişimine bağlı
olarak vakfiyelerde personel ve kütüphanelerin
yönetimine dair hususlar, devirlere göre farklılık
göstermektedir. Her vakfiyede yukarıda sayılan
hususlar yer almayabileceği gibi, çok daha ayrıntılı
vakfiyelere de rastlamak mümkündür. Sır Kâtibi
İbrahim Efendi b. Mahmud, 1796 tarihinde vakfettiği
kitaplarının listesini, 1798 tarihinde ayrıntılı olarak;
kitap isimi, yazı cinsi, satır sayısı ve vakfiyelerde
sıkça görülmeyen değerlerini bildirmek suretiyle
tashih etmiştir. Kütüphanelerin önce bir eğitim veya
ibadet kurumu bünyesinde yer aldıkları, ancak 17.
yüzyıldan sonra hem bina hem de yönetim olarak
bağımsız kütüphanelerin görülmeye başladığı dikkate
alındığında, pek tabii olarak kütüphane görevlileri ve
bunların sorumlulukları ile ödünç verme şartları gibi
hususlar da değişmiştir.

Kütüphane kurucuları arasında bazen sıradışı
örneklere de rastlamak mümkündür. 19. yüzyılda
Muhacir Encümeni Riyaseti memurlarından
Diçin Efendi b. Bedros tarafından vakıf yoluyla
kurulmuş bir gayrimüslim kütüphanesi, bu konuda
nadir örneklerdendir. Vakfiyesinin, şekil ve üslup
bakımından tamamen Müslümanlarca düzenlenen
özellikte hazırlanması, şahitler arasında kütüphanenin
kurulduğu yerdeki camii müezzininin de yer alması
ve kütüphane koleksiyonu için, Osmanlı devleti için
muzır olan kitapların kütüphaneye konulmaması
şartının vakfiyede yer alması da dikkat çekicidir.(10)
Vakıf kütüphanelerinin personelini, vakıf idarecileri
ve kütüphane görevlileri olarak iki grupta incelemek
mümkündür. Nâzır, vakfın işleyişini kontrol ve
personelin tayin ile azlinden sorumludur. Vakıf
mütevellileri ise kütüphanenin işleyişinden birinci
derecede sorumludur ayrıca kütüphane sayımına
da nezaretle görevlidir. Kütüphane görevlilerinin
en başında, tayin edildiği dönemlerden itibaren,
hâfız-ı kütüb gelmekte, vakfiyelerde de en fazla
hâfız-ı kütübün üzerinde durulmaktadır. Hâfız-ı
kütübün kelime anlamı kitapların bilgilerini zihninde
tutan ve kitapları koruyan kişidir. Yani dönemin
kütüphanecisidir. Kitapların korunması, bakımı,

yararlandırılması, ödünç verilmesi ve alınması hâfız-ı
kütübün başlıca görevleridir. Farklı dönemlerde
hâfız-ı kütübe, kütüphanede yapılan ibadet ve
eğitim sırasında değişik görevler verildiği de
olmuştur. Ayrıca, hâfız-ı kütüblerden okuyucuya
güler yüzle hizmet etmeleri, kütüphaneyi vaktinde
açıp kapamaları, dürüst ve çalışkan olmaları da
istenmiştir. Bunları yerine getirmeyen hâfız-ı
kütüblerin görevden alınacakları vakfiyelerde
açıklıkla belirtilmiştir. Hâfız-ı kütüblerin aldıkları
ücret, çalıştığı kütüphanenin büyüklüğüne, bunun
ek bir görev olup olmamasına ve devrine göre
değişiklik gösterir. Medrese kütüphanelerinde diğer
vakıf görevlilerinden genellikle düşük ücretler alan
hâfız-ı kütüblerin ücretlerinin arttırılabilmesi, vakıf
şartlarının değişmezliği sebebiyle yan tedbirlerle
(daha sonra yapılan ek vakıflar gibi) sağlanmaya
çalışılmıştır. Müstakil kütüphanelerin ortaya çıkışına
kadar kütüphanelerde bir hâfız-ı kütüb görevliyken,
daha sonra kütüphane ve vakfın büyüklüğüne göre
birden fazla sayıda hâfız-ı kütüb görevlendirilir,
bunlar hâfız-ı kütüb-i evvel, sâni, sâlis… şeklinde
adlandırılırdı. Hâfız-ı kütüb yamağı, kâtib-i kütüb,
mücellid, bevvab ve mustahfız ve ferraş diğer
kütüphane görevlileridir. Burada anılan görevlilerin
hepsinin birden bir kütüphanede görevlendirilesi,
ancak büyük kütüphanelerde ve zengin vakıflarda
söz konusudur. Kütüphanelerde görev yapacak
hâfız-ı kütüblerin seçimi, tayini ve azl edilmeleri, vakıf
mütevellisinin arzı, vakıf nâzırının uygun görmesi ve
Divan’dan çıkan hüküm ile gerçekleşmektedir. Bu
işlemler titizlikle yürütülmekte, suistimallerin önüne
geçilmek istenmektedir.(11)
Kütüphane mevcutlarına baktığımızda ise, çoğunluğu
el yazması olmak üzere, 15–20 kitaptan oluşan erken
dönem kütüphaneleri ile 5000 cilde ulaşan müstakil
kütüphaneler bulunduğu görülmektedir. Kütüphane
koleksiyonlarının artışını sağlayacak düzenli bir satın

Erünsal, a.g.e., s. 200-2001.
Erünsal, a.g.e., s. 346.
(11)
Erünsal, a.g.e., s. 399-471.
(9)

(10)
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Osmanlı döneminde kütüphaneler, padişahlar,
valide sultanlar, devlet adamları, ilim adamları, din
adamları ile kitap ve kütüphaneye önem veren
diğer hayır sahipleri tarafından kurulmuştur.
Genellikle vâkıfları hayattayken kurulan kütüphaneler
yanında, kurucularının ölümlerinden sonra vasiyet
yoluyla kurulan kütüphaneler de vardır. Vasiyet
yoluyla kurulmuş kütüphanelerin vakfiyelerinde,
kütüphanenin işleyiş ve bakımının bütün mahalle
halkına bırakılması (1677), vasi tayin ettiği
kişiye bıraktığı parayla satın alınacak kitapların,
İstanbul’daki bir camiye konulması (1666) gibi şartlar
olduğu görülmektedir.(9)
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alma bütçesi olmadığından, vakıf kütüphanelerinin
zenginleşmesi, kurucusu, ailesi veya diğer hayır
sahipleri tarafından daha sonra gerçekleştirilen
bağışlarla olmaktaydı. Bu kitapların seçiminde, herhangi
bir kural veya kısıtlama olmadığı gibi, vâkıflar kendi
kitapları veya satın aldıkları kitaplarla kütüphaneleri
kurabiliyorlardı. Nadir olsa da birkaç ve hatta bir kitap
için bile vakfiye düzenlenebilmekteydi.(12) Basımevinin
kurulup yaygınlaşmasından sonra, basma kitaplar, az
sayıda da olsa vakıf kütüphanelerindeki koleksiyona
dâhil olmuştur.
Osmanlı döneminde fethedilen yerlerdeki vakıf
kütüphanelerine el sürülmediği,(13) ancak özel
kütüphanelerdeki kitapların ganimet olarak kabul
edilerek, bunlara el konulduğu, diğer ganimetlerle
birlikte İstanbul’a getirildiği bilinmektedir. Müsadere
yoluyla da saray kütüphanesinin zenginleştirildiğini
gösteren vesikalar vardır.
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Vakıf kütüphanelerinin asıl kullanıcıları, ulema
ve talebelerdir. Koleksiyonların dili, konuları,
kütüphanelerin açılış-kapanış saatleri ve
kütüphanelerin bulunduğu mekânların herkesin
kullanımına açık yerler olmaması sebebiyle, bazı
mahallelerde ve camilerde kurulmuş kütüphaneler
dışında medrese kütüphanelerinin belirtilenler kişiler
haricinde kullanılamayacağı açıktır. Osmanlı vakıf
kütüphanelerinde, kimlere hangi şartlarla ödünç kitap
verileceği vakfiyelerde belirtilmiştir. Ancak, kitap
kayıplarının artması sebebiyle, XVIII-XIX. yüzyıldan
sonra bu uygulamadan genellikle vazgeçilmiş,
kütüphanelerin açık olduğu saatler arttırılmıştır.
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Müstakil kütüphanelerin ortaya çıkışıyla birlikte inşa
edilen kütüphane binaları genellikle tek mekânlı
ve kare planlıdır. Kütüphanelerde depo ve okuma
salonunun ayrı mekanlar olarak tasarlanması, daha
sonraki dönemlerde görülür. Kütüphane binalarında
özellikle rutubet ve yangına karşı tedbirler alınmış,
kütüphanelerde mum ve kandil kullanılması
(12)
(13)
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Erünsal, a.g.e., s.476.
Erünsal, a.g.e., s. 161.

