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TKD KAMPÜS İSTANBUL BÜLTENİ
Merhaba sevgili okur,
Türk Kütüphaneciler Derneği,
Kampüs İstanbul Şubesi’nin
çıkarmış olduğu bültene hoş
geldin. Bildiğiniz üzere Kampüs
İstanbul Şubesi, İstanbul’daki
Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü
öğrencilerini tek çatı altında
toplamak üzere kurulmuştur.
Bu bülten ise yine bölümümüz
öğrencilerinin kültürel ve
akademik bilgisine katkı
sağlamak amacıyla İstanbul’daki
Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü
öğrencileri tarafından
çıkarılacaktır.
Bültenimizde Bilgi ve Belge
Yönetimi alanından haberleri,
güncel bilgileri görmenin yanı

Aşkın Ayrancıoğlu

sıra kıymetli bölüm
hocalarımızla söyleşiler,
röportajlar yapılacak olup,
alıntılar kitap tanıtımları ve
yorumlamalarıyla da edebi
köşemiz boş bırakılmayacaktır.
Bültenimize Bilgi ve Belge
Yönetimi bölümünü halen
okumakta olan ya da mezun
olmuş
bölüm arkadaşlarımızı,

"Yaşam, bağımlılık içinde
harcanmayacak kadar değerli
ve bir kaybeden olmayacak
kadar Bbolluk
ve imkanlar
U SAYIDA
içindedir. Artık değişme
zamanı "

saygıdeğer bölüm hocalarımızı
ve hatta Bilgi ve Belge Yönetimi
bölümünü okumayan ama
alanımıza ilgi duyan herkesi
bekliyoruz.
Daha önce olduğu gibi yine ve
yeniden sizlerin içerikleriyle
var olacak, birlikte
ilerleyeceğiz.
Elif Sena Darkaya

Tanrılar
Okulu,
Stefano
D'Anna

Dijital Kütüphane Geleneksel Kütüphane Basılı Kitaplar ve Ekitaplar Üzerine Düşünceler
Teknoloji hepimizin yaşamın her anında kullandığımız
bir gereksinim olmuş durumda, dijital yaşama böylesine
entegreyiz. Bizim için gerçek hayat çevrim içi
platformlarda artık. Gelin bu durumu bilgi merkezleri
açısından da değerlendirelim. Bilindiği üzere bilgi
merkezleri de gelişimleri takip ederek internet web
tabanlı bilgi sistemlerini kütüphane hizmetleri üzerinde
uygulayan bir yaklaşım sergiliyorlar. Kütüphaneyi
ziyaret eden kullanıcı sayısının eskiye oranla hayli
azalmış olduğunu gözlemliyorum. Çevrim içi bilgi
kaynaklarının günün her saatinde mekân sınırlaması
olmadan kolayca erişebilir olmasının, bu durumun
önemli sebeplerinden biri olduğunu da göz önünde
bulunduruyorum. Peki biz teknolojinin hızlı kullanıcıları
bu dijital ortamı, sanal dünyayı neden bu kadar büyülü
buluyoruz? “24 saat boyunca e-kitaptan dergiye,
belgesellerden çevrim içi videolara ve daha nice
içeriklere esnek, pratik ve özgür biçimde erişebiliyoruz,
sebebi budur” dediğinizi duyuyorum. “Dijital
kütüphanelere istediğim ortamdan istediğim zaman
erişip kitap, dergi, gazete okuyabilirim, müzik
dileyebilir ya da film izleyebilirim” dediğinizi de
duyuyorum. Sorduğum sorunun çok kişisel olduğunun
Farkındayım. Fakat bir kitabı kitap olarak okumak,
onunla bağ kurmak, sayfalarına dokunmak, o müthiş
kendine has kokusu, basılı formattan vazgeçmememiz
için büyük ve önemli sebeplerden değil mi? Peki
kullanıