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EDİTÖRDEN

               Değerli hocalarım, sevgili arkadaşlar,

         Bilgi Kulübü olarak yayımladığımız dergimizin ilk sayısıyla sizlerle birlikteyiz.

    İlk sayıyı yayımlamanın vermiş olduğu heyecan ile sizlerin keyifle okuyacağınızı düşündüğümüz 
içerikler şu şekildir:

    Bölüm başkanımız Sayın Doç. Dr. Dündar Alikılıç’ın  dergimizin çıkartılması aşamasında derginin 
adının açıkladığı  bölümü “Başlarken” ile sizlerle birlikte.

     Bilgi Kulübünün kuruluş, yönetim ve faaliyet amaçlarının geçmişten günümüze hangi aşamaları 
geçirdiğinin anlatıldığı yazı “Bilgi Kulübü Tarihçesi” adlı bölümde yer almaktadır.

     Bölüm hocalarımızın “Atatürk Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün Kuruluşu” “Arşiv 
Şuurunda Bir Millet Olabilme” ve “Sosyal Sponsorluk” adlı makaleleri “Hocalarımızın Kaleminden” adlı 
bölümde sizlerin huzurunda. 

   “Yaşama Dair” bölümünde “Teknolojinin Sosyo-Ekonomik Yapıya Etkileri” ve “Kişisel Gelişim 
Üzerine” ait  yazılar yer almaktadır.

     Bölüm öğrencilerimize ve mezun kütüphaneci arkadaşımıza yönelttiğimiz soruları ve cevapları 
“Röportajlar” bölümünde sizlerle paylaştık.

 “Tanıtım Yazıları” bölümünde sizler için seçtiğimiz iki kitap, üç kütüphane ve sekiz ilginç kütüphane 
tanıtımını sunuyoruz.

               Bölüm öğrencilerimizin kaleme aldığı çeşitli konulardaki denemeler “Edebiyat Köşesi” bölümünde 
yer almaktadır.

 “Haberler” bölümünde bölümümüz ve dış basında Kütüphanecilik ile ilgili gelişmelerin yer aldığı 
haberler bulunmaktadır.

  Bu sayımız “Bilgi Kulubü Faaliyetleri” “Genel Değerlendirme” başlıkları ile devam ederken  “Bilgi 
Kulübü Hakkında” başlığıyla sona ermektedir.

    Bilgi Kulübüne verdikleri destekten dolayı bölüm hocalarımıza, bölüm arkadaşlarımıza ve dergimizin 
basımında yardımcı olan Doç. Dr. Dündar Alikılıç’a, kulübümüzün danışmanlığını yürüten Arş. Gör. Mehmet 
Kürşat Değer’e ve Bilgi Kulübü başkanı Ferhat Yıldız başta olmak üzere emeği geçen bütün arkadaşlarıma 
teşekkür ediyor,sizlere keyifli okumalar diliyorum. 

Editör: Hasan Öztürk
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Değerli Okurlar,

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren Bilgi 
Kulübü’nün idealist üyeleri tarafından ortaya atılan bir dergi çıkarma fikri şu an hayat bulmuş vaziyette. 
Mecmua-i Kut, öğrencilerimiz için bir dergiden fazlası. Günümüzde bilgilerin, düşüncelerin popüler araçlarla 
paylaşıldığını düşünürsek, öğrencilerin bilgi ve düşüncelerini geleneksel araçlardan biri olan dergiyle 
paylaşacak olmaları gelenekten geleceğe atılmış bir adım olarak görülebilir. Derginin adına baktığımızda da 
bu dergi için geleneklere bağlılığın önemi aşikârdır. 

Geleceği anlamlı kılacak olan ve yaşadığımız anı anlamlı kılan şeylerden biri de geride bıraktıklarımızdır. 
Mecmua-i Kut sayesinde öğrencilerimiz mezun olup gittikten sonra geriye dönüp baktıklarında bu dergi 
sayesinde ortaya koyduklarını ve bıraktıkları izleri göreceklerdir. Üniversitede almış oldukları öğretim dışında 
gerçekleştirdikleri bu tür anlamlı faaliyetlerle bir şeyler ortaya koymanın mutluluğunu yaşayacak ve farklı 
tecrübeler kazanacaklardır. 

Öğrencilik yıllarımda Ankara Üniversitesi’nde üyesi olduğum Bilgi Topluluğu’nun ardından Atatürk 
Üniversitesi’nde Bilgi Kulübü’nün akademik danışmanı ve böyle güzel faaliyetlere şahit olmanın mutluluğunu 
yaşıyorum. Bu duygu ve düşünceler ışığında Mecmua-i Kut’un ilk sayısını kutlar, derginin ortaya çıkmasında  
emeği geçenlere teşekkürlerimi sunarım. Daha nice sayılarla, güzel haberler ve fikirlerle buluşmak dileğiyle.

                                                                                                        Bilgi Kulübü Akademik Danışmanı

Arş. Gör. Mehmet Kürşat DEĞER



1

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 
BİLGİ KULÜBÜ Mecmua-i Kut

Sayı:1        Bahar Dönemi 2018 Sayı:1        Bahar Dönemi 2018

 Başlarken…

 Bilgi kulübünün kuruluşundan beri çıkartmak istediğimiz dergimizi çıkartmak nihayet nasip oldu. 
Her şey gayretle ve çabayla ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Bilgi Kulübü başkanı ve ekibinin gayretlerini takdir 
etmekten öte büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade etmek lazım.

 Mecmua Arapça bir kelime olup toplanılıp biriktirilmiş, tanzim ve tertip edilmiş şeyler demektir. Kut 
ise mutluluk, saadet, devlet, ikbal, sürekli esenlik, gönenç manasında Türkçe bir kelimedir. 
 
Arapça ve Türkçe iki kelimenin birleşmesinden oluşan Mecmua-i Kut ise mutluluk veren dergi manasında 
kullanılabilir.
 
 Böyle bir dergiyi camiamıza kazandırdıkları için Bilgi Kulübüne teşekkür ediyorum. Bundan sonra bu 
hizmet meşalesi inşallah devamlı bir surette yanacaktır. Bu temenni ile dergimizin Üniversitemize, fakültemize 
ve ilim dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum.

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı
 

Doç. Dr. Dündar Alikılıç  
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2008-2009 yılları arasında Bilgi Kulübü’nün ilk başkanlarından olan Selim Birkin sorumlu olduğu dönem 
boyunca etkin bir başkan  olarak çalışmalarını yürüttü. 2012 yılında bölümümüzden mezun olan Selim aynı  yıl 
Afyon Kocatepe Üniversitesi’de kütüphane memuru olarak göreve başladı. Göreve başladığı sene içerisinde 
geçirdiği kalp krizi sebebiyle aramızdan ayrıldı.
  

Özlem ve rahmetle anıyoruz....

Selim Birkin Anısına...
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Bilgi Kulübü Tarihçesi

Bilgi Kulübü, 2008 yılında Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 
bünyesi altında bölüm öğrencilerinden Selim Birkin ile Büşra Bircan‘ın çabaları ve Sayın Doç. Dr. Dündar 
Alikılıç‘ın katkılarıyla kurulmuştur. İlk başkanı Büşra Bircan‘dır. Bilgi Kulubü, çeşitli “sportif, eğitsel, 
kültürel ve eğlence” etkinlikleriyle,  bölüm öğrencilerinin daha sosyal bir üniversite hayatı yaşamasını amaç 
olarak benimsemiştir.

2010-11 öğretim yılında başkanlığa getirilen  Uğur Donbay ile vizyon ve misyonunu daha da genişleten 
kulüp, tüm temsilcilerinin de katkılarıyla daha etkin bir konuma ulaşmış ses getiren bir öğrenci kulübü olmayı 
başarmıştır. Kulüp akademik danışmanlığını ise bu dönemde Sayın Doç. Dr. Dündar Alikılıç üstlenmiş, 
kulübün her faaliyetinde maddi ve manevi desteğini, gönlünü ortaya koymuştur. 2015-2016 öğretim yılında 
kulüp akademik danışmanlığına ise Sayın Arş. Gör. Mehmet Kürşat Değer üstlenmiştir.Başlanğıçtan 
günümüze bilgi kulübü’nde başkanlık görevi üstlenen bölüm öğrencilerimiz şunlardır;

-Uğur Attila (2012-2013)

-Merva Yeniavcı (2013-2014)

-Ayşe Yağcı (2014-2015)

-Yusuf Sabah (2015-2016)

-Burak Hüseyin Çelik (2016-2017)

-Ferhat Yıldız (2017-2018)
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Atatürk Üniversitesi 
Bilgi Belge Yönetimi  

Yrd. Doç. Dr. Malik Yılmaz

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün Kuruluşu 

Atatürk Üniversite’sinde o zamanki adıyla Kütüphanecilik Bölümü kurma girişiminin ilk olarak 1993 
yılında hazırlanan “Atatürk Üniversitesi 10 Yıllık Kalkınma Planı”yla üniversitede bir kütüphanecilik 
meslek yüksekokulu açılmasının planlanmasıyla başladığı görülmektedir. Bu girişimle birlikte 

bölümün açılmasına yönelik girişimler artarak devam etmiştir. Nail Bayraktar “Daha Çok Kütüphaneci” 
başlıklı bildirisinde özetle şunları ifade etmiştir: Her meslekte olduğu gibi kütüphanecilikte de bilgili elemana 
gereksinim vardır. Bu elemanların ancak iyi bir eğitimle yetişeceği şüphesizdir. Günümüzde kütüphanecilik 
alanında yaşanan hızlı gelişmeler karşısında, bu bilim dalının öğretiminin yapılmadığı ülke hemen hemen hiç 
kalmamıştır diyebiliriz. Bayraktar, bildirisinin son kısmında aşağıdaki soruları sorarak yeni kütüphancilik 
bölümlerinin kurulması gerektiğinin önemini belirtmiştir. “Türkiye’nin coğrafyası, nüfusu, üniversite sayısı, 
kütüphanelerin ve araştırma merkezlerinin sürekli çoğalması kütüphanecilik bölümlerinin sayıca artmasını 
gerektirmez mi?” “Üniversiteye girmeye hak kazanan lise mezunlarının, kütüphanecilik tahsili için mutlaka 
İstanbul ya da Ankara’ya gitmek zorunda kalmadan, kendi bölgelerine yakın illerde öğrenimlerini sürdürmeleri 
daha uygun olmaz mı?” “ Üniversite kütüphanecilik bölümlerinin iki merkez yerine, geniş bir coğrafi alana 
dağılması, bölüme rağbetin -artmasına olanak hazırlamaz mı?” “Bir başka ifadeyle daha çok öğrenciye 
kütüphaneci olma fırsatı doğmaz mı?” Bayraktar bu sorulardan sonra şu yanıtı vermektedir: 

HOCALARIMIZIN KALEMİNDEN
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 Benim reyim üniversitelerde kütüphanecilik bölümlerinin sayısının arttırılması yönünde. Hem 
de zaman geçirilmeden…Erzurum’da Atatürk Üniversitesi, Elazığ’da Fırat Üniversitesi ve İzmir’de Ege 
Üniversitesi yeni kütüphanecilik bölümleri için alt yapıları müsait olan üniversitelerdir. Daha ileriki yıllarda 
bunlara başkaları da eklenebilir.   