yasaklanmış, kütüphanelerin açık olduğu saatler
gün ışığına göre düzenlenmiş, fazla sayıda açılan
pencerelerle daha aydınlık mekânlar elde edilmiştir.
Osmanlı İmparatorluğu’nda vakıf kütüphanelerinin
kuruluşu, siyası istikrarın sağlanmasının ardından
başlayan eğitim faaliyetlerine dayanır. Orhan Gazi
zamanında kurulan ilk medrese ile birlikte burada
bir kütüphanenin de var olduğunu tahmin etmek zor
değildir. Ancak, burada kurulmuş bir kütüphanenin
varlığını ispatlayabilecek vesikalar olmadığı için,
kütüphanenin kuruluşu ve özellikleri hakkında
henüz bir bilgiye sahip değiliz. Vakfiyesi bulunan
ilk kütüphaneler ise Edirne II. Murad Darülhadisi
(1435) ve Bursa Umurbey Camii’nde (1440) kurulmuş
kütüphanelerdir.
Vakfiyesi bulunamasa da arşiv belgelerinden varlığı
tespit edilen diğer kütüphaneler incelendiğinde,
erken dönem Osmanlı vakıf kütüphanelerinin
daha ziyade medrese ve camilerde kurulduğu, tek
istisnanın Gelibolu’da Yazıcıoğlu Mehmed Efendi’nin
türbesindeki kütüphane olduğu anlaşılmaktadır.
Bu kütüphaneler, bir kitap dolabından ibaretti ve
az sayıda kitaba sahipti. Kitapların korunması için
bazen hiçbir görevli tayin edilmediği gibi, edildiği
durumlarda da bu görevliye düşük ücret ödendiği
bilinmektedir. Zengin kütüphanelerin ortaya
çıkması için henüz zeminin uygun olmadığına
işaret eden Erünsal, vakfiyeleri olmadığından
kütüphane koleksiyonlarının özelliklerini kesin
olarak bilemesek de medreselerde okutulan
kitaplardan oluştuğunu, sağlama yollarının kısıtlı
olması sebebiyle kitap sayılarının sabit kaldığını
ifade etmektedir. İmparatorluğun genişlemesiyle
birlikte siyasî ve ekonomik bakımdan güçlenmesi,
vakıf kütüphanelerinin de hem sayıca hem de kitap
mevcudu bakımından gelişmesine yol açmıştır.
İstanbul’un fethinden sonra burada yapılan medrese,
cami, zaviye ve külliyelerde kütüphanelerin de
yer aldığı ve hem sayı hem de muhteva olarak
(14)

kütüphanelerin gelişme gösterdiği bilinmektedir.
II. Mehmed’in Edirne Sarayı’ndan getirdiği kitaplar
önce Eski Saray’daki kütüphanede muhafaza edilmiş,
Yeni Saray’ın inşasından sonra buraya taşınmıştır.
Mevcut bilgilere dayanılarak zengin bir koleksiyona
sahip olduğu anlaşılan bu kütüphanede, farklı dillerde
(Grekçe, Latince, Ermenice, Süryanice, İtalyanca ve
İbranice) yazılmış kitaplar da bulunuyordu. Bu zengin
ve değerli kitaplarla dolu saray kütüphanesi, çok uzun
zaman batılı araştırmacıları cezbetmiş ve ne yazık ki
kütüphane sonraki yıllarda ciddi kayıplara uğramıştır.(14)
Bu dönemde kütüphanelerin kurulmasına İstanbul
dışında da devam edilmiş, Edirne, Bursa, Afyon ve
Konya’da kütüphaneler kurulmuştur.
II. Bayezid ve I. Selim dönemlerinde askerî ve
siyasî alandaki durgunluğun aksine, ilim ve sanat
hayatındaki gelişmeler, bu dönemde Anadolu’da ve
Balkanlar’da birçok kütüphanenin kurulmasına yol
açmıştır. Yine başta medrese ve camilerde olmak
üzere kurulan vakıf kütüphanelerinin koleksiyonu,
içinde yer aldıkları hayır kurumunun amaçlarına
uygun olarak oluşturulmaktaydı. Mesela, II. Bayezid’in
1488 yılında Edirne’de yaptırdığı külliyede kurulan
kütüphanede, külliye içinde yer alan darüşşifa
sebebiyle, dinî eserlerin yanında tıp konulu kitaplar
da bulunmaktaydı.
XVI. yüzyılın son yarısında yapılan medreselerin
çoğunda, kütüphanelerin artık tamamlayıcı
bir unsur olarak düşünüldüğü görülmektedir.
Ayrıca, III. Murad devrinde İstanbul’da saraydaki
hekimlerin faydalanmaları için kurulan kütüphane ile
rasathanede kurulan kütüphane, ihtisas kütüphaneleri
olmaları bakımından önemlidir. Bu dönemde
medrese, cami, mescid, mektep, tekke ve türbelerde
kurulan kütüphanelerin dışında ulema sınıfına mensup
kişilerin evlerinde kurdukları kütüphaneler dikkat
çekmektedir. Bu kütüphane vakfiyelerinde, vakfedilen
kitapların önce vâkıf ve neslinden gelenlerin, daha
sonra o mahallede yaşayan âlim ve bu kitapların

Erünsal, a.g.e., s. 123-130.
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kıymetini anlayabilecek herkesin faydalanmasına dair
şartlar bulunmaktadır.
Saray dışındaki kadınların, kitap vakfettiklerine dair
kayıtlar çok fazla değildir. Safiye Molla Kadın’ın
eşinden kalan kitapları 1777 tarihli vakfiyesiyle Ragıp
Paşa Kütüphanesi’ne bağışladığı ve Ümmühan
Hanım’ın da eşiyle birlikte 1785 yılında Afyon’da bir
medrese ve kütüphane yaptırdığı bilinmektedir.(15)
XVII. yüzyılın başlarından itibaren büyük
şehirlerde kurulan vakıf kütüphanelerinin
yanında İmparatorluğun diğer bölgelerinde
kurulan kütüphanelerin sayısında medreselerin
yaygınlaşmasına bağlı olarak bir artış görülür. Yeni
kurulan kütüphaneler yanında mevcut kütüphaneler
de yapılan kitap bağışlarıyla zenginleştirilmiştir.
1678 tarihinde Köprülü Mehmed Paşa’nın oğlu Fazıl
Ahmed Paşa’nın babasının vasiyetine uyarak kurduğu
Köprülü Kütüphanesi, Osmanlı vakıf kütüphaneleri
içinde ilk müstakil/bağımsız kütüphane olma
özelliğini taşır ve kendinden sonra kurulan diğer
bağımsız kütüphanelere de örnek teşkil eder. İşleyiş
bakımından öncekilere benzemekle birlikte, müstakil
bir binada kurulmuş olmaları, görevli personele
kütüphaneden başka bir işle meşgul olmama şartının
getirilmesi ve daha yüksek ücret tayin edilmesi bu
kütüphanelerin en belirgin özelliğidir.(16)
I. Mahmud devrinde İstanbul’da kurulan önemli
kütüphaneler arasında Ayasofya, Âşir Efendi ve
Atıf Efendi kütüphaneleri sayılabilir. Bu devir
kütüphanelerinin bir özelliği de kütüphane içinde
eğitimin yaygınlaşması ve kütüphanede ibadete
önem verilmesidir. III. Osman tarafından tamamlanan
Nuruosmaniye külliyesi içinde yer alan kütüphane,
batı tarzı mimari üslubu ile dikkat çekerken, artık
kütüphane mevcutlarının da 5000 cilde yaklaşarak
zenginleştiğini de göstermektedir. II. Mahmud
Erünsal, a.g.e., s. 288.
Erünsal, a.g.e., s. 204-206.
(17)
Erünsal, a.g.e., s. 328, 364-367.
(15)

(16)
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zamanında yapılan idarî ve askeri düzenlemeler
arasında nezaretlerin kuruluşu ve vakıfların
düzenlenmesine ilişkin çalışmalar sırasında vakıf
kütüphaneleri de ele alınmış, kontrol ve düzenleme
çalışmaları yaygınlaştırılmıştır.
1826 tarihinde Evkaf-ı Hümâyun Nezareti’nin
kurulmasıyla, kütüphaneler Haremeyn Muhasebesi’ne
bağlanmış, mütevelliler eliyle yönetilmeye devam
ederken, kitapların kontrol ve sayımları yapılarak,
vakfiyelerdeki kurallara uyulup uyulmadığına ilişkin
tespitler gerçekleştirilmiştir. Merkezî bir yapıya bağlı
çalışması istenen kütüphanelerin sorumluluğu 1910
yılına kadar Evkaf ve Maarif Nezaretleri tarafından
paylaşılmış, ancak nezaretlerin görev sınırları ve
yetkileri uzun zaman karmaşık bir yapıda sürmüştür.
1912 yılında, vakıf kütüphanelerinin idaresi Evkaf
Nezaretine verilmiş, ancak Kütüphane-i Umumi ve
Yıldız Kütüphanesi Maarif Nezareti’ne bağlı kalmıştır.(17)
XIX. yüzyıl, Osmanlı kütüphanelerinde önceki
yüzyılda başlayan modernleşme çabalarının
yoğunluk kazandığı bir dönemdir. Özellikle İstanbul
kütüphanelerine yönelik toplu katalog girişimleri
ve kütüphane kataloglarının yayınlanması, bu
dönem vakıf kütüphanelerine yönelik önemli
çalışmalardır. Yeni tür kütüphanelerin (dernek,
okul, resmi daire kütüphaneleri ile kütübhane-i
umumiler gibi…) kuruluşunun yaygınlık kazandığı
bu dönemde, vakıf kütüphaneleri Osmanlı’nın
siyasi ve ekonomik çöküşüne bağlı olarak sayı
ve işleyiş bakımında sekteye uğramıştır. Ayrıca,
devletin bütün kurumlarında görülen çözülme, vakıf
kütüphanelerine de yansımış, ehil olmayan hâfız-ı
kütübler, ağırlaşan ekonomik şartlara bağlı düşük
kalan ücretler neticesinde başka işlerde çalıştıkları
için kütüphanelerde bulunmayan personel ve
devrin değişen ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyen
koleksiyonu ile vakıf kütüphaneleri, esas işlevlerini
yerine getiremez hale gelmiştir. Bu duruma bağlı olarak
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girişilen ıslahat çalışmaları da yetersiz kalınca, vakıf
kütüphaneleri sahip oldukları zenginliklere rağmen âtıl
duruma gelmişlerdir.
XIX. yüzyılda Osmanlı yönetimi, mevcut klasik
eğitim kurumlarını ıslah çabalarının yanında, batıyı
model alarak yeni okullar kurma yolunda kararlar
aldı. Bu kararlar neticesinde, askeri ve sivil okullarda
kütüphaneler kuruldu. Bunlar arasında 1859 Mülkiye
Mektebi, 1871 de Orman Mektebi, 1883 Güzel Sanatlar
Mektebi, 1894 Baytar Mektebi kütüphaneleri sayılabilir.
Kurulan bu kütüphanelerde Türkçe dışında özellikle
Fransızca kitaplara ağırlık verildiği görülmektedir.
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II. Abdülhamid dönemi, Osmanlı kütüphaneleri ve
kütüphaneciliği için çok özel bir yere sahiptir. Vakıf
kütüphanelerinin ıslahı, kataloglarının hazırlanması
ve düzenli çalışmaları için alınan tedbirler ile yapılan
düzenlemeler ile eğitim sisteminde gerçekleştirdiği
değişiklikler bir arada değerlendirildiğinde, II.
Abdülhamid’in farklı eğitim ve kütüphane tahayyülünü
görmek mümkündür. Yıldız Sarayı’nda kurduğu
kütüphanesi de hem sayı hem muhteva bakımından
çok özel bir koleksiyondur. (18)
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Osmanlının yenileşme döneminin önemli bir eğitim
kurumu olarak değerlendirilen Darülfünun’un kuruluş
kararı 1845 de alınır. Öğretim, 1853 -1919 yılları arasında
kesintilerle devam eder. Öğretimin sürekli olmamasının
bir sebebi siyasi ve sosyal istikrarsızlık bir sebebi ise
yangınlardır. Darülfünun’un her yeni açılışında 4000–
5000 ciltlik kütüphaneler oluşturulmuşsa da 1865 ve
1907 yıllarındaki yangınlarda bu kütüphaneler yok
olmuştur. 1919 yılında yayımlanan bir nizamname ile
özerklik kazanan Darülfünun, Cumhuriyet’in ilanından
sonra 1924’de yeniden yapılandırılır ve mevcut
edebiyat, hukuk ve fen fakültelerinin kütüphaneleri
merkez kütüphanede birleştirilir. Aynı yıl, Atatürk’ün
emriyle II. Abdülhamit’in Yıldız Sarayı Kütüphanesi
Darülfünun’a devredilir. Böylece kütüphanenin
mevcudu yaklaşık 200.000 cilde ulaşmış olur.
(18)

Erünsal, a.g.e., s.337-340.
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1861 yılında kurulan Cemiyet-i İlmiye-yi Osmaniye
Kütüphanesi, modern kütüphanelerin öncülerinden
kabul edilir. Bu kütüphaneyi diğerlerinden ayıran
özellik günlük gazetelerin ve Türkçe yanında
Fransızca, İngilizce, Rumca, Arapça… gibi dillerde süreli
yayınların da kütüphaneye düzenli olarak gelmesi ve
kütüphanenin üyelik sistemiyle çalışmasıdır. 1882 yılında
İstanbul’da II. Abdülhamid’in desteğiyle pek çok amacı
yerine getirmeyi hedefleyen Kütübhane-i Umumi-i
Osmanî açılmıştır. Kütüphanenin faaliyet geçmesinden
önce, Osmanlı ülkesinde yayınlanan telif ve tercüme
her kitaptan bir nüshanın bu kütüphaneye ücretsiz
olarak gönderilmesi için bir irade çıkarılmıştır. Bu karar,
araştırmacılar tarafından, Kütüphane-i Umumi’nin bir
milli kütüphane olma çabası olarak değerlendirilmiştir.
Ancak, bir derleme kanunu tesisi çabasına benzeyen
bu hükme uyulmadığı, kitapların daha sonraki yıllarda
kütüphaneye gelişinde aksamalar olduğu tespit
edilmiştir.
1876 yılında çalışmalarına başlayan ilk Osmanlı
Meclisi’nin de üyelerine açık bir kütüphanesi olduğu
ama yangında yok olduğu bilinmektedir. 1917 tarihli
bir rapordan ise Meclis Kütüphanesi’nin 2277 ciltlik
bir koleksiyonu olduğu ve kütüphanenin modern
kütüphanecilik esaslarına göre kataloglandığı
anlaşılmaktadır. Bu kütüphane, bugünkü bulgulara göre
ilk kart kataloğun kullanıldığı kütüphane olarak da ayrı
bir öneme sahiptir.
Tarih-i Osmanî Encümeni, Osmanlı tarih yazıcılığına
yeni ve modern bir yaklaşım sağlamak amacıyla 1909
yılında kurulmuştur. 1932 yılında çalışmaları sona
erdirilen encümenin 3000 ciltlik kütüphanesi Türk Tarih
Kurumu Kütüphanesi’ne devredilmiştir.
Özellikle 1911 yılından sonra İttihat ve Terakki’nin
Türkçülük politikasına uygun olarak, adında “milli”
kelimesi geçen kütüphaneler kurulmaya başlanır. Bu
kütüphaneler aslında birer halk kütüphanesidir. İzmir
Milli Kütüphanesi, Bursa Milli Kütüphanesi, Eskişehir Milli
kütüphanesi bunlara örnektir.