 Bu girişimler doğrultusunda Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’nca 13.01.1994 tarihinde Atatürk 
Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Fakülte’de Kütüphanecilik Bölümü’nün kurulması gerektiğini nedenleriyle 
içeren, Prof. Dr. Saime İnal Savi, Prof. Dr. Muhan Bali ve Doç. Dr. Yılmaz Özbek imzalı bir rapor 
sunulmuştur. Hazırlanan rapor özetle şu şekildedir: Toplumların ve ülkelerin kalkınmasında kütüphane 
hizmetinin önemi inkâr edilemez. Bu hizmetin tam anlamıyla yerine getirilebilmesi için, kütüphanecilik 
eğitimi almış alanında uzman yeterli sayıda personele ihtiyaç vardır. Nitekim bir ülkenin ekonomik, 
sosyal ve kültürel yönden kalkınabilmesinde her alanda konusunda uzman personelin varlığı önemli 
bir güç oluşturmaktadır. Araştırma, eğitim ve öğretim etkinliklerini yürüten üniversitenin amaçlarından 
birisi de, bu çalışmaların yapılabilmesi için gerekli olan bilgi kaynaklarını sağlamak ve bu kaynakların 
kullanıma sunulmasına zemin hazırlamaktır. Bilimsel ve akademik çalışmalarda bilgi kaynakları yoğun 
olarak kullanılmaktadır. Bilgi kaynaklarıyla araştırmacıyı bir araya getiren kurum ise kütüphanedir. 
Bu durum kütüphanenin ve kütüphanecinin önemi ortaya çıkarmaktadır. Kütüphanesiz bir eğitim veya 
bilimsel bir çalışma yapmak mümkün görülmemektedir. Dünyadaki ilk kütüphanecilik okulu 1887 
yılında Melvil Dewey tarafından Colombia Koleji’nde [Bugünkü Kolombiya Üniversitesi] kurulmuş, 
bu tarihten itibaren kütüphanecilik bir meslek olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Bugün ABD’ndeki 
birçok üniversitede kütüphanecilik bölümü mevcuttur. Ülkemizde modern kütüphaneciliğin meslek 
olarak kabul edilişi ancak 1950’li yıllara rastlamaktadır. Nitekim üniversite düzeyinde ilk kütüphanecilik 
bölümü 1954 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde açılmıştır. Daha sonra 
İstanbul Üniversitesi’nde 1964, Hacettepe Üniversitesi’nde ise 1974 yılında bir kütüphanecilik bölümü 
açılmıştır. Geçen yıl da Marmara Üniversitesi’nde bir arşivcilik bölümünün açıldığı haberini aldık. 

 Ankara ve İstanbul’da bulunan bu kütüphanecilik bölümlerinden mezun olan kütüphaneciler bu iki 
büyük şehrimizdeki kütüphaneci gereksinimini dahi karşılayamamaktadır. Kaldı ki mezun olan bu elemanların 
yarısı da başka mesleklerde çalışmaktadır. Ülkemizdeki bazı üniversite ve halk kütüphaneleri hariç çoğunda 
çağdaş anlamda bir kütüphane hizmetinin verildiğini söyleyemeyiz; çünkü başarılı bir kütüphane hizmetinin 
verilebilmesi için kütüphanecilik eğitimi almış personele gereksinim vardır. Ülkemizde kütüphanecilik 
eğitimi almış insan sayısıyla kütüphanelerimizi karşılaştırdığımızda ne kadar fazla kütüphaneciye gereksinim 
olduğu açıkça görülebilmektedir. Türkiye’deki üniversite ve kamu kurumlarındaki kütüphanelerin tam 
sayısı bilinmemekle birlikte yaklaşık 50 üniversitede aşağı yukarı 600 merkez, fakülte, yüksekokul vb. birim 
kütüphanesi olduğu sanılıyor. Kamu kurumlarındaki kütüphanelerin tahmini sayısı ise 1000 civarındadır. 
Özel kurum ve kuruluşların kütüphane sayısı hakkında ise bir tahmin yapılamıyor. Ülkemizde kütüphane 
sayısının bu kadar fazla olmasına karşın kütüphanecilik bölümlerinden mezun olan uzman kütüphaneci 
sayısı ise çok azdır. YÖK’ün 1982, 1984, 1985 tarihli istatistiklerine göre üniversitelerimizde bulunan 3 
kütüphanecilik bölümünden mezun olan öğrenci sayısı 1982 yılında 61, 1984’de 85, 1985’de ise, 94’dür. 
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 Yine 1992 yılına ait üniversite kütüphanelerinden istatistikî bir örnek verecek olursak, üniversitelerde 
406.969 öğrenci eğitim görürken kütüphanelerde görev yapan kütüphaneci sayısı 204’dür. Dünya standartlarına 
göre 300 öğrenciye bir kütüphanecinin düşmesi gerektiği dikkate alınırsa üniversite kütüphanelerinde toplam 
1357 kütüphanecinin görev yapması gerekmektedir. Bu, Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde görev yapan 
kütüphanecilerin altı katından daha fazla bir sayıdır. Üniversite kütüphanelerine bakıldığında bunların uzman 
kütüphanecilere şiddetle gereksinim duydukları görülmektedir. Şu anda üniversite sayısının 50 civarında 
olduğu düşünülürse, bu gereksinimin artacağı kaçınılmazdır.  
 
 Ülkemizde bu kadar gereksinim duyulan bir meslekle ilgili bölümün üniversitemiz Fen-Edebiyat 
Fakültesi bünyesinde açılmasının düşünülmesi sevindiricidir. Hatta sadece bizim üniversitemizde değil, alt 
yapısını tamamlamış iyi bir merkezi kütüphaneye sahip birçok üniversitede de kütüphanecilik bölümünün 
açılması gereklidir. Bu gerekçelerle Kütüphanecilik Bölümü’nün Fakültemiz bünyesinde en kısa zamanda 
açılmasını gerekli ve yararlı bulmaktayız. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çakır başkanlığında 
Fakülte Kurulu’nun 10.05.1994 tarih ve 2/8 sayılı oturumunda, Fakülte bünyesinde Kütüphanecilik Bölümü 
kurulmasına karar verilmiş ve karar metni Rektörlük Makamı’na sunulmuştur. Söz konusu karar şu şekildedir: 
Fakültemiz bünyesinde bir Kütüphanecilik Bölümü kurulmasına ilişkin komisyonun hazırlamış olduğu rapor 
okundu. Yapılan görüşmelerden sonra komisyondan gelen rapor aynen kabul edilerek Fakültemiz bünyesinde 
bir Kütüphanecilik Bölümü açılmasına, konunun Rektörlük Makamı’na arzına oylama sonucu oybirliği ile 
karar verildi. Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Kütüphanecilik Bölümü’nün kurulması için Fakülte Kurulu 
tarafından bir komisyon oluşturulmuştur. Komisyonun, Fakülte bünyesinde bir Kütüphanecilik Bölümü’nün 
kurulmasına ilişkin hazırlamış olduğu 10.05.1994 tarih ve 2/8 sayılı Rektörlük Makamı’na sunulan rapor1 ve 
Fakülte Kurulu Kararı ekli yazıda Kütüphanecilik Bölümü’nün eğitim ve öğretime başlaması için Fakültemizde 
imkânlar mevcut olup, aşağıda isimleri yazılı öğretim üyeleri kurulacak bölümde görev alacaklardır, 
denilmektedir. Sözü edilen öğretim üyeleri ise şunlardır: Doç. Dr. Sadi Çöğenli, Yrd. Doç. Dr. Turgut 
Karabey ve Yrd. Doç. Dr. N. Hafız Yanık. Bütün bu çabaların sonucunda Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü 
Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Kütüphanecilik Bölümü’nün açılması için YÖK Başkanlığı’na 19.07.1994 tarih 
ve B.30.2.ATA.0.70.71/04-9009 sayılı yazı ile talebini iletmiştir. Bu talep doğrultusunda YÖK Yürütme 
Kurulu’nun11.08.1994 tarihli toplantısında; Açılması istenen bölümün, benzer yükseköğretim kurumları 
bünyesinde de yer aldığı dikkate alınarak, 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 ve 2809 Sayılı 
Kanun’un 3. maddeleri uyarınca Üniversite bünyesinde ekte belirtilen bölümün açılması uygun görülmüştür 
kararı alınmıştır. YÖK’ün bu kararından sonra Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik 
Bölümü resmen kurulmuştur. Bölüm’ün kurulmasından kısa süre sonra, Kütüphanecilik Bölümü’nün faaliyete 
geçebilmesi için ilk bölüm başkanı Prof. Dr. Ahmet Savran tarafından Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 
nezdinde bölümün kadro gereksiniminin karşılanmasına yönelik girişimlerde bulunulmuştur. Bu amaçla 
Dekanlığın 24.10.1994 tarih ve 01/2288 sayılı kadro talebine yönelik yazısına 01.11.1994 tarihinde Bölüm 
Başkanınca cevabi yazı yazılmıştır. Söz konusu yazı şu şekildedir: YÖK’ün 11.08.1994 tarihli toplantısındaki 
bir kararla kurulan bölümümüzün henüz hiçbir kadrosu bulunmamaktadır. Bölüm’ün gelişebilmesi ve yakın 
gelecekte öğrenci alabilmemiz için anabilim dallarının açılması ve bu anabilim dallarına göre de kadrolarının 
belirlenmesi gerekmektedir. Bu itibarla açılmasını uygun gördüğümüz anabilim dalları ile acil ihtiyacımız 
olan kadrolar aşağıda çıkarılmıştır”. 
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Anabilim Dalları: 1. Kütüphanecilik Anabilim Dalı, 2. Arşiv Anabilim Dalı, 3. Dokümantasyon ve Enformasyon 
Anabilim dalı 
Kadrolar: 1. Profesör 
                 2. Doçent 
                 3. Yrd. Doç.
                 4. Arş. Gör.
                 1 Okutman 
                 2 Uzman  

 Kütüphanecilik Bölümü’nün bu talebine karşılık Fakülte Kurulu bu konuyu 20.12.1994 tarih ve 4/10 
sayılı oturumda görüşerek Rektörlüğe bildirilmek üzere Dekan Prof. Dr. Enver Konukçu başkanlığında bir 
karar almıştır. Söz konusu karar şu şekildedir: Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 11.08.1994 tarihli 
toplantısında açılması uygun görülen Fakültemiz Kütüphanecilik Bölümü için ihdas edilen anabilim dallarına 
ait ilgili Bölüm Başkanlığı’nın 01.11.1994 tarih ve 01-1 sayılı yazısı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra 
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin 16. Maddesi gereğince Fakültemiz Kütüphanecilik 
Bölümü’nde aşağıda belirtilen anabilim dallarının açılması teklifinin Rektörlük Makamı’na arzına oylama 
sonucu oy birliği ile karar verildi.