Osmanlı’nın son döneminde kurulan ve geleneksel
vakıf kütüphanelerinden her yönüyle farklı olan
bu kütüphaneler, hem bir değişimin ifadesi hem
de Cumhuriyet döneminde bazıları devam edecek
kurumların kütüphanelerinin temelini teşkil etmiştir.
Cumhuriyet’in ilanından sonra, 3 Mart 1924 tarihli, 429
sayılı Şeriye ve Evkaf ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye
Vekâletlerinin İlgasına Dair Kanun ile adı geçen

çalışmaları başlatılmış, 1927 yılında yazma eserlerin
kataloglanması için kurulan “Kütüphaneler Tasnif
Komisyonu”’nun ise faaliyetleri 6 ay sürmüştür.(19) 1928
yılında Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında
Kanun’un kabulüyle de eski harfli kitap ve süreli yayın
basımı durdurularak, bu zamana kadar yaygın olarak
vakıf yoluyla kurulmuş, koleksiyonu el yazması ve
eski harfli basma kitaplardan oluşan kütüphanelerin,
günümüzün nadir eser kütüphanesi olma süreci de
başlamıştır.

Vekâletlere bağlı kütüphanelerin yanı sıra, aynı tarihli
430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve 30 Kasım 1925
tarihli ve 677 numaralı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin
Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men
ve İlgasına Dair Kanun ile kapatılan bütün kütüphaneler
Maarif Vekâleti’ne bağlanmıştır.
Osmanlı döneminde faaliyet gösterdikleri yapının
değişikliğe uğraması, kütüphanelerde bulunan el
yazmalarıyla ilgili yeni çalışmaları da başlatmıştır. 1925
yılında illere gönderilen bir genelge ile kataloglama

2 Mart 1935 tarihinde, Prof. Dr. Helmut Ritter
başkanlığında oluşturulan Kütüphaneler Tasnif
Komisyonu, 1958 yılına kadar Muallim Cevdet İnançalp,
Zahir Hasırcıoğlu ve Prof. Dr. Mehmet Ali Ayni’nin
başkanlığında, komisyon üyelerinin çalışmalarıyla 4
yazma eser kataloğu yayınlanmıştır.(20)
Daha sonra çeşitli kişi ve kurumlarca devam eden
kataloglama çalışmaları, 1978 yılında, TÜYATOK
(Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu) Projesi ile

Nuruosmaniye Kütüphanesi'nin içinden bir görünüş.(*)

(19)
(20)
(*)

Hüseyin Türkmen, Türkiye Kütüphaneleri Yazma Eserler Katalogları 1923-2006. İstanbul: Kitabevi, 2010, s. 9-11.
Türkmen, a.g.e., s. 13-16.
İsmail E. Erünsal, "Nuriosmaniye Kütüphanesi", İslam Ansiklopedisi, 33. cilt, sayfa 267.
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tüm Türkiye kütüphanelerini kapsayan bir hedefe
yönelmiştir ancak katalogların tamamlanamadığı ve
kütüphanelerde kullanılan katalogların da gözden
geçirilmeye muhtaç olduğu anlaşıldığından, Türkiye’de
ne kadar (kaç cilt, kaç eser) yazma eser bulunduğunu
kesin olarak söylemek mümkün değildir. Yapılan
araştırmalara dayanılarak yapılan tahminlerle, Türkiye
kütüphanelerinde, Türkçe, Arapça ve Farsça başta
olmak üzere, 250.000-300.000 cilt içinde, 600.000
yazma eser olduğu tahmin edilmektedir.
Yazmaların kataloglanarak araştırmacıların hizmetine
sunulmasının önemi ve bu konudaki gecikmeler,
aksaklıklar, farklı kurumları bu konuda çalışmaya
yönlendirmiştir. Bu çalışmalar içinde, İSAM (Türkiye
Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi) Kütüphanesi
tarafından hazırlanan veri tabanları, Atatürk
Kitaplığı nadir eser katalogları, IRCICA tarafından
hazırlanan bibliyografya ve yazma katalogları
önemli çalışmalardır. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından yürütülen çalışma sonucunda ‘Diyanet İşleri
Başkanlığı Kütüphanesi Yazma Eserler Kataloğu’ gibi
örneklerin yanı sıra Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma
Kütüphanesi gibi pek çok kütüphanede çok sayıda
katalog hazırlanmış ve yayınlanmıştır.
Osmanlı dönemi kitaplarını muhafaza eden ve
araştırmacıların hizmetine sunan nadir eser
kütüphanelerinin, görevleri, yetkileri daha
belirginleştirilmiş, bütçe imkânları arttırılmış, hizmetleri
çeşitlendirilmiş, uzman personel kadrosuyla çalışan
güçlü bir kurumsal yapıyla yönetilebileceği aşikârdır.
Bu ve diğer amaçları yerine getirmek için, Türkiye
Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Kültür ve Turizm
Bakanlığı’na bağlı olarak 2010 yılında kurulmuştur.
Görev ve yetkileri 6093 Sayılı Türkiye Yazma Eserler
Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun ile belirlenmiş ve çalışmalarını, bu mevzuata
bağlı yeni bir ivmeyle sürdürmektedir. İstanbul, Ankara
ve Konya’da olmak üzere üç ayrı bölge müdürlüğü
idarî yapısı altında, 18 yazma eser kütüphanesi,
Başkanlığa bağlı çalışmaktadır. Yazma eserlerin
yurtiçi ve yurtdışından satın alınması, kataloglanması,
28
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dijitalleştirilmesi, bağış kabulü, tıpkıbasımı, çeviri
ve açıklamalı eser yayımı, koruma ve restorasyon
çalışmaları ve bunlara ilişkin eğitimler başkanlığın
başlıca faaliyet alanlarıdır.
Osmanlı kütüphanelerinin hiçbirisinde eksiksiz bir
koleksiyonu bulunmasa da özellikle son dönem kurulan
cemiyet ve özel okul kütüphanelerde, farklı alfabe ve
dillerde basılmış kitaplar da bulunuyordu. Bu kitapların
Türkçe olanları için Cumhuriyet sonrasında yapılan
en önemli ve kapsamlı çalışma, Seyfettin Özege
(1901-1981) tarafından hazırlanmıştır. Eski Harflerle
Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu, 5 cilt halinde 151
fasikülden oluşmuştur. Eski harfli kitapları kullanan
her araştırmacının mutlaka başvurduğu ve “Özege
Kataloğu” ismiyle bilinen çalışmaya yapılan ekler,
Nuri Akbayar’ın Müteferrika dergisi’nin 1993-2017
arasında yayımlanan 1, 2, 3, 15, 19 ve 50. sayılarında
“Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu’na
Zeylü’z-Zeyl: Ekler-Tamamlamalar-Düzeltmeler”,
başlıklı çalışmasıyla devam etmektedir. Erzurum
Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi’ne bağışladığı
değerli nadir eserler ve hazırladığı katalog ile çok şey
borçlu olduğumuz Seyfettin Özege’nin bu kataloğun
hazırlanmasında kullanılan notlarını, bilgi fişlerini,
yazışmalarını ve kataloğun prova baskılarını da içeren
kişisel arşivi ise İBB Atatürk Kitaplığı tarafından
satın alınmış ve düzenlenerek 2018 yılında hizmete
sunulmuştur. 1990 yılında başlayan Türkiye Basmaları
Toplu Kataloğu (TÜBATOK) ise sadece 6 cilt olarak
yayımlanmış, tamamlanmayı bekleyen bir çalışmadır.
Milli Kütüphane’nin kuruluş çalışmalarını 1934 yılında
kabul edilen " Basma Yazı ve Resimleri Derleme
Kanunu" ile başlatmak mümkündür. Bu kanun
metninde, derlenecek eserlerden bir nüshanın kurulacak
olan Milli Kütüphane’ye verilmesi hükmü yer almakta
ve diğer derleme kütüphaneleri de Ankara Umumi
Kütüphane, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, İstanbul
Umumi Kütüphanesi, İzmir Umumi Kütüphanesi olarak
belirtilmektedir. Bir milli kütüphanenin önemine ve
kuruluşunun şart olduğuna inanan Adnan Ötüken (19111972), 15 Nisan 1946 tarihinde o tarihte görevli Leman

Kütüphaneler, ana hatlarıyla kuruluş devrinden
günümüze kadar varlıklarını bu şekilde devam ettirdiler.
Kütüphanelerin raflarında veya kitap dolaplarında
bulunan kitaplar, sadece ihtiva ettikleri bilgiyi kayıt
altına alan eşyalar olarak görülmedi. İtinayla seçilen
kamış kalemlerin açılmasında, kimileri ince işçiliğin
en güzel örneklerinden olan makta ve kalemtraşlar
kullanıldı. Kağıdın terbiye edilmesi, aharlanması,
mührelenmesi, kitapların hatasız yazılması ve kalıcılığı
için yapıldı. Nokta hesabıyla hesaplanan satırlar ve
satır aralarının düzgün olması için muhtelif biçimlerde
hazırlanmış mısdarlar kullanıldı. Kitapların ciltleri, devrin
anlayışına ve zevkine uygun motiflerle; şemselerle,
tığlarla, zencireklerle süslendi. Sertab, kitabın ön
kısmını korurken, mikleb, müş‘ir vazifesi gördü. İpek

* Yıldız Sarayı Kütüphanesi

ipliklerle örülen şirazeler, kitabın sayfalarını birarada
tutarken, değişik örme biçimleriyle kitaba verilen
kıymeti de işaret ediyordu. Sayfalardaki cetvel ve
tezhibler, hattatların yazdıkları kitaplardaki metni
hem görünür kıldı hem de süsledi. Metnin açıklaması
olan minyatürler, nakkaşlar vasıtasıyla kitapları birer
şahesere dönüştürdü. Ciltlerin yan kağıdı, kimi zaman
ciltler, köşebentler, ebrularla bezendi. Sayfaların
birbirini takip ettiğini göstermek için reddaleler
kullanıldı. Kitapları kurtlar yemesin diye önceleri zehirli
mürekkep kullanılarak yazılan “Yâ Kebikec”, sonraları
bir gelenek oldu. Vakıf mühürleri ve muhtelif kuyudât,
kitabın kimin olduğunu, kimlerin okuduğunu, kim
tarafından istinsah edildiğini... gösterirken, kitabın ve
bilginin seyrüseferini de işaret etti. Bütün bunlar, kitap
ve kütüphane geleneğinin birer parçası olmakta birlikte,
aslında kitaba, kütüphaneye ve okumaya verilen
kıymetin birer yansımasıydı.
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Giriş | Medeniyetimizde Kitap ve Kütüphaneler

Şenalp ve Nezahat Anaçan’dan ibaret kadrosuyla
Ankara’da Maarif Vekâleti Neşriyat Müdürlüğü’nde
Millî Kütüphane Hazırlık Bürosu’nu kurarak Milli
Kütüphane fikrinin hayata geçirilmesi için çalışmalara
başlamıştır.16 Ağustos 1948’de resmî olarak hizmete
açılan Millî Kütüphane’nin Kuruluş Kanununun tarihi,
29 Mart 1950’dir. 2012 tarihli Çoğaltılmış Fikir ve Sanat
Eserlerini Derleme Kanunu ile günün koşullarına uygun
yeni görevler üstlenmiş Milli Kütüphane, arşivlerimizle
birlikte en önemli “Ulusal Bellek” kurumumuzdur. 2012
tarihli Kanun, derleme kütüphanelerini Millî Kütüphane,
İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı,
İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığı, İzmir Millî Kütüphane Vakfı
Kütüphanesi ve Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından belirlenecek bir kütüphane olarak farklı
şart ve kapsamda belirlemiştir. 3 Haziran 2017 yılında
kanunda yapılan değişiklik ile birlikte Cumhurbaşkanlığı
Millet Kütüphanesi de derleme kütüphaneleri statüsüne
kavuşmuştur.
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Cumhurbaşkanlığı
Millet Kütüphanesi'nin
Mimarisi
Cumhurbaşkanlığı
Millet Kütüphanesi'nin kurulum
çalışmaları Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın
öncülüğünde 2015 yılında
başlamıştır.
125.000 m2lik bir alanda inşa
edilen kütüphanenin mimarı
Şefik Birkiye’dir.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin Mimarisi

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi yapısı, Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’ni tamamlayan son yapıt olarak ön plana çıkmaktadır.
Külliye kapsamında planlanan en büyük fonksiyon olması ve Millet
Camii, Kongre Merkezi ve Sergi Salonu gibi diğer sosyal yapılar
ile olan ilişkisi, yapının Külliye içerisinde ne kadar önemli bir yerde
konumlandığının altını çizer niteliktedir.
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Resmi ve sosyal mahalleri bir araya getirerek, sadece binaların
mimari estetik uyumları değil aynı zamanda yeşil dokusu,
bahçeleri, avluları ve meydanları ile görkemli bir bütünlük elde
edilmiş ve bu sayede bir “Külliye” bütünlüğü sağlanabilmiştir.
Kütüphane yapısı, Külliye arazisi içerisinde alt kotlarda
konumlanmakla birlikte yüksekliği ve haşmeti ile daha üst
kotlardaki yapılara eşlik edebilmektedir.
Kütüphane girişinin büyük bir meydandan yapılması ve bu
meydanın Sergi Salonu yapısı ile paylaşılıyor olması, bu iki yapının
birbiri ile ne kadar güçlü ilişkileri olduğunu göstermektedir.
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi
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Yeni Nesil
Kütüphane
Bilgi, iletişim ve paylaşım çağında kütüphanecilik
anlayışının da değişmesi ve güncel dünyaya açılması
son derece önemlidir. Yeni çağın Cumhurbaşkanlığı
Millet Kütüphanesi, dünyada çok az örneği bulunan
çok maksatlı, iletişime dönük ve günün 24 saati
hizmet verecek bir bilim ve öğrenim merkezidir.
Sadece içerisinde kitapların bulunduğu bir yapı
değil, aynı zamanda dünyadaki belli başlı tüm büyük
kütüphaneler ve bilgi merkezleri ile bağlanıp bu
merkezlerin de arşivlerine erişilebilir dijital bir altyapı
öngörülmüştür.

Yeni Nesil Kütüphane

Bünyesinde bulunan konferans salonları, mesleki
eğitim merkezleri, atölyeler, müze, seminer ve
toplantı salonları ile beraber, aynı meydanı paylaştığı
Sergi ve Kültür Merkezi binası sayesinde çok çeşitli
faaliyetleri organize edebilme kabiliyetindedir.
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Tasarım Prensibi
Kütüphanenin tasarımının oluşum prensibi, bazı
geleneksel şekilleri esas almaktadır. Bunlar küp,
silindir ve kubbedir. Bu hacimlerin yorumlanması hem
orijinal hem de yenilikçi alanların oluşturulmasına
imkân vermiştir.
Merkez salon, bileşimin ortasına yerleştirilmiştir ve
üzerinde etrafını çevreleyen sütunlar arasından doğal
olarak aydınlatılan ikili bir kubbe vardır. Kubbe, bilgi
üzerinde ışıldayan güneşe atıfta bulunmaktadır.
Bu saklı salon, kullanıcı tarafından keşfedilmeyi
beklemektedir. İlk kez keşfeden biri için sürpriz
mekan etkisini güçlendirmek için hacmin yüksekliğine
nispeten alçak kapılardan erişilmektedir.

Tasarım Prensibi

Merkezdeki dairesel ana salon, bütünün masif ve
güçlü yanını vurgulayan dört masif ve sağır blok
içinde yer alan kitap depolarıyla çevrelenmiştir.
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Masif kütleler ile tezat oluşturan okumaya tahsis
edilmiş camlı bu dört küp, doğal ışığa yaklaşmak
için eserin merkezinden uzaklaşmakta, cephenin
sütunları ve panjurları ışığın ortama direk nüfuzunu
dalgalandırmaktadır.
Kütüphanenin mimarisi, geçmişin mimarisi ile ve
eski eserlerle benzerlikler arz etmektedir. Burada
söz konusu olan, bugünün eserleriyle, dikkate değer
olan ve bazen de benzersiz olan örnekler açısından
zengin, bu bölgenin geçmişten tevarüs eden
birikimleri arasında bir bağ kurma iradesidir.
Bu yapıtın orijinalliği, çağdaş bir sentezden yola
çıkarak, geçmişin eserlerine bir gelecek sağlamak
amacıyla onlardan mecazî ve sembolik bir biçimde
esinlenmiş olmasıdır.
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Abide Etkisi
Kütüphanenin mimarisi, orta Anadolu’nun bünyesinde
barındırmış olduğu binlerce yıllık yapıtlardan
devralınmış Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde bulunan
biçimlerin ve bileşimlerin bir sentezidir.
Bu, üzerinde bulunduğumuz topraklara daima ait
olma iradesidir. Öte yandan kütüphane, kenarlarında
yükselen çevresel sütunlar bulunan, dairesel merkezî
bir avlu etrafında yenilikçi bir biçimde, kullanım
amacına uygun olarak oluşturulmuştur.