 
Anabilim Dalları: 
Kütüphanecilik Anabilim Dalı
Arşiv Anabilim Dalı 
Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dalı
 

Atatürk Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün Bugünkü Durumu 

 2006-2007 eğitim öğretim yılından itibaren Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik 
Bölümü isim değişikliğine giderek ülkemizdeki diğer BBY bölümleri gibi BBY bölümü adını kullanmaya 
başlamıştır. 2017-2018 eğitim öğretim yılı itibariyle BBY bölümünde şu anki mevcut öğretim üyesi 1 
doçent  3 yardımcı doçent, 2 araştırma görevlisi 1 Uzman bulunmaktadır. Bölümde bulunan 1 doçent Atatürk 
Üniversitesinde 1 yardımcı doçent Ankara Üniversitesinde 1 yardımcı doçent Selçuk Üniversitesinde 1 
yardımcı doçent ise Atatürk Üniversitesinde doktora çalışmalarını yapmışlardır. Uzman personel ise, Ankara 
Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. BBY bölümü kurulduktan 13 yıl 
sonra 2008-2009 yılında lisans ve örgün eğitimdüzeyinde bölüme öğrenci alarak eğitim ve öğretime başlamıştır. 
2009-2010 eğitim veöğretim yılında ikinci öğretim hakkını da elde eden bölümde bugün toplam sekiz sınıf 
mevcuttur. Bölümde 2017-2018 eğitim öğretim yılı itibariyle  birinci ve ikinci öğretimde  toplam 428 öğrenci 
vardır.
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Sonuç olarak bilgi uzmanının en önemli görevlerinden biri, kullanıcının bilgi gereksinimini en kısa sürede 
ve onu tatmin edecek şekilde karşılamaktır. Bu bakımdan BBY bölümünün varoluş gerekçelerinin en 
önemlilerinden biri de, hem ülkenin hem de bulunduğu bölgenin bireylerine çağdaş anlamda bir bilgi hizmeti 
sunacak personelin yetişmesini sağlamak ve bireylerin bilgilenmesine ve eğitimine katkıda bulunmaktır. 
Bilimsel bir şekilde verilecek BBY eğitiminin merkezinde, kullanıcıya hizmetin ön planda olması önemlidir. 
Bilgi merkezinde verilen hizmetler kuşkusuz bilgi merkezinin bulunduğu bölge insanının sosyal, kültürel ve 
hatta ekonomik gelişmişlik düzeyinin artırılmasına önemli bir katkı sağlayabilmektedir. Bu tür nedenlerden 
ötürü Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde iyi yetiştirilmesi amaçlanan 
öğrenciler, bilgi ve kütüphane hizmetlerinde, eğitimleri süresince aldıkları bilgileri ve edindikleri deneyimleri 
uygulayarak, hem ülke hem de bulundukları bölge insanının kültürel düzeylerinin artmasına da doğrudan 
katkı sağlayabileceklerdir. Ayrıca her yıl mezun edeceği ortalama 120 bilgi uzmanıyla da diğer BBY bölümleri 
ile birlikte ülkenin zaten var olan bilgi uzmanı açığını bir nebze de olsa kapatabilmeye destek olabilecektir.

KAYNAK: Yılmaz,Malik (2010) “Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü:Kuruluş”, Türk Kütüphaneciliği Dergisi,24,1 s.“118-119”
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   Atatürk Üniversitesi 
    Bilgi Belge Yönetimi  Bölüm Başkanı

  Doç. Dr. Dündar Alikılıç

Arşiv Şuurunda Bir Millet Olabilme

Her toplum gibi tarih boyunca toplumumuzun da kendine özgü bir bilgi sistemi varolmuş, ilk çağlardan 
günümüze bazı değişimler geçiregelmiştir. Kısaca “atlı göçebe kültür” olarak adlandırılan ilk dönemlerin 
bizim açımızdan önemli yönü, bir toplumun oluşum sürecindeki değerlerin bilgiye dönüşmesi ve “kültür 

kodları” olarak yüzyıllar boyu etkili olmasıdır.Hakikaten toplumumuzun bu en sade dönemlerindeki kültürünü 
çağlar boyu geliştirdiği, geliştirdiklerini kurum ve kuruluşlara aktarabildiği rahatça gözlenebilmektedir.
 
 İnsanoğlu kendi şuuruna sahip olduğu müddetçe varolabilecek; kendisinden ve kendisine aktarılanın 
idrâkine sahip olursa mirasını koruyabilecektir. Ancak, kendi şuuruna sahip olabilmesi için dokümanlara ve 
delillere ihtiyaç duyar. 

 Arşivler, sosyal varlık olan insana dayalı belgelerdir. İnsanın sürekliliğinin ve dünyaki yaşama 
şartları içerisindeki değişikliklere uyumunun kanıtlarıdır. O halde arşivler, tarih boyunca insanın sahip 
olduğu şuurlu hâfızasının temelleridir. İnsanlık tarihine ilâve edilen herşey, bizim, insanı daha iyi 
tanımamıza ve insan tabiatını daha iyi anlamamıza vesile olur. Arşivlerin, temel sosyal rolü de işte budur.
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 Bilindiği gibi, her millet bir tarihî mirasın sahibidir. Bu tarihî mirasın önemli bir bölümünü, arşivler, 
kütüphaneler, eski eserler ve maddî-manevî kültür varlıkları teşkil ederler. Millet olabilme ve kalabilmede bu 
kültür varlıklarının büyük yeri ve rolü vardır.

 Sahip olunan bu kültür varlıklarının nesilden nesile aktarılması ise ancak ve ancak iyi muhafaza 
edilebilmesi ile mümkündür. Arşivlerimiz Türk devlet geleneğinin devamlılığını sağlayan temel kuruluşlardır, 
dolayısıyla milli tarih ve kültürün gerçek kaynağıdır. Arşivin, bir milletin tarih ve kültür hazinesi olduğunu 
idrâk eden acdadımız, bunun içindir ki, kurduğu arşiv teşkilâtına “Hazine-i Evrak” adını vermiştir. 
 
 Türk idare ve kültür hayatında, arşivlerin çok eskiye giden tarihi, Orta Asya Türklüğü’ne kadar 
uzanmaktadır. Çok köklü bir  tarihe ve zengin bir kültüre sahip Türk milleti, tarihinin ve kültürünün arşivlerine 
de sahiptir.
 
 Ortaçağların en medeni milletlerinden biri olan Uygur Türkleri’nin şehirlerinde, zengin kütüphaneler, 
resmî daireler, noterler, gümrük teşkilâtı, mahkemeler ve resmî yazışmaların saklandığı arşivler bulunmaktaydı. 
 
 Orta Asya’da Uygur Türk şehirlerinde çeşitli milletlere mensup arkeolog ve sanat tarihçileri tarafından 
yapılan kazı ve araştırmalar, bu kültürün zenginliği hakkında bugüne kadar bilinmeyen bir çok hususu 
aydınlatmış ve gün ışığına çıkarmıştır. 19. yüzyılda Alman âlimleri tarafından Orta Asya’da, mağaralarda Uygur 
kütüphaneleri keşfedilir. Keşfedilir ama yüzlerce belge ve eser kâşifleri tarafından kaçırılır. Bugün Almanya’da 
Berlin Müzesi’nde bu Türk Dünya’sının ilk arşiv belgeleri sergilenmektedir. Fakat Türk tarihini aydınlatacak bu 
eserler hakkında hiçbir malumatımız yoktur.  Olmadığı gibi alakamızı çekip de neler bulunduğunu merak bile 
etmiyoruz. Bu arşiv kayıtları kültürümüze ait hangi ipuçlarını veriyor, genetik kültürel şifremizin hangi kodlarını 
açıklıyor? Bilemiyoruz. Çünkü o şuurda değiliz, kendi kimliğimizi araştıracak kabiliyetimiz de alakamız da yok.

 Orta Asya Türk devletlerinden gelen eski bir devlet ananesi olarak, daha ilk devirlerden itibaren 
Türklerde arşiv fikrinin var olduğu bugün bilinmektedir.

 Türklerin İslâmiyeti kabulünden sonra kurulan ilk devlet olan Karahanlılar’ın Türkçe yarlığları, koçan, 
kütük ve  bitileri olduğunu, İlhanlılar’ın Defterhane dairelerinin olduğunu biliyoruz. 

 Türk- İslâm geleneğinde yazılı kâğıda saygı gösterilmesi sebebiyle, devlet işlemlerine ait yazılı 
vesikaların tamamı, müsveddeler de dahil olmak üzere titizlikle muhafaza edilmiştir. 

 Anadolu Seçukluluları’nda da, zengin kütüphanelerin ve resmî yazışmaların saklandığı yerler olan 
arşivlerin bulunduğu, yapılan ilmî araştırmalar neticesinde ortaya çıkarılmıştır.
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 Ortaya çıkarılan bunca eser Türk-kültürüne kazandırılacakken, maalesef bilinçsizce yok edilmiştir. 
Bugün elimizde Anadolu Seçukluları’ndan kalan birkaç kitap dışında birşey kalmamıştır. Anadolu 
Selçuklu Devleti’ne başkentlik, Osmanlı Devleti’ne ise eyalet merkezliği yaptığı için Türkiye’nin 
en zengin arşivine sahip olması gereken Konya vilâyet arşivinin hikâyesi ise içler acısıdır. Anadolu 
Selçuklu Devleti’nden kalan binlerce eser 1987’de 76 kamyon yüklenerek Seka’ya gönderilmiştir. 
 
 Zamanı geri döndürmenin mümkün olmadığını bile bile hiçbir nüshasının kurtulmadığı Selçuklu 
Arşivi’ni ahlar vahlar içinde anıyoruz. Ola ki bir yerlerden birkaç nüsha belge çıkar da, bin yıllık 
tarihimize ait belgelerden birkaç bilgi ediniriz. Geçmişimizi bizlerden koparanlara inat, kendimize 
ait birşeyler bulabiliriz. Belki bu sözler temenniden öteye geçmeyecek ama o şuurda olmalıyız.

 Osmanlı Devleti’de ise arşivcilik anlayışı Kanunî Sultan Süleyman’a kadar var olmasıyla 
beraber, devlet erkinin bu dönemde tamamiyle oturmasıyla altın çağını yaşamış, bu dönemden 
sonra biriken evrak milyonları aşmıştır. Merkezi devlet dairelerinde, belgelerin saklanmasında ve 
korunmasında gösterilen arşivcilik anlayışı, taşrada görevli eyalet beylerbeyileri ve mahallî kadılardan 
da istenmiştir. Taşra teşkilatı görevlilerine, karar ve işlemlerini defterlere kaydetmeleri ve bu defterleri 
muhafaza etmeleri emredilmiştir. Kanunî Sultan Süleyman devrinde Rumeli Beylerbeyi Mehmed 
Paşa’ya gönderilen 943 (1536) tarihli fermanda “….. Bu hükm-i şerifüm  suretini defterde kaydeyleyüp 
ve kendisün dahi ayniyle defter sandıklarına hıfzedüp dâîma mazmûn-ı şerîf ile amel ayleyesin…” 
ifadesiyle defter sandıklarına, dolayısıyla arşivlik malzemenin korunmasına işaret edilmiştir.

 
 Defterlerin korunması hususunda gösterilen bu ihtimam ve titizlik, en canlı ifadesini Sultan 
III. Mustafa (1757-1774) devrinde Ordu Divânı’nda yayımlanan bir fermanda bulmaktadır. Divân-ı 
Hümayun Kalemi’ne ait Mühimme, Ahidnâmeler, Nâme-i Hümayûn ve Şikâyet Defterleri ile Ruûs 
Kuyudât defterlerinin ordu meştâsına hareketle yola çıkarıldığı bildirilen yol hükmünde, Hacıoğlupazarı 
kadısına ve Babadağı’ndan adı geçen kazaya varıncaya kadar yol üzerinde bulunan diğer kadı ve nâiplere, 
a’yân, eşraf ve zabitâna hitaben şöyle denilmektedir: “…… Defâtir sandıkları üzerlerine memurlar 
ile her kangınızın taht-ı kazâsına dâhil olur ise emîn mahallere konup gecelerde beklettiresiz ve hilâl-ı 
râhda dahi kadr-ı kifâye yarar kılavuz ve muhâfazacılar koşup emîn ve sâlim eyleyesiz ve sizki kasaba-ı 
merkûmenin kadı, a’yân ve eşrâf-ı mûmâileyhimsiz, zikr olunan defatir, Devlet-i Aliyyenin hazinesi 
mesabesinde olmağla muhafazasına takayyüd ve ihtimam cümlenize vâcib ve lâzım idüği ve iyâzen 
bi’llâhi Teâlâ bir varakına ve bir harfine hatâ ve zarar erişmek lâzım gelir ise cevaba kâdir olamayacağınızı 
gereği gibi mülahaza ederek defâtir-i merkumeyi kasaba derûnunda metîn ve mahfûz kârgir bir 
mahalde… vaz’ edüp… emnen ve sâlimen… hıfz olnduğuna tahrîr ve i’lâmâ mübâderet eyleyesin…”

 Tanzimat dönemi Osmanlı toplumunda bilgi birikimi, araştırmayı örgütleme ve 
kurumlaştırma çabası ile sınırlı kalmışsa da, bu dönem (19. yy) teb’a ile devletin ilişkisinin arttığı 
bir dönemdi. Halen anlaşılmaz nedenlerle arşiv araştırmalarına açılmayan nüfus kayıtları bile 
bu asrın getirdiği önemli bir örgütlenmedir. Arşiv çalışanlarından aldığımız malumata göre 2009 
yılı başında bu fon araştırmacılara açılacaktı ama hala açılmadığını üzülerek ifade etmeliyim.
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 Modern manada arşivcilik çalışmalarımız Avupa ile aynı döneme denk gelmektedir. Osmanlı’nın batı 
dünyası ile entegre olması gereken bütün kurumlarında batı dünyasıyla eş değer olarak ilerlemesi dikkate 
şayandır. Hükümet ofislerde şubelere göre, düzenli bir kayıt ve dosyalama başlattı. Nihayet devlet arşivi 
(Hazine-i evrak) bu dönemde kuruldu. Modern yönetim hafızasını kurumlaştırıyordu. Ofislerdeki yazışma, 
kayıt ve dosyalama sistemindeki uzmanlaşma giderek kâğıtların boyutuna, başlıklarına kadar yansıdı. Artan 
muamelat daha belirli ve düzenli bir akışa bağlandı. 
 
 Tanzimat öncesi “kalem” adı verilen bürolar “daire” ve “nezaret” ‘lere çevrilmiş, bürokratik yazışmalar 
değişmiş, tamamen sadaret bünyesinde toplanan hükümet işleri, kurulan meclis ve nezaretlere devredilerek 
iş bölümü yapılmıştır. Osmanlı Devleti bu düzenliliği en zayıfladığı dönemde hatta yıkılış esnasında bile 
sergilemiş, devlet kayıtlarının, devlet hazinesi kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur.
 
 Osmanlı Devleti’nin arşivlerine verdiği önemi gösteren ilginç misallerden biri de 1. Dünya Harbi 
sırasında gerçekleşmiştir. 1. Dünya Harbi sırasında Osmanlı Devleti savaşa girince, devlet herhalde İstanbul’u 
emniyetli bulmamış olacak ki; 1915 senesi başalarında irâdeler ve diğer önemli gördüğü evrakını 208 sandık 
içerisinde, daha güvenli gördüğü Konya’ya nakletmiştir. Söz konusu evrakın yangın ve rutubet gibi tesirlerden 
korunarak, kesinlikle hiçbir kimse tarafından açılmasına izin verilmemesi hususunda Konya valisine çok kesin 
emirler verilmiştir. Yaklaşık bir yıl sonra bu evrak sandıkları askerî trenler ile tekrar İstanbul’a getirilmiştir.
 
 Osmanlı Devleti en zor anlarında bile devlet arşivini korumayı bir vazife bilirken, Cumhuriyetin ilk 
yıllarında Bursa şer’iyye mahkeme sicillerinin yakılması için emir verilmiş, bir imam bunları çuvallara koyarak 
evine kaçırmıştır. Sonra hava yumuşayınca bunları müzeye vermiş, müzede de bir hücreye atılmış siciller daha 
sonraki yıllarda ise ortaya çıkarılarak Bursa tarihine kaynak olmuştur.
 
 İşte arşivin kıymetini bilen bir duyarlı vatadaşımızın belki de ihanetle sonuçlanacak bir olayın 
vehametini anlayarak kurtardığı belgeler ve nihayetinde milletine ya da ülkesine kazandırdığı değer. Olay 
sadece bununla da kalsa belki de iyi diyeceğiz. Yok pahasına sattığımız evrak hazinemiz ise apayrı bir utanç 
tablosu olarak karşımızda durmaktadır.
 
 İstanbul Defterdarlığı Maliye Arşivi’nde bulunan askerî, ticarî, siyasî, hukukî, edebî, sanayî, denizcilik 
ve bilim tarihimize ait evrakın bir kısmı, 1931 yılının Mayıs ayında yetkili, konuyu bilen ve belgelerin değerini 
takdir edebilecek hiçbir şahıs veya müesseseye danışılmadan kese kağıdı yapılması için ayrılan kağıtlar ile 
birlikte, okkası üç kuruş on paraya Bulgaristan’a satılmıştır. Satılan belgelerin miktarı 30 ile 50 ton arasındadır. 

 Bilâhare, Bulgaristan’a satılanların hurda kâğıt değil, tarihî arşiv malzemesi olduğu anlaşılmış, arşivci 
Muallim Cevdet ve tarihci İbrahim Hakkı Konyalı’nın hâdisenin üzerine giden neşriyatı ve müdaheleleri 
neticesi, işe el konulmuş ve satılan vesikalar diplomatik yoldan geri istenmiştir. İstenmiştir ama Bulgarlar 
kendi tarihleriyle de alakalı olan bu evrak hazinesini iade etmemişlerdir. “Siz kıymetini bilemediniz, biz 
biliriz” dercesine ancak altmış yıl sonra mikrofilm katoloğunu verebilmişlerdir



13

Mecmua-i Kut
Sayı:1        Bahar Dönemi 2018

 “Bir bela bin nasihattan evladır” atasözü gereği Bulgaristan’a hurda kâğıt fiyatına satılan evrak konusu, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin gündemine ihmal edilen arşiv meselesini getirmiştir. Fakat aradan onlarca sene 
geçmesine rağmen hala bir arşiv kanunu çıkarılamamıştır.

 Duyarsızlığımız öylesine çok ki, hep örnekleme yaparak olayı aydınlatmaya, dolayısıyla insanımızı 
bilvesile şuurlandırmaya çalışıyoruz. Yakın dönemimizde yok edilen Trabzon Vilâyet Arşivi, aynı duyarsızlığın 
ve şuursuzluğun neticesi olarak yok edildi.

 Pontus Rum Devleti’ne başkentlik, Osmanlı Devleti’ne ise eyalet merkezliği yapmış Trabzon’un çok 
zengin bir arşive sahip olması gerekirdi. Aslında bu arşivin varlığı da çok önemliydi, zirâ beş yüzyıllık bir 
tarihi ayınlatacaktı. Önemine binaen I. Dünya Savaşı sırasıda, Trabzon’un Rus işgali tehlikesi karşısında Vali 
Cemal Azmi Bey, vilâyetteki tüm arşiv malzemesini denkleyip Samsun tarafına göndermiş; işgal sona erince 
tekrar Trabzon’a getirtmiş, böylece Trabzon’a ait arşivlerin düşman eline geçmesi önlenmiştir. Düşman eline 
geçmesi önlenmiş ama ne yazık ki cehaletin elinden kurtulamamış,1982 yılında bilinçsizce imha edilmiştir. 

 Ya 1981 yılında Şırnak-Uludere’de bir mağarada bulunan parşömenlere yazılı orjinal Barnabas 
İncil’inin akıbeti! Apayrı bir muamma! Kişisel ya da kurumsal hiç farketmiyor, tarihi bir değerin başına 
gelenler, macera filmlerini aratmayacak cinsten.

 Barnabas İncil’i 1981 kışında köylülerin avdan döndükleri bir sırada günümüzde Şırnak sınırları içinde 
kalan Uludere yakınlarında bir mağaraya girmeleriyle bulunur. Köylülerin köpekleri mağarada kayboluyor; 
ancak sesin çok derinden duyulması üzerine köpekleri kurtarmak için ertesi gün uzun bir urgan sarkıtılarak 
150 metre aşağıya iniyorlar. Burada taştan yontma bir oda içerisinde, bir lahit ve bazı eşyalarla karşılaşıyorlar. 
Önce Hazreti İsa Aleyhisselâm’a ait bir madalyonu çıkarıyorlar. Daha sonraları bu madalyonun Paris’te bir 
müzede satıldığını öğreniyoruz. Lahitin kapağının açılmasının ardından, cesedin üzerinde İncil bulunuyor. 
Incil köylülerin üzerinden o sırada Babat Aşireti lideri korucubaşı Hazım Babat’ın babası Ferhan Babat’ın 
eline geçiyor. Daha sonra bu İncil askeriyenin eline geçmiş, önce Ankara’da bulunan o zaman ki adıyla Özel 
Harp Daire Başkanlığı’na, Dil İstihbarat Okulu’na, daha sonra da Genelkurmay Başkanlığı’na intikal edildiği 
söyleniyor. Bulunan bu İncil’in Zürih’te karbon testi yaptırılarak 2000 yılın üzerinde olduğu ortaya çıktı. 
Hirıstiyan dünyasının peşinde olduğu bu kadar kıymetli bir eserin gizlenmesi ya da farklı amaçlar uğrunda 
kullanılması , toplumumuzun ne denli bilinçsiz olduğunun kanıtıdır. Bulunan bu eser belki de, Türkiye’deki  
en eski tarihli arşiv malzemesidir. Çeşitli zamanlarda, yetkili otoriteler bu eserin ortaya çıkarılıp sergilenmesi 
gerektiğini söylese de maalesef akıbeti hakkında henüz bir gelişme duymadık.

 Bu  tür  örnekler her  geçen  gün   artmakta,   milli   hafızamızın  hücreleri  devamlı   yıpranmaktadır.  
Arşiv  şuuru ve  bilincinde hareket eden her  akl-ı selim vatandaş böyle misilsiz kıymetlere sahip çıkmalı, 
değerlerimizi  korumalıyız.
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 Bizler gerçekten dinimiz, ahlakımız, dilimiz, folklorumuz, bütün ortak duygularımız ve geleneklerimizle 
milletiz. Diğer milletlere ait değerleri taklitte zorlanmamız ya da taklit ederken kendi karakteristik 
ölçülerimize göre geliştirmemiz, kendi kimliğimizin genetik özelliğinden olsa gerektir. Dolayısıyla aldığımız 
kültürel değerlere kendi değerlerimizden katarak onu millileştirme özelliğine sahibiz. Milli kültür dediğimiz 
bu özellikler çürüyüp yokolursa milletin er geç dağılması kaçınılmazdır. Kültür tarihleri yazılmamış, 
yazılanlar okunup tartışılmamış, kaynaklar benimsenmemişse, uzlaşmaz yorumlar da kaçınılmaz olacaktır.

 Millet olabilmede ve kalabilmede kültür varlıklarımızın büyük yeri ve rolü vardır. Bu kültür varlıklarının 
önemli bir bölümünü de sahip olduğumuz arşiv belgeleri oluşturmaktadır. Hakikaten arşivler bir ülkenin tapu 
senedi, bir milletin kimlik belgesi, hakları ve özellikleri ile geçmişini bugüne bugününü yarınlara bağlayan 
dayanağı ve en değerli kültür hazinesidir. Bu da ancak sahip çıkmak ve korumakla olacaktır.