Abide Etkisi

Merkezî olması, çekirdekten uzayıp giden açıklıklar
sayesinde kullanıcı ile arasında sıcak bir ilişki
kurarken, diğer taraftan, yüksek sütunlar, bilginin
yüceliği düşüncesini ve bu dünyaya ortak aidiyetimizi
ortaya koyan abide yaklaşımını simgelemektedir.
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Hatıraların
İnşası
Bu yapıtı oluşturan mimari elemanların hepsi bilinen
unsurlardır fakat yerleşimleri, oranları, biçimleri ve
renkleri tek ve benzersiz olmaya yöneliktir. Dıştaki
sütunlar biçimlidir ve yukarı doğru kalınlaşarak güç
duygusunu vurgulamaktadır, bütünün devamlılığını
sağlayan üst kornişlere destek olmaktadır.
Sütunlar parlak beyaz renktedir ve mavi tabanlar,
taçlar ve altın rengi yapraklarla birlikte, bütüne sihirli
bir etki kazandırmaktadır.

Hatıraların İnşası

Ağaçların ve bitkilerin ekili olduğu, birbiri ardına
gelen teraslar, geçmişin bahçelerini hatırlatmaktadır.
Yükselti halindeki bahçeler, arazinin eğimi içerisinde
yapıyla kuvvetli bir şekilde bütünleşmektedir.
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İç Dünyanın
Keşfedilmesi
Üzeri örtülü galerinin içinden ve sütunlara kuvvetlice
bağlı saçakların altından geçtikten sonra, okuyucu,
kapıyı açmakta ve merkezinde bütün toplanma
noktasını barındıran masif kubbe duvarlarıyla karşı
karşıya gelmektedir.
Bu amfi, tartışılmaz bir şekilde kütüphanenin
merkezidir. Başımızı göğe her kaldırışımızda bizi
duygulanmaya sevk eden semavî bir kubbe burada
yükselmektedir.
Girişten itibaren, kullanım alanlarının sıcak atmosferi
bizi çepeçevre sarmaktadır. Doğal, doğadan gelen
malzemeler, ahşap, taş, halılar, bize her yerde eşlik
etmektedir.

İç Dünyanın Keşfedilmesi

Lambalar ve avizelerden hareketle alanları saran
loş aydınlatma, bizi her zaman orada olduğunu
düşünmeye sevk eden bir yapı duygusunu
tamamlamaktadır. Bu karşılama alanının etrafındaki
bölümlerin atmosferleri ve fonksiyonları değişkendir
ve farklı özellikler arz etmektedir. Bunlar, birbirlerine
benzer olmakla birlikte aynı zamanda sanki uzun
bir yolculuk için, büyük bir gemide bulunduğumuz
duygusunu uyandıran güçlü bir uyum içerisinde
gelmektedir.
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Kütüphanenin
Kalbi
Dışarıdan bakıldığında, yapıt niteliğinde bir ana
salon bulunduğuna dair hiçbir şey yoktur. Yapının
kullanıcısı bunu epey sonra keşfetmektedir. Mecazî
anlamda, burası mimari eserin kalbidir. Kütüphanenin
bütün bölümlerini bir araya getirmek ve kütüphaneye
bilginin sonsuzluğu duygusunu ve fikrini vermek
için buradadır. Bir kez bu alana girdikten sonra,
soluğunuzu tutarak, okuyucuyu derin düşüncelere
sevk edecek olan kısa bir cümleyi kubbenin hemen
altında okursunuz:

Kütüphanenin Kalbi

“O KALEMLE YAZMAYI ÖĞRETENDİR.
İNSANA BİLMEDİĞİNİ ÖĞRETENDİR.”
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Cumhurbaşkanlığı
Millet Kütüphanesi'ne
Genel Bakış
Kütüphane 125.000 m2lik bir alanda yaklaşık
5.500 kişilik oturma kapasitesiyle hizmet
vermektedir.

Kütüphane, ülkemizin en büyük kütüphanesi
olup koleksiyonları ve hizmetleri açısından
dünyanın sayılı kütüphaneleri arasına girmeyi
amaçlamaktadır.
Bu amaç doğrultusunda Kütüphane, 3 Haziran
2017 tarih ve 30085 sayılı “Çoğaltılmış Fikir
ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne Genel Bakış

Koleksiyonda 2.000.000 basılı kitap, 12.500
basılı dergiye ait 2.000.000’a yakın süreli yayın
sayısı mevcuttur. Ayrıca, erişim sağlanan 46
adet veritabanı içeriğinde; 550.000 e-kitap,
6.500.000 elektronik tez ve 60.000’ e yakın
e-dergiye ait 120.000.000 makale, rapor,
vb. bulunmaktadır. Bu bilgi kaynaklarının
okuyuculara sunum hizmetleri modern
kütüphanecilik anlayışı ile verilmektedir.
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çerçevesinde Derleme Kütüphanesi statüsüne
kavuşmuştur. Bu yönetmelik ile birlikte,
Türkiye’de yayımlanan tüm yayınlardan birer
adet kütüphaneye gelmektedir.
Araştırmacıların kaynak ihtiyacını en üst düzeyde
karşılamak amacıyla ülkemizde yayımlanan kitap
ve kitap dışı materyaller ile birlikte ülkemiz ile
ilgili yurt dışında yayımlanan ve baskısı bulunan
kitapların önemli bir kısmı da satın alınarak
koleksiyona kazandırılmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne Genel Bakış

Kütüphanede bulunan bilgi kaynakları modern
kütüphanecilik anlayışına göre uluslararası
standartlar çerçevesinde oluşturulmuştur.
Bu doğrultuda kataloglamada RDA-Kaynak
Tanımlama ve Erişim (Resource Description
and Access) kataloglama kuralları uygulanırken,
sınıflamada hem Kongre Kütüphanesi (Library
of Congress) hem de Dewey Onlu Sınıflama
Sistemi (Dewey Decimal Classification System)
kullanılmaktadır.
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Açık raflarda kullanıma sunulan bilgi kaynakları
Kongre Kütüphanesi (Library of Congress)
Sınıflama Sistemi’ne göre, depodakiler ise depo
demirbaş numaralarına göre yerleştirilmiştir.
Kütüphane; ülkemizde ilk defa uygulanan
entegre kitap taşıma sistemi, teknolojik alt
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yapısı, bilgisayarları, dokunmatik ekranları,
internet bağlantısı ile bilgiye erişimi sınırsız bir
şekilde sağlamaktadır.
Elektronik kütüphanecilik hizmetlerinin yanı sıra,
mobil uygulamalarla da okuyuculara 7/24 erişim
sağlanmaktadır.
Kütüphane içerisinde katlara erişimin
kolaylaştırılması amacıyla, 6’sı panoramik toplam
23 asansör bulunmaktadır.
Kütüphaneye üyelik ve üyelik yenileme işlemleri
e-Devlet üzerinden veya kütüphane danışma
masalarından şahsen başvuru ile 1 yıl süre için
yapılmaktadır.
Kütüphane, sürekli gelişen koleksiyonunun
yanı sıra, yurt içinden ve dışından kıymetli
kişilerin özel koleksiyonlarının da eklenmesi
ile sahip olduğu kaynakları çeşitlenmeye ve
zenginleşmeye devam etmektedir.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
ERDOĞAN’ın büyük hedefler ile kuruluşuna
öncülük ettiği Kütüphane, Türkiye’nin
en büyük kütüphanesi olmakla birlikte
ilerleyen zamanlarda da hem koleksiyon
hem de hizmetleri açısından dünyanın sayılı
kütüphaneleri arasına girmeyi hedeflemektedir.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi
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Cihannümâ
Salonu
Cihannümâ Salonu, 3469 m2lik alanda 224 kişilik
oturma kapasitesi ile yaklaşık 200.000 adet kitaptan
oluşan koleksiyona sahiptir. Bu Salonda Türkiye
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Genel
Müdürlüğü ile yürütülen ortak çalışma kapsamında
100’ün üzerinde ülkeye ait, 134 farklı dilden kitaplar
okuyucuların hizmetine sunulmaktadır. Ayrıca,
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları adına yazılmış
ve tarihte kurulan 16 Türk İmparatorluğu/Devletine ait
kitaplar yer almaktadır.
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Cihannümâ Salonunun kubbesini, Cumhurbaşkanlığı
forsunda yer alan Türk devletlerini temsil eden 16
adet sütun taşımaktadır. Tavan yüksekliği 33 metre
olan kubbenin alnında bulunan ilahi emir ile Türk
ve İslâm medeniyeti mimari açıdan da bir araya
getirilmiştir.
Salonun kubbesinde Alak suresinin 4. ve 5.
ayetlerinin Türkçe meali yer almaktadır. "O, kalemle
yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir."