KAYNAKÇA: Arşiv Şuurunda Bir Millet Olabilme, 20 Ocak 2018 tarihinde https://dundaralikilic.wordpress.
com/makalelerim/arsiv-suurunda-bir-millet-olabilme/ adresinden erişildi.
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TEKNOLOJİNİN SOSYO-EKONOMİK YAPIYA ETKİLERİ

Teknoloji, insanın topluluktan toplum haline gelmesinde başrolü oynayan temel faktördür. İnsanı diğer 
canlılardan ayıran, toplumları farklılaştıran, aynı toplum içerisinde de farklılaşmanın temel esası olan 

bir kavramdır. Bu kavramı genel bakışla; insanı ve toplumu sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel yapısını 
değiştirme ve dönüştürme etkisine sahip insan zekâsının sıçrama yapma yeteneğiyle kendini yeni ortamlara 
taşıyan bir kavram olarak tanımlayabiliriz. İnsana kimlik kazandırma, birey olma, kendini tanıma ve 
tanıtma, farklılaştırma ve yabancılaştırma, uygarlaştırma ve ilkelleştirme, ayrıştırma ve birleştirme, 
egemenlik kazandırma ve uydulaştırma vb. özellikleriyle birbirinin karşıtı olguları aynı zaman ve mekân 
diliminde oluşturma özelliğine sahip olan bu kavram, günümüzde çok önemli bir alt yapı kavramı olarak 
karşımıza çıkmıştır. Örneğin, finans alanında özellikle banka hizmetlerinde devrim yapan şey bilgisayar 
teknolojisidir. Günümüzde zaman, emek, verimlilik, tasarruf, yatırım, istihdam, üretim, tüketim, maliyet, 
finans vb. kavramların çağdaş anlamlarından bahsedeceksek teknoloji ayrılmaz bir koşuldur. Toplumsal 
yaşamımızın bugününü ve yarınını doğrudan ya da dolaylı olarak her an etkileyen teknolojiyi ve türevi 
olan teknolojik olayların ne hızını kesebiliyoruz ne de engelleyebiliyoruz. Önlenmesi imkânsız bir fırtına 
gibi sürükleyici ve çekiciliğiyle önüne kapıp başkalaştırıyor ve yeniden şekillendiriyor. Barışa ve insanlığın 
yararına kullanılabildiğinde bir uygarlık çarpanı ama bir delinin elinde olduğunda da bir yıkım makinesi 
olduğu apaçık. Günümüzde gelişmişliğin bir ölçüsü de sahip olunan ve ondan faydalanma teknoloji 
düzeyiyle ölçülüyor. Sanatın, edebiyatın, politikanın, ekonominin tüm kavramlarını açıklamada teknolojinin 
nimetlerinden yararlandığımız gibi belli bir oranda yozlaşmanın, bozulmanın ve yabancılaşmanın nedenlerini 
de buna yüklemekteyiz. Geçmişte olduğu gibi teknolojik meydan okumalara karşı cevap verebilen toplumlar 
yaşamalarına bundan sonra da bu formülle devam edebileceklerdir.

KAYNAK: Bal,Oğuz(2010)”Teknolojinin Sosyo-Ekonomik Yapıya Etkileri” “Akademik Bakış Dergisi”  
Sayı-20, Nisan-Mayıs-Haziran s.(1-23)                  

YAŞAMA DAİR 
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KİŞİSEL GELİŞİM ÜZERİNE

 Eğitim, araştırma ve endüstri alanlarında yaygın olarak ele alınan kişisel gelişim, bireyin kendisini 
zihinsel, sosyal, duygusal ve davranışsal açıdan en iyi şekilde yetiştirme ve mevcut potansiyelini en üst düzeyde 
ortaya koyma sürecini yansıtmaktadır. Bu kavram kapsamında ortaya konulan kişisel gelişim yönelimi ise 
büyüyen ve gelişen bir birey olarak kişinin kendini gerçekleştirme sürecinde amaçlı bir şekilde ilerlemesidir. 
Kişisel gelişim sürecinde yaşanan değişimler, bilişsel ve davranışsal boyutta meydana gelmektedir. Bilişsel 
boyut, bireyin yaşamının çeşitli yönlerine ilişkin nasıl değişiklik yapacağını bilmesini; davranışsal boyut ise 
bireyin kendini geliştirmek istediği alanda değişimi başlatmasını kapsamaktadır. Bu nedenle, kişisel gelişim 
yönelimi düzeyleri yüksek olan bireyler sadece hangi yönde gelişim göstermek istediklerini bilmezler, aynı 
zamanda aktif olarak gelişim fırsatları da ararlar. Örneğin, “Kendimle ilgili neleri değiştirmem gerektiğini 
belirleyebilirim” ifadesi bireyin bilişsel olarak değişime hazır olduğunu, “Bir birey olarak gelişmek için 
fırsatları araştırırım” ifadesi ise davranışsal olarak bireyin değişim için harekete geçtiğini göstermektedir

Araştırmacıların yapmış oldukları çalışmalarda, kişisel gelişim yönelimi yüksek olan üniversite öğrencilerinin, 
kişisel gelişim yönelimi düzeyleri düşük olan öğrencilere göre, mesleklerinin gerektirdiği koşulları ve çalışma 
ortamlarını daha çok keşfetme çabası içinde oldukları ve mesleki kimliklerinin daha çok oturduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Araştırmacılar ayrıca, bu öğrencilerin zaman içerisinde kişisel gelişimlerine yönelik gösterdikleri 
değişimin farkında olduklarını ve bilinçli bir şekilde amaçlarına ulaşmalarını sağlayacak fırsatları araştırdıklarını 
saptamışlardır. Kişisel gelişim yönelimi, özellikle bireyin üniversiteden iş hayatına geçiş sürecinde önemli rol 
oynayan etkenlerden biridir. Üniversite yaşamı, sosyal ilişkilerin ve arkadaşlık ilişkilerinin önem kazandığı, 
akademik faaliyetlerin ön planda olduğu, öğrencilerin kariyer hedefleri doğrultusunda ilerlemeye çabaladığı 
bir çevredir. Bu nedenle, birçok öğrenci için üniversite, kendilerini geliştirecekleri ve bağımsız ve anlamlı 
bir yaşam yaratmalarına yardımcı olacak bir ortam sunmaktadır. Üniversitede geçirdikleri zaman boyunca 
bireyler, gelecek yaşamlarını planlama ve bu doğrultuda adım adım kendilerini geliştirme çabası içindedirler.

KAYNAK: Yalçın,İlhan, Malkoç,Asude(2013) “Kişisel Gelişim Yönelimi Ölçeği-II’nin Türkçeye 
Uyarlanması, “Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences”-26 s.(258-266)
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Öğrencilerimizin
Gözünde Bilgi ve Belge Yönetimi

1)-Bu bölümü isteyerek mi  tercih ettiniz ? Tercihinizdeki etkenleri bizimle paylaşır mısınız ? 

      Evet bu bölümü isteyerek tercih ettim. Çünkü kitapları çok seviyorum. Onlarla vakit geçirmek gün 
boyu mutlu olmak gibi bir şey. Tabii ki sadece kitaplar etkili olmadı bu bölümü tercih etmeme. Bunun yanı sıra 
arşivi, arşiv belgelerini ve kütüphanedeki düzenin nasıl olduğunu merak ettiğimden dolayı seçtim. Asıl sebep 
merakımdır.

2)-Bölümümüzün  bulunduğu şehrin  tercihinize olumlu/olumsuz etkileri oldu mu ?

 Bölümümün bulunduğu şehir soğuk fakat bu bir etken değil, insan nerede olursa olsun hayali ve hayal 
ettikleriyle  önüne çıkan bütün engelleri aşabilir. Şehrin coğrafi özellikleri ve iklimi ne olursa olsun bu benim 
için olumsuz bir etken değildir. Ama şehrin bölümümüze bir sürü olumlu etkisi var örneğin kitaba, kütüphaneye 
verilen ilgi ve ayrıca Erzurum’un tarihe verdiği önemle arşiv belgelerinin kıymetli olması. Bu zaten her şeye 
bedeldir. 
 
3)- Bir kütüphaneci/bilgi uzmanı adayı olarak kütüphaneyi etkin kullandığınızı düşünüyor musunuz ? 
   
  Evet maalesef kütüphaneyi etkin olarak kullanmaya çalışıyorum. Bir bilgi uzmanı adayı olarak 
kütüphaneyi gün geçtikçe daha da etkin bir şekilde kullanacağıma eminim. Çünkü bizim işimiz mutluluk 
veren belgeler ve kitaplarla dost olmaktır. Bulunacağımız mekân ise kütüphane ve arşiv kurumlarıdır.

4)-Kütüphanelerde verilmekte olan hizmetleri yeterli buluyor musunuz? Bu konudaki istek ve 
şikayetleriniz nelerdir ?

 Kütüphanede verilen hizmetler yeterli fakat teknolojinin daha fazla kullanılması gerektiğini 
düşünüyorum. Bu sayede kullanıcılar bilgiye daha hızlı bir şekilde ulaşabilecek ve bilgiyi etkin olarak 
kullanabilecektir. 

5-) Bölümümüz hakkında bir değerlendirme yapacak olsaydınız neler söylemek isterdiniz ?

 Bölümüm diğer bütün bölümleri içinde barındırıyor. Bu sayede bizler bilgi için vazgeçilmez kişiler 
oluyoruz. Bilginin ve belgenin yönetimi gerçekten önemlidir. Bölümüm tüm kullanıcıların bilgiye olan 
gereksinimini karşılamak ve onlara daha iyi sonuçlar vermek amacıyla ortaya çıkmış mükemmel bir tercihtir.

Eda DOĞAN(1.sınıf)
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Öğrencilerimizin  
Gözünde Bilgi ve Belge Yönetim

1)-Bu bölümü isteyerek mi  tercih ettiniz ? Tercihinizdeki etkenleri bizimle paylaşır mısınız ? 

 Bölüme kendi isteğimle gelmiş bulunmaktayım. Amacım akademisyen olmak idi. Bu amacıma ulaşmak 
için çeşitli araştırmalar yaptım ve bölümüzün hedeflerim için uygun olduğunu düşünerek tercih ettim.
 
2)-Bölümümüzün  bulunduğu şehrin  tercihinize olumlu/olumsuz etkileri oldu mu ?

 Bölümümüzün bulunduğu şehir bazı imkânlara sahip değil. Fakat bunu da aşmanın yolu biz öğrencilerde 
bitmektedir.

3)- Bir kütüphaneci/bilgi uzmanı adayı olarak kütüphaneyi etkin kullandığınızı düşünüyor musunuz ? 

 Kütüphaneyi etkin kullanmaya çalışıyorum. Ayrıca üniversite kütüphanemizin uzaktan erişim sayesinde 
veri tabanlarını etkin bir şekilde kullanmaktayım.

4)-Kütüphanelerde verilmekte olan hizmetleri yeterli buluyor musunuz? Bu konudaki istek ve 
şikayetleriniz nelerdir ?

 Kütüphanemizde verilen hizmeteler yeterli değildir. Gerek kaynak konusunda gerek bilgisayar 
konusuna imkânlar yeterli değildir. Aranılan ve beklenilen kaynaklar azdır. Yeni çalışma salonumuzda giriş 
katta ısınma sorunu mevcuttur ayrıca kantini küçüktür.

5-) Bölümümüz hakkında bir değerlendirme yapacak olsaydınız neler söylemek isterdiniz ?

 Bölümümüz genel anlamda iyi bir bölüm. Öğrenci algısında sadece kütüphaneci olacağım mantığı 
yattığı için kişide olumsuz düşünceler doğurmaktadır. Bölümümde arkadaşlarımız hazırcı bir yapıya sahiptir. 
Ben bulmayım onlar beni bulsun mantığından hareket etmektedirler. 

  Furkan YİĞİT(4.sınıf)
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1) Neden kütüphanecilik mesleğini tercih ettiniz ?

Dershane hocamın yönlendirmesi ile bu bölümü tercih etmiştim. Çünkü o zamana kadar bölümle ilgili bir 
bilgim yoktu ve 2008 yılında 4 yıllık bir bölüm olarak Atatürk Üniversitesinde açılmıştı. Ancak çocukluğumdan 
beri hayalimde hep bir özenti vardı sahaflara karşı. Onlar gibi kitapların içinde yaşayıp, elime geçen her kitabı 
okumak istiyordum. Hocamın bu tavsiyesi de herhalde bu hayalimin önünü açtı ve sahafçı olarak değil de 
kütüphaneci olarak bu hayalimi gerçekleştirme fırsatı bulmuştum.

2) Meslek hayatınızda ne tür  sorunlarla karşılaştınız? Çözüm önerileriniz neler  oldu ?

Günümüz kütüphanelerinin büyük bir çoğunluğu eski binalardan oluşuyor. Bu durum en başta bizim 
kullanıcılara hizmet vermemizde en büyük engel oluşturmaktadır. Tabi ki bu durum hakkında çözüm üretmemiz 
çok kısıtlı oluyor. Çünkü bunu yetkili yerlere bildirmemiz ve ihtiyacımız olan kütüphaneye uygun bir binanın 
yapılması pek de kolay olmuyor. Bunun yanında kullanıcıları istediği kitaplara ulaşabilmeleri bunların 
tedariki, sunumu, yeterince teknolojiye sahip olunmaması da binayla içiçe olan bir sorun oluşturmaktadır.
Bulunduğum ilçede halkın büyük bir çoğunluğunun kütüphanenin yerini bile bilmiyor oluşu da ayrı 
bir sorun tabii ki. Bunun nedeni de kütüphanenin yeterince halka tanıtılmaması yani kütüphanelerde 
insanlara ne tür hizmetler verildiğine dair bir iletişim eksikliğinin oluşudur. Bu eksikliği de sosyal 
medya üzerinden yaparak en azından sosyal medyanın olumlu yanlarını da göstermiş oluruz.
Bizlerin sadece kütüphanelerde kütüphanecilik görevini yapmadığımızı bunun yanında yöneticilik görevini 
de üstlendiğimizi öğrencilerimize hatırlatmak isterim. Çünkü şu an kütüphanelerimizin birçoğunun yeterince 
kadroya sahip olmaması bizlere kendi görevimiz dışında birçok görevi de üstlenmemize neden olmaktadır.

Bölümümüz Mezunlarından Oltu İlçe Halk Kütüphanesi’nde Çalışmakta Olan 
Adem Kasapoğlu ile Röportaj
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3) Kütüphanecilik mesleğine uygun beceri ve davranışların sizde bulunduğunu düşünüyor musunuz ? 
Size göre bir kütüphanecide bulunması gereken nitelikler nelerdir ?

Mesleğimi bizlere sunulan imkânlar çerçevesinde yeterince yapabildiğimi düşünüyorum. Çünkü mesleğimi 
severek yapıyorum. Mesleğime yönelik sevgim de bu beceri ve davranışlarımın oluşmasında büyük bir katkıda 
bulundu.

Kütüphanecide bulunması gereken en önemli nitelikte sanırım bu mesleğe yönelik olan sevgiden oluşuyor. 
Ayrıca mesleğe yönelik yeterince donanıma sahip olunması, kullanıcılara karşı saygı ve onlara yardımcı 
olma arzusuyla mesleğini yapabilme niteliklerine sahip olması gerekmektedir. Kullanıcılara sadece istediği 
kitabı vermekle görevini icra etmiş olmaz. İster yazılı ortamda isterse elektronik ortamda olsun kullanıcının 
ihtiyacı olan bilgiye ulaşmasında yardımcı olması gerekmektedir. Bu da sabırla alakalı bir durum olup benim 
yapabileceğim bu kadar gibi bir düşünce içerisinde olmamalıdır.

4) Lisans  dönemi  boyunca almış olduğunuz dersler meslek hayatınızda size tamamen yeterli  oldu mu ?

Öğrenim gördüğüm 4 yıl boyunca sadece halk kütüphanesinde çalışma amaçlı bir eğitim almadım. Tam tersi 
bölümümüzün sadece kütüphanecilik mesleğini içermediğini tüm öğrencilerin bildiği üzere birçok konuda 
eğitim aldık. Hocalarımızın bize olan ilgisi ve aldığımız dersler kendi kanaatimce bizler için yeterli düzeydeydi. 
Öğrenci olduğumuz zamanlar bazı derslerin gereksiz olduğunu düşünsem de o derslerin değerini yine mesleğe 
başladıktan sonra anlamış oldum. Yine de kendimi daha fazla geliştirmem ve zamanla değişen ve gelişen 
hizmet alanlarına yönelik eğitimime devam etmem gerektiğinin de farkındayım.

5) Bilgi ve Belge Yönetimi öğrencilerine faydalı olacağını düşündüğünüz tavsiye ve önerileniz 
nelerdir?

Öğrencilerimize lisans dönemi boyunca tüm derslerin bir amacının olduğunu ve tüm derslere aynı derecede 
önem vermeleri gerektiğini tavsiye ederim. Zira meslek hayatımız boyunca aldığımız her ders her bilgi karşımıza 
kesinlikle çıkacak ve sorunları çözmemizde büyük bir katkıda bulunacaktır. Ayrıca bizim yaşadığımız bir 
tecrübe olarak söylemek istediğim şudur ki derslerde konusu geçen her bilgiyi dikkatle dinlemeleridir. Çünkü 
KPSS sınavında hocalarla sohbetini ettiğimiz birçok ekstra bilgi soru olarak karşımıza çıktı ve bu da bize 
sınavda bir avantaj sağladı.
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Türkiye’de Kütüphanecilik Alanında Faaliyet 
Gösteren Derneklerde Yönetim, Katılım ve Seçim 
Süreci 

Toplumun gelişiminde önemli bir role sahip olan sivil 
toplum kuruluşlarının hayatın içinde birçok soruna 
değinilmesi, verimli ve kalıcı çözüm getirilmesi, toplum 
içinde dayanışma, sorumluluk ve güven oluşturulması 
gibi önemli değerlerin gelişimine katkısı çok önemlidir. 
STK’ların gerek kendi içinde gerekse diğer sivil toplum 
kuruşları arasında iletişimin ve işbirliğinin sıkılaştırılması 
ve geliştirilmesi büyük önem arz ediyor. Her sivil toplum 
kuruluşunun kendine özgü güçlü yanları olduğunu ve 
güçlerin birleştirilerek büyük bir güç elde edilebileceği 
göz önünde bulundurulmalıdır.

İlk baskısı yapılan bu kitap Türkiye’de kütüphanecilik 
alanında faaliyet gösteren ve bu alanda etkin, faaliyetlerde 
öncü role sahip sivil toplum kuruluşlarından Türk 
Kütüphaneciler Derneği (TKD), Üniversite ve Araştırma 
Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) ve Anadolu Üniversite 
Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) hakkında bilgiler 
veriyor. Kitapta ayrıca uluslararası alanda kütüphanecilik 
ile ilgili önemli bir role sahip olan Uluslararası Hukuk 
Kütüphanecileri Derneği (IALL) ile karşılaştırmalı bir 
perspektifte bir değerlendirme yapılıyor.

Bu kapsamda dernek yöneticilerinin görüşleri, 
yapılmakta olan faaliyetler, dernek kuruluşlarından 
bugüne tarihçeleri, üyelik durumları ve katılım, yönetim 
ve seçim süreçleri gibi konular ele alınmıştır. Bu 
bilgiler kütüphanecilik ile ilgili sivil toplum kuruluşları 
hakkında bilgi edinmek isteyen herkese genel bir 
bakış açısı geliştirmesi yönünde katkı sunmaktadır.

KAYNAK:                                                 
18 Ocak 2018 tarihinde https://www.pandora.com.tr/urun/turkiyede-kutuphanecilik-alaninda-faaliyet-goste-
ren-derneklerde-yonetim-katilim-ve-secim-sureci/581169   adresinden erişildi.

  
Kitap Tanıtımı

TANITIMLAR
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Dijital Kültür Ortamında Bilgi Hizmetleri ve 
Kütüphaneciler

Kültür olgusu, tarih boyunca önce sözle sonra yazıyla varlık 
bulmuşken, günümüzde içinde hem söz (ses), hem yazı, 
hem görüntü, hem de başka unsurları barındıran bambaşka 
bir alana, dijital ortama taşınmıştır. Bugün, yaşayışımız, 
düşünüşümüz, eylemlerimiz, kısaca yaşam tarzımız, bilgi 
teknolojilerinin etkisiyle şekillenmekte ve dijital kültür 
olarak ifade ettiğimiz kavramı oluşturmaktadır. Dijital 
kültür toplumun bütün katmanlarını ve birçok meslek 
kolunu etkilemiş, sosyal ve ekonomik hayatta büyük 
değişim ve dönüşüm süreçleri başlatmıştır. Bu süreçler, 
geleneksel kütüphanecilik hizmetlerinin günümüz 
bilgi arama davranışlarına hitap edebilirliğinin yeniden 
değerlendirilmesini gerektirmektedir. Dijital dünyaya 
sonradan adapte olmuş insanların ihtiyaçlarına cevap 
vermekte bile zaman zaman zorlanan bilgi ve belge 
merkezlerinin, dijital çağda doğmuş büyümüş nesiller 
için yeni sistem ve hizmetler geliştirmesi gereği ortadadır. 
Bu bağlamda, bilgi hizmeti veren personelin dijital çağ 
insanı ile aynı dili konuşup konuşamadığı, yeni nesil 
ihtiyaçlara cevap verip veremediği de sorgulanmalıdır. 
Bu kitapta, dijital kültür ile bilgi ve belge yönetimi 
ilişkisi irdelenmekte; dijital kültürün bilgi hizmetlerine 
yansımaları, kütüphanelerin örgüt yapısı, temel unsurları, 
teknik hizmetler ve kullanıcı hizmetleri bakımından 
ele alınmaktadır. Ayrıca, İstanbul’daki üniversite 
kütüphanelerinin verdikleri hizmete dair bir envanter 
sunulmakta ve kütüphane çalışanlarının dijital kültüre 
ilişkin sosyal ve meslekî tutumlarını ortaya çıkarmak 
amacıyla yapılan insan odaklı bir araştırmanın verileri 
paylaşılmaktadır.

KAYNAK: 19 Ocak 2018 tarihinde https://www.pandoracom.tr/urun/dijital-kultur-ortaminda-bilgi-hizmetle-
ri-ve-kutuphaneciler/598772 adresinden erişildi.
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Kütüphane Tanıtımı

Beitou Halk Kütüphanesi

2006 yılında açılan  ve Tayvan’ın ilk yeşil kütüphanesi olarak Yeşil Bina sertifikasını alan Taipei Halk 
Kütüphanesi Beitou Şubesi Tayvan’ın başkenti Taipei’nin en kuzeyinde olan ilçesi Beitou’da bulunuyor.