Cihannümâ Salonu
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi
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Araştırma
Kütüphanesi

Araştırma Kütüphanesi

Araştırma Kütüphanesi, 3862 m2lik alanda
630 kişilik oturma kapasitesine sahiptir.
Kütüphane yaklaşık 20.000 adet
kitaptan oluşan koleksiyonu ile hizmet
vermektedir. Araştırma Kütüphanesi 2
katlı olup içerisinde toplam 20 adet grup
çalışma odası bulunmaktadır. Akademik
çalışmalara kaynak sağlayan araştırma ve
belge içerikli bilimsel kitaplar bu bölümde
yer almaktadır.
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Gençlik
Kütüphanesi
Gençlik Kütüphanesi, 1699 m2lik alanda 74 kişilik
oturma kapasitesine sahiptir. Gençlik Kütüphanesi
12.000 adet kitaptan oluşan koleksiyonu ile
10-15 yaş arasındaki gençlere hizmet vermektedir.
Gençlik Kütüphanesinde bulunan bireysel çalışma
odaları rezervasyon yapılarak kullanılmaktır.
Gençler, kütüphane içerisinde bulunan oturma
alanlarında bireysel okuma yapabilecekleri gibi
grup çalışmaları için ayrılmış 3 adet odada da
faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler.

Gençlik Kütüphanesi

Kütüphanemizde unutulmaya yüz tutmuş
geleneksel Türk el sanatlarına yönelik çalışmaların
yanı sıra münazara, kitap analiz etme, tartışma,
kitap kapağı tasarlama, yazarlık çalışmaları,
yaşlılarla buluşma, sıfır atık, özel gereksinimli
bireylerle kaynaşma gibi birçok etkinliklere ve
sosyal sorumluluk çalışmalarına yer verilmektedir.
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Çocuk ve Gençlik Kütüphanelerinin ortak kullanım
alanı 33 kişilik oturma kapasitesine sahiptir.
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Nadir Eserler
Kütüphanesi

Kütüphane 2 katlı olup içerisinde 8 adet grup
çalışma odası mevcuttur. Kütüphanenin kubbesinde
Alak suresinin 4. ve 5. ayetlerinin Türkçe meali yer
almaktadır: “O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana
bilmediğini öğretendir.”

Kütüphane koleksiyonunda; Abdülbaki Gölpınarlı,
Ahmet Burak Erdoğan, Mehmet Şevket Eygi, Şefik
Can özel koleksiyonlarında bulunan yazmalar ile
beraber pek çok nadir eserler de bulunmaktadır.
Koleksiyonda bulunan en eski eser, Mehmet Şevket
Eygi özel koleksiyonuna ait “Mevlidü’n-Nebi”dir.
Eserin istinsah tarihi H.997-M.1588, müellifi ise
Şeyhzâde Muhyî el-Manavgadî’dir.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı
tarafından sayısallaştırılması yapılan 45 milyon

Nadir Eserler Kütüphanesinde; yazmalar, Osmanlıca
matbu eserler, resim ve gravür içeren eserler, baskısı
tükenmiş ve sınırlı sayıda basılmış eserler, 1900 yılı
öncesi Latince basma eserler bulunmaktadır.

belgeye ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu
Başkanlığı tarafından sayısallaştırılan yazma eserlerin
içeriklerine de Nadir Eserler Kütüphanesinden erişim
sağlanabilmektedir.
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Nadir Eserler Kütüphanesi

Nadir Eserler Kütüphanesi, 1699 m²lik alanda 226
kişilik oturma kapasitesine sahiptir. Kütüphanede
yaklaşık 50.000 adet nadir eser ve bu eserlerin
sayısallaştırılmış formlarından oluşan koleksiyon
bulunmaktadır.
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Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi

Nasreddin Hoca
Çocuk Kütüphanesi
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Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi, 1061 m2lik
alanda 197 kişilik oturma kapasitesine sahiptir.
Çocuk Kütüphanesi 25.000 adet kitaptan oluşan
koleksiyonu ile 5-10 yaş arasındaki çocuklara hizmet
vermektedir.
Kütüphanede masal dinleme etkinlikleri ve
geleneksel Türk sanatlarına yönelik çalışmalar da
yapılmaktadır. Ayrıca Çocuk Kütüphanesinde görsel

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi

ve işitsel materyalleri grup ya da bireysel olarak
dinlemek/izlemek için özel olarak tasarlanmış bir
cep sinema salonu bulunmaktadır.
Çocuk ve Gençlik Kütüphanelerinin ortak kullanım
alanı 33 kişilik oturma kapasitesine sahiptir. Ortak
alanda bulunan dijital ekranlardan katalog taraması
yapılabilmekte ve kitaplar Otomatik Ödünç/İade
Sistemi üzerinden iç ödünç alınabilmektedir.
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Ses ve Görüntü
Kütüphanesi
Ses ve Görüntü Kütüphanesinde Türk
Hava Yolları iştiraki Cornea şirketi
desteği ile oluşturulan yerli ve milli
dijital içerik yönetim sistemimiz “Turna”
kullanılmaktadır. Odalarda bulunan
dokunmatik ekranlardan TRT’nin dizi, film,
çizgi film, belgesel ve canlı TV yayınına
erişilebilmektedir. Ayrıca, TRT tarafından
yapılan ses portalı ile okuyucular 1 milyon
üzerinde müzik kaydına ulaşabileceklerdir.

Ses ve Görüntü Kütüphanesi

Ses ve Görüntü Kütüphanesi, 1800 m2lik
alanda 209 kişilik oturma kapasitesi
ile yaklaşık 10.000 adet görsel-işitsel
materyalden oluşan koleksiyona sahiptir.
Ses ve Görüntü Kütüphanesi 2 katlı
olup içerisinde 4 adet dijital oda ve
12 adet bireysel izleme/dinleme kabini
bulunmaktadır.
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Eğitim Merkezi
ve Atölyeler

Eğitim Merkezi ve Atölyeler

Kütüphanemizde -1. ve -2. katlarda bulunan
Eğitim Merkezinde çeşitli konularda yapılacak
olan atölye çalışmaları okuyucularımızın
hizmetine sunulmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (TÜBİTAK),
Turkcell Görme Engelliler Teknoloji Sınıfı ve
Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından kurulumu
gerçekleştirilecek olan 3 adet atölye
bulunmaktadır.
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Süreli Yayınlar
Salonu

Süreli Yayınlar Salonu

Süreli Yayınlar Salonu, 1123 m2lik alanda 193
kişilik oturma kapasitesi ile 1550 adet güncel
dergi ve gazeteden oluşan koleksiyona
sahiptir. Koleksiyonda edebiyat, sanat, tarih,
hukuk, ekonomi, spor, sağlıklı yaşam gibi farklı
disiplinlerde ve dillerde dergiler bulunmaktadır.
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Süreli Yayınlar Salonunda bulunan dokunmatik
ekranlardan katalog taraması yapılabilmekte ve
bu ekranlardan 120 ülkeden, 60 dilde 7.000’in
üzerinde dergi ve aynı gün erişim imkânı
bulunan günlük gazeteler ve bu yayınların 90
günlük arşivlerine tam sayfa özgün baskısıyla
ulaşılabilmektedir.
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Okuma
Salonları

Okuma Salonlarında 32 adet grup çalışma odası ve
8 adet dinlenme alanı bulunmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi

Okuma Salonları

Okuma Salonları 2. ve 4. katlarda bulunmaktadır.
9610 m2lik alana sahip olan Okuma Salonları 1328
kişilik oturma kapasitesi ile yaklaşık 300.000 adet
kitaptan oluşan koleksiyona sahiptir.