Taipei Halk Kütüphanesi Beitou Şubesinin yeşil bina sertifikası almasında etkin olan özelliklerinden bazıları 
şunlar:

Halk kütüphanesinin çatısında bulunan güneş panelleri sayesinde kütüphane enerji verimliliğini öne çıkaracak 
şekilde dizayn edilmiş.Tayvan’daki Beitou Halk Kütüphanesi’nin çatısının eğimli yapılma sebebi nemi tutması 
ve yağmur toplanabilmesidir .Toplanan sularda geri dönüştürülerek bitki sulamada ve tuvalet temizliği amacı 
ile kullanılmaktadır.



24

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 
BİLGİ KULÜBÜ Mecmua-i Kut

Sayı:1        Bahar Dönemi 2018 Sayı:1        Bahar Dönemi 2018

Kütüphane Tanıtımı

Stuttgart Şehir Kütüphanesi

İnternetin ve elektronik cihazların arttığı günümüzde fiziksel bir kitabı alıp okumayı teşvik etmek oldukça zor.

Stuttgart’da yapılan Yeni Stuttgart Şehir Kütüphanesi şehir insanına okumayı sevdirmeyi amaç edinmek için 
özel bir mimari proje ile geliştirilmiş.

Okumak için kitap almaya gittiğinizde alıp evime gelip sıcak battaniye içinde okurum hevesinden bile 
uzaklaştırıp külüphane içinde okumayı teşvik edici modern bir tasarımı var.

Kitap okumayan birçok kişinin bile Yeni Stuttgart Şehir Kütüphanesi’ne kitap okumaya gitmesi tasarım ve 
dekorasyonun aslında hayatımızda ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.

Kütüphane iç dekorasyonu, katlar arası geçişi dev tavan yükseliği, merdivenleri okuma odaları, okuma 
salonları, kitaplıklıları, rafları ve daha birçok ögesiyle tasarım harikası bir yapıyı oluşturuyor.



25

Mecmua-i Kut
Sayı:1        Bahar Dönemi 2018

Kayseri Râşid Efendi Yazma Eser Kütüphanesi

Tarihsel süreçteki yerini 1796 yılında almış olan Râşid Efendi Yazma Eser Kütüphanesi, o dönemin Reis-ül 
Küttab’ı olan Mehmed Râşid Efendi tarafından yaptırılmıştır. Kayseri’de o dönem önemli bir dini nokta olan 
Ulu Cami’nin bitişik noktasında özel olarak inşa edilmiştir. Yapımı esnasında büyük özen gösterilmiş, kesme 
taşlar kullanılmış ve yapı günümüze kadar sadece Râşid Efendi’nin değil, birçok önemli ismin yazma eserleri 
ile başarılı bir şekilde aktarılmıştır.

Kütüphane, önemli el yazması koleksiyonlarına sahiptir. Harf Devrimi yapılmadan önce yazılmış olan toplamda 
5923 eser bulunmaktadır. Genel anlamda eserlerin ağırlığı da bu şekildedir. Harf Devrimi sonrasındaki basım 
olarak geçen eser sayısı sadece 60 civarındadır ve bunların dışında da gene 485 civarı genel, farklı içeriklerde 
kitaplar vardır. Asıl koleksiyon unsurları, tamamen Harf Devrimi öncesindeki edebiyat kültürüne ışık tutan 
geniş bir yapıdan oluşur. Kütüphanenin, koleksiyon olarak geniş bir içeriğe sahip olmasının en büyük 
nedenlerinden birisi de o dönem bölgede var olan diğer kütüphanelerin buraya nakledilmiş olmasıdır. Nitekim 
Bedreddin Mahmut Kadı Kütüphanesi, Molulu-zade Mehmed Efendi Kütüphanesi, Merzifonlu Kara Mustafa 
Paşa Kütüphanesi, Hacı Halil Efendi Kütüphanesi ve Erkiletli Nişancı Mehmed Kütüphanesi gibi birçok 
kütüphane kapatılmış, doğal olarak sahip oldukları eserler de bu yeni kütüphanede bir araya getirilmiştir.

KAYNAK:
•10 Ocak 2018 tarihinde http://giyor.com/yesil-kutuphane-uygulamasi/  http://www.mobilyagunlugu.
com/tasarim-harikasi-yeni-stuttgart-sehir-kutuphanesi http://www.kayseri-rasid-efendi-yazma-eser-
kutuphanesine-yolculuk/ adreslerinden erişildi.
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İlginç Kütüphane Örnekleri

Kansas Halk Kütüphanesi   

Dış Cephesi, rafa dizilmiş kitaplar şeklinde tasarlanan 
kütüphanenin yapımı 2004 yılında tamamlandı. 
Kansas Halk Kütüphanesi aynı zamanda resim ve 
kitap sergileri gibi çeşitli eğitici ve eğlenceli sosyal 
aktiviteler sunmaktadır. Etkinlikler ile insanların 
kütüphanelere olan ilgileri de artmaktadır.

Almanya Kraliyet Kütüphanesi 

1999 yılında Schmidt Hammer Lassen Architects 
tarafından tasarlanan, cilalı siyah granit kaplanmış 
yapı Siyah Elmas takma adıyla ünlüdür.

Geisel Kütüphanesi

Aralık 1970 yılında Robert A. Throburn 
tarafından tasarlanan yapı Kalifornia 
Üniversitesi’nin içinde yer alıyor. 4 
katlı binanın dış cephesi sırf camdan 
yapılmış. Kütüphane her alanda çok geniş 
bir kitap çeşitliliğine sahip, öğrenciler 
için teşvik edici görünüme sahip.
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Liyuan Kütüphanesi

Pekin’in dışında bir köyde bulunan bu 
kütüphanenin dışı ahşapla kaplı. Geri dönüşüm 
materyallerinden yapılmış. hem çevre dostu, 
hem de çok sakinleştirici bir havası var.

Delft Teknoloji Üniversitesi Kütüphanesi 
 

Bu kütüphanenin en büyük ayrıcalığı tepesindeki 
huni biçimlerinin  tüm güneş ışığını toplaması 
ve okuyuculara doğal gün ışığıyla kitap okuma 
keyfini sunması. Ağaçlarla kaplı çatı katının 
eşsizliğiyle çevre dostu olduğunu bağırıyor resmen!

Herman Komoernas Plaj Kütüphanesi 
 

Avustralyalı mimar Herman Kompernas 
tarafından tasarlanan kütüphanede, 140 adet 
raf ve 3 bini aşkın kitap bulunuyor. Belki 
bir gün bizim plajlarımızda da görürüz? 
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Bookyards Kütüphanesi

Kilise içerisindeki üzüm bağında kurulmuş 
12 kitaplıktan oluşan bu açık hava 
kütüphanesi İtalyan sanatçı Massimo 
Bartolini tarafından tasarlanmış. Kitapları 
ağaç altında, taze çim kokusu ve kuş 
cıvıltılarıyla okumak harika değil mi?

Artvin Çoruh Üniversitesi Kütüphanesi
 

Hepimiz keşke bizim ülkemizde de böyle 
kütüphaneler olsa, diye düşünmüşüzdür. Artvin 
Çoruh Üniversitesi’nin Türkiye’de bir ilk olan 
kütüphane binası, masanın üzerinde dağınık bir 
şekilde duran kitaplar görünümünde tasarlanmış. 
Devamını heycanla bekliyoruz! 

KAYNAK: 21 Ocak 2018 tarihinde https://listekitap.com/haber/mimarisi-ile-unlu-8-muhtesem-halk-
kutuphanesi/ adresinden erişildi.
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EDEBİYAT KÖŞESİ

Kütüphanede  Bir Gece

Herkes hayallere dalar. Mesela oturmuşsun kitapların arasına, düşmüşsün yapmak istediğin hayallerin peşine…

Sağ tarafında aşk dolu kokan romanlar, sol tarafında gerçeğin peşinde koşan dedektifler ve  tam karşında 
geçmişten sana doğru bakan koca Tarih..

Düşünüyorum, düşündükçe okudukların aklına geliyor. Ve hemen ince, naif, espri, hazzı veren Descartes’in 
sözlerini duyuyorsun “ düşünüyorum, öyleyse varım” dediğini kalbin de ince haz, dudaklarında hafif 
gülümseme beliriyor. Sen başka bir şey düşünürken, seni senden alan bir hava kaplıyor dört bir yanını…
  
Farkına varıyorsun birçok şeyin kendi özgür ülkeni yaratıyorsun bazen tarihin içinde kaybolup, bazen de 
yeni bir kahraman olarak beliriveriyorsun. Öyle bir huzura varıyorsun ki, geri dönüş biletini unutuveriyorsun 
sen artık kendi ülkeni kurmuşsun farkında olmadan tanımak için insanın konuşmak gerektiğine inanıyorsun 
ama sayfaları çevirdikçe, insanları tanıdığını çoktan anlıyorsun. Ayrılmak istemiyorsun, soluk almak ya da 
yutkunmak istiyorsun. Çünkü herkesin düşünü kurduğu hayalleri sen çoktan elde etmişsin. Düşüncen de şunlar 
beliriveriyor.  Öyle bir yerdeyim ki insanlar kurtulmuş zincirlerinden. Yazık ki o zincirlere dolananlara…

 Mahmut İlik
2. sınıf öğrencisi
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TEMEL TAŞ: SEVGİ

 Sevgi dilimizde en çok kafa karıştıran, üzerinde sayısız kitap yazılmış, türküler söylenmiş, şiirler 
yazılmış klasik bir sözcüktür. Çoğumuz biliriz, hayat ancak sevgi olduğunda anlam kazanır. Niye diye soracak 
olursak sevgi olmazsa huzur olmaz aslında hayatta en önemli kavramlardan biri de sevgidir.

Sahip olduğumuz en saf duygudur sevgi... Fakat öylesine masum olan bu eylemi biz insanlar layıkıyla yerine 
getiremeyiz. Sevmek denilen aktivite artık biz insanlar için günlük kullandığımız bir aksesuar sözcük niteliğini 
taşımaktadır. Çok iyi bildiğimize, yaptığımıza inanır, beceremediğimiz de ise nesnelleştirerek kolay olduğunu, 
asıl sorunun sevilecek şeyi bulmakta olduğunu söyleriz; ama kendimizi hep başkaları tarafından sevilmeye 
layık görürüz. Bir gemide olduğumuzu ve birbirimizi itmeye çalıştıkça batışımızın hiç de zor olmayacağını 
unuturuz sürekli.

Sevgi-sevgili deyince hepimizin aklına birbirine aşık iki kişi gelir; ama evet sevgi iki aşık arasındaki en güzel 
bağdır. Fakat sevgi aslında en güzel anne, baba, kardeş, dost, arkadaş ve en özel olan Yaratanı içerir.

İnsanoğlu sevgiyle yoğrulmuştur. Ruhun gıdası, huzurun temelidir. “Seni seviyorum” evet bu iki kelime 
her insanı mutlu edecek derecede güzel ama asıl olan bu iki kelimeyi doğru yerde doğru şekilde hissederek 
söylemektir. Asıl olan bir şey daha sevgi tabi ki dile getirilmeli; fakat sevgiyi karşındakine anlatırken en güzel 
hissettiren şey o sevgiyi mimiklerimizde, gülümsemelerimizde ifade etmektir. Ve bir de yakın ve saf olarak 
hissettiğimiz sevgiyle “seni seviyorum” diyebilirsek, bunu en güzel şekilde yaşayabilirsek gerçek masum 
sevgiye ulaşmış oluruz.