69

Referans
Bölümü
Referans Bölümü, 2. kat Okuma Salonunun
içerisinde, 120 m2lik alanda yaklaşık 10.000 adet
kitaptan oluşan koleksiyonu ile hizmet vermektedir.

Referans Bölümü

Referans Bölümünde sözlükler, ansiklopediler,
yıllıklar, almanaklar, atlaslar, rehberler gibi danışma
kaynağı olarak nitelendirilen eserler yer almaktadır.
Ayrıca Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi, Gençlik
Kütüphanesi, Araştırma Kütüphanesi ve Cihannümâ
Salonunda da referans kaynakları bulunmaktadır.
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Özel
Koleksiyonlar
ABDURRAHMAN GÜZEL Koleksiyonu
Koleksiyonunda; edebiyat, dil bilim, tasavvuf, eğitim
vb. konulu Türkçe, Almanca, İngilizce dillerinde yaklaşık
10.000 eser bulunmaktadır.

KAMİL DÜRÜST-BESTE GÜRSU Koleksiyonu
Koleksiyonunda; dil ve edebiyat, tarih, felsefe, psikoloji,
din bilimleri, güzel sanatlar, sosyal bilimler alanlarında
eserler bulunmaktadır.

ABDÜLBAKI GÖLPINARLI Koleksiyonu
Koleksiyonunda; tasavvuf, tarih ve edebiyat konulu
Osmanlıca matbu eserler, nadir kitaplar ve yazma
eserlerin yanı sıra tablolar da bulunmaktadır.

KHALID HASAN HENDAWI Koleksiyonu
Koleksiyonunda; Ortadoğu ve İslamı İlimler alanında
yaklaşık 30.000 eser bulunmaktadır.

AHMET BURAK ERDOĞAN Koleksiyonu
Koleksiyonda; tarih, edebiyat, siyaset konusunda matbu
ve yazma eserler bulunmaktadır.

MEHMET ŞEVKET EYGİ Koleksiyonu
Koleksiyonunda; felsefe, psikoloji, din, tarih, dil ve
edebiyat, sosyal bilimler, güzel sanatlar alanlarında
eserler, Osmanlıca matbu eserler, nadir kitaplar ve yazma
eserler bulunmaktadır.

CEMİL MERİÇ Koleksiyonu
Cemil Meriç Kitaplığından seçmece Osmanlıca eserler
bulunmaktadır.
CINUÇEN TANRIKORUR Koleksiyonu
Koleksiyonunda, sanat, musiki, nota, konser kayıtları,
müzik aletleri ve kostümler yer almaktadır.
HASAN CELAL GÜZEL Koleksiyonu
Koleksiyonunda; sosyal bilimler, tarih, siyaset, felsefe, dil
ve edebiyat, alanlarında eserler bulunmaktadır.
HASAN DOĞAN Koleksiyonu
Koleksiyonunda; hukuk, İslamiyet, sosyal bilimler, tarih,
felsefe, dil ve edebiyat, siyaset alanlarında eserler
bulunmaktadır.
İLBER ORTAYLI Koleksiyonu
Koleksiyonunda; tarih, hukuk, edebiyat, coğrafya,
siyaset vb. konulu, Osmanlı Türkçesi, İngilizce, Fransızca,
İtalyanca, Almanca, Yunanca, Farsça, Rusça gibi dillerden
oluşan yaklaşık 7000 eser ile birlikte çeşitli boyutlarda
yağlı boya tablolar, hat eserleri, objeler de bulunmaktadır.

METİN KÜLÜNK Koleksiyonu
Koleksiyonunda; sosyal bilimler, tarih, felsefe, dil ve
edebiyat, siyaset alanlarında eserler bulunmaktadır.
MUHSİN METE Koleksiyonu
Koleksiyonunda; dil ve edebiyat, tarih, felsefe, psikoloji,
din bilimleri, güzel sanatlar, sosyal bilimler alanlarında
eserler bulunmaktadır.
MUSTAFA SABBAGH Koleksiyonu
Koleksiyonunda; bilim, mühendislik ve teknik bilimler
alanlarında eserler bulunmaktadır.
MUSTAFA ŞERİF ONARAN Koleksiyonu
Koleksiyonunda; dil ve edebiyat, tarih, sosyal bilimler,
iletişim ve tıp başta olmak üzere çeşitli alanlarda eserler
bulunmaktadır.
SÂMÂN-HATİCE HELVACIOĞLU Koleksiyonu
Koleksiyonunda; tarih, edebiyat, dil bilimleri, iletişim ve
sanat alanında yayınlar ile mecmualar bulunmaktadır.
ŞEFİK CAN Koleksiyonu
Koleksiyonunda; tarih, tasavvuf, kültür, mitoloji ve divan
edebiyatına dair eserler, Osmanlıca matbu eserler, nadir
kitaplar ve yazma eserler bulunmaktadır.
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Özel Koleksiyonlar

AHMET GÜNER ELGİN Koleksiyonu
Koleksiyonunda; hukuk, edebiyat, iletişim ve genel
konular alanlarında pek çok eser bulunmaktadır.
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Divan Salonu, Kütüphane giriş katında olup
400 kişilik oturma kapasitesine sahiptir.
Okuyucuların dinlenme ve bekleme için
kullanabilecekleri bir alandır.
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Divan Salonu

Divan Salonu
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Yemek Salonu, Pastane, Dinlenme Alanı

Yemek Salonu,
Pastane, Dinlenme Alanı
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Kütüphanenin giriş katında 172 kişilik yemek salonu,
6. Katında ise 408 kişilik yemek salonu, 74 kişilik
pastane ve 74 kişilik dinlenme alanı bulunmaktadır.
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Davet
Kabul Salonu

Davet Kabul Salonu

Davet Kabul Salonu, Kütüphanenin -2. katında
olup 150 kişilik oturma kapasitesi ile özel
misafirler için hazırlanmıştır.
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Konferans
Salonu
Konferans Salonu, Kütüphanenin -2. katında olup
500 kişilik oturma kapasitesi, 4 adet simultane
çeviri odası ile hizmet vermektedir.

Konferans Salonu

Yüksek teknolojik alt yapıya sahip olan bu salon
her yaş grubu için düzenlenecek etkinlikler için
hazırlanmıştır.
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Selçuklu Müze
ve Sergi Salonu
Selçuklu Müze ve Sergi Salonu, Kütüphanenin
-2. katında olup 897 m2lik alanda hizmet
vermektedir.

Selçuklu Müze ve Sergi Salonu

Sahip olduğu geniş alanı ve yüksek
aydınlatmaları ile tüm sanatsal faaliyetlere
uygun olarak tasarlanmıştır.
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Anadolu
Salonu
Anadolu Salonu, Kütüphanenin -2. katında
olup 600 m2lik alanda hizmet vermektedir.

Anadolu Salonu

Sahip olduğu geniş alanı çok amaçlı etkinlikler
(toplantı, sergi vb.) için tasarlanmıştır.
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Toplantı Salonları

Toplantı Salonları

Seminer Salonları, Kütüphanenin 6. katında
özel toplantılar için tasarlanmıştır.
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Toplantı
Odaları

Toplantı Odaları

Toplantı Odaları, Konferans Salonunun
bulunduğu -2. katta olup farklı kapasitelerde
8 adettir. Çalıştay, seminer vb. gibi etkinlikler
için tasarlanmış olan bu odalar kullanıcılara,
yapılan etkinliğin görüntülü ve sesli
kaydedebilme imkânını da sağlamaktadır.
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Kütüphanemizde bir çevre duyarlılığı hareketi olan
sıfır atık projesi etkin şekilde uygulanmaktadır.
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