Ulaştığımız sevgi paylaşıldıkça amacına hizmet eder. Sevdiğinin yüzündeki o sıcak gülümsemeyi hiç çiçek 
açmayan çölde hiç beklenmeyen anda çiçek açmasına benzetebiliriz. Sevgi bu şekilde yaşanınca amacına 
ulaşmış olur. 

Kalbi olan sever ve o sevgiyi de en güzel şekilde yansıtır. Sevdikçe güzelleşir hayat, bunu yansıttıkça mutlu 
olur insan.

                                                                                                                                                  Hacer Ertaş
1. sınıf öğrencisi
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HAYATIN GÜZEL TARAFI

Her insan hislerini farklı şekilde yaşar ve anlatır. İnsanların birbirlerinin düşüncelerine, inançlarına ve yaşam 
felsefelerine saygı duyulmasına ve anlayışlı olmasına hoşgörü ile bakmamız gerektiğini biliyoruz.
 
Her insanın kendine özgü fikir ve düşünceleri vardır. Hatta belki dünyadaki felsefeyi var eden şeyde budur. 
Felsefede olduğu gibi bir çok filozofun kendine özgü düşünce ve mantığı vardır. Tabiki farklı düşünmek insanı 
filozof yapmaz; ama dünyada yaşayan insanların farklı düşünmesi dünyadaki asıl dengeyi sağlar. Din, dil, ırk 
ve renk gözetmeksizin hepimiz insan olduğumuz için herkesin düşüncesi kendine göre özeldir. Burda asıl 
anlatılmak istenen kendi düşüncelerimizin sadece doğru olduğunu düşünmeyip diğer insanların düşünce ve 
fikirlerine de saygı duymamız gerektiğidir. İnsanlar düşüncelerinde yanlış yapsa bile hoşgörülü davranmalı ve 
yanlışı düzeltmesi için ona fikir verip, en önemlisi güler yüzle yaklaşmamız gerekir; Bu durum “Müslüman, 
hoşgörü sahibi ve bağışlayıcıdır.” “Gerçek müminler öfkelerini yener, insanların kusurlarını affeder.” diye 
övülmüştür.Dinimizde bize hoşgörüyü, kusur kapatmayı emretmişken yanlış yapan insanların kusurlarını 
yüzlerine vurmak yerine onların kusurlarını örtme de gece gibi olmalıyız. Müslümanlara göre islam dini 
önemlidir. Fakat islam dini dışında diğer dinleri yaşayanlara arkamızı dönememiz, hele de dinimiz bizden 
hoşgörüyü istemişken başta da dediğim gibi din, dil, ırk ve renk bizim insanlara arkamızı dönmemiz için bir 
sebep değildir. Tam tersi onlara hoşgörü ile yaklaşıp yanlışlarını örtmek içindir. 
 
Her insan hoşgörü sahibi olmanın güzelliğini kavramalıdır. Unutmamalıyız ki gelişme; ancak farklı düşüncelerin 
çatışmasıyla ortaya çıkar. Her yeni düşünce akımı yeni bir gelişme adımı olarak görülmelidir. Hoşgörü hayatın 
önemli bir parçasıdır. Var oldukça hoşgörüyü yaşatmalı insan. Düşüncelere, duygulara,fikirlere hoşgörüyle 
yaklaşılmalı. Var olduğumuz dünyada herşey bir dengede ve ölçüdedir. Bu denge ve ölçüyü eşit tutan terazinin 
ham maddesinden biri de hoşgörüdür. Eğer hoşgörüyü elden bırakırsak eşitlik bozulur.

                                                                                                                                                       Hacer Ertaş
1. sınıf öğrencisi
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HABERLER

Ankara’da Çankaya Belediyesi’nin temizlik işçileri, gece vardiyalarında bir yandan çöpleri toplarken diğer 
yandan çöplerin kenarına atılmış halde bulunan kitapları topluyor.

Başkentin temizlik işçileri, son yedi aydır çöpten bu şekilde topladıkları kitaplarla bir kütüphane kurdu.
Belediye, 2000 yılından bu yana Ankara’nın İmrahor Mahallesi’nde atıl halde olan tuğla fabrikasını bir buçuk 
yıl önce restore ederek çöp toplama şantiyesi haline getirdi.

1970’lerde inşa edilen fabrikanın dış dokusu aynen korunarak; içi belediye işçileri için berber, kuaför ve 
dinlenme odası gibi bölümler içeren bir tesise dönüştürüldü.

KAYNAK: 10 Ocak 2018 tarihinde http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-42307964 adresinden 
erişildi.
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Çin’in Tianjin kentinde hizmete sokulan yeni halk kütüphanesi, bilim kurgu filmlerini aratmıyor. 360 derece 
panoramaya sahip kütüphane binası, tam üç futbol sahası büyüklüğünde ve 1 milyon 200 bin kitaba ev sahipliği 
yapıyor.

Yapımı üç yıldan uzun süren kütüphane Kasım ayının başından beri kitapseverlere açık.

KAYNAK: 20 Ocak tarihinde 2018  https://www.cnnturk.com/video/dunya/cine-1-milyon-200-bin-kitaplik-
dev-kutuphane adresinden erişildi.
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Bölümümüze yeni katılan Sayın Yrd. Doç. Dr. Ömer Koçak hocamıza görevinde başarılar dileriz. 

Bölümümüz İle İlgili Haberler
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Erzurumlu Emrah Edebiyat Müze Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen “Türk Arşivcilik Günü ve Hazine-i 
Evrakın Kuruluşunun 170. Yıl Dönümü” etkinliğinde bölüm başkanımız Sayın Doç. Dr. Dündar Alikılıç 
“Arşiv Şuurunda Bir Millet Olabilme” başlıklı sunumunda arşivcilik ve arşivistlik hakkında bilgiler vermiştir. 
Buradaki etkinliğin ardından katılımcılarla birlikte Tarihi Şeyhler Hamamı’na kurulan Erzurum Yazma Eserler 
Kütüphanesine geçilmiştir. 

Bilgi Kulübü Faaliyetleri



36

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 
BİLGİ KULÜBÜ Mecmua-i Kut

Sayı:1        Bahar Dönemi 2018 Sayı:1        Bahar Dönemi 2018

54. Kütüphanecilik Haftası kapsamında sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla kitap okuma etkinliği 
gerçekleştirdik.
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“Her Yıl Bir Okula Bir Kütüphane” etkinliği kapsamında bölüm arkadaşlarımızla kitap toplamak üzere 
toplandık.
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Bilgi Kulübü’nün geleneksel olarak her sene gerçekleştirdiği “Her Yıl Bir Okula Bir Kütüphane” etkinliği 
bu yıl üç okulda daha gerçekleştirildi. 2017 yılında Çat Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne 1100 kitap  sonra 
Şırnak İdil Anadolu Lisesi’ne 600 materyal kargo vasıtasıyla ulaştırıldı. Van ili Muradiye ilçesi Ovapınar 
köyü Ovapınar İlköğretim Okulu’na ise 2800 materyal, ziyaret edilerek ulaştırılmıştır. Kütüphane odasının 
rafları yeterli olmadığı için kütüphane kurulumu tamamlanamasa da okul öğretmenlerinden gelecek eğitim-
öğretim yılına kütüphanenin hazır olacağının sözünü aldık. Etkinlik çerçevesinde çocuklarla oyunlar oynandı, 
sohbet edildi ve küçük hediyeler sunuldu. Bizleri ağırlayan Ovapınar İlköğretim Okulu öğretmenlerine 
şükranlarımızı sunarız. Etkinliğin gerçekleşmesinde destekleri için Üniversitemiz Rektörlüğüne, Edebiyat 
Fakültesi Dekanlığına, kitapların toplanmasında ve katalog işlemlerinin yapılmasında emeği geçen Bilgi 
Kulübü üyelerine teşekkür ediyoruz.
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Bölümümüzün geneleksel olarak düzenlediği tanışma etkinliği (2017-2018)
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Bölümümüze yeni katılan arkadaşlarımıza üniversitemizin merkezi kütüphanesinde verilen oryantasyon 
eğitimi (2017-2018)
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Hazine-i Evrakın 171. yıl dönemi münasebetiyle Türk Arşivçiler Derneği Başkanı Sayın Yüksel Baycar’ın 
katılımıyla konferans gerçekleştirdik.
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Bölümümüz öğrencilerinin  ve hocalarının katılımıyla düzenlediğimiz kahvaltı etkinliği
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Değerli hocalarım, Sevgili meslektaşlarım,

 Bilgi Kulübü ile tanışmam 2. sınıfta bir tanışma toplantısında oldu. Kulüp içindeki samimi ortamdan 
çok etkilendim ve benim de kulüp adına faydalı işler yapmam gerektiğini düşündüm. Düzenli olarak kulüp 
toplantılarına ve etkinliklerine katılmaya özen gösterdim. Çabalarım sonucunda bu yıl yapılan seçimlerde 
hocalarımın ve arkadaşlarımın desteğiyle başkanlığa seçildim. 

 Kulüp adına iyi işler yapabilme fikri beni ve arkadaşlarımı dergi çıkarma kararına yönlendirdi. 
Düşündüklerini yapabilme gücünü içlerinde hisseden, üretmekten korkmayan birkaç arkadaşımızın 
öncülüğünde, ilk kez fikir olarak ortaya çıkan Mecmua-i Kut dergisi yaklaşık bir ay önce küçük bir oda 
içerisinde 5 kişinin arasında geçen bir tartışma sonucu  meydana gelmiştir. Bu ay içerisinde arkadaşlarımızın 
çaba ve gayretleri sonuncunda dergimizi bugünden itibaren sizlere sunmuş bulunmaktayız. 

 Bu sevinci duyumsamaktan, bu coşkuyu okuyucularımızla paylaşmaktan gurur duyar, derginin 
hazırlanmasında emeği geçen başta bölüm başkanımız Doç. Dr. Dündar Alikılıç’a akademik danışmanımız 
Arş. Gör. Mehmet Kürşat Değer’e kıymetli hocamız Yrd. Doç. Dr. Malik Yılmaz’a, Editörümüz Hasan 
Öztürk’e olmak üzere Cebrail Tapan’a ve Bilgi Kulübü mensuplarına teşekkür ederim. 

Bilgi Kulübü Başkanı
                                                                                                                                            Ferhat Yıldız    

Genel Değerlendirme
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BİLGİ KULÜBÜ HAKKINDA

Bilgi Kulübü, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde, öğrenciler arası diyaloğu daha sağlıklı bir 
şekilde gerçekleştirmek, bölüm içi veya bölüm dışındaki ilgili haberleri derlemek-duyurmak, bilgi akışındaki 
çizgiyi koruyup buna yönelik çalışmalar yapmak, iletişimi güçlü tutmak ve böylece devamlı hale getirmek 
amacıyla toplantılar (tanışma, konferans, panel, gezi vb.) düzenlemek, çeşitli kurum ya da tüzel kişilerle 
işbirliği yaparak etkinlikler düzenlemek, sosyal aktivitelere öncülük etmek üzere faaliyet gösteren bir kulüptür

İLETİŞİM

Web Sitesi :bilgikulubu.wordpress.com

E-posta:

atabilgikulubu@gmail.com

Facebook:

https://www.facebook.com/kulububilgi/

İnstagram: 

https://www.instagram.com/ataunibby/

twitter:

https://twitter.com/KulubuBilgi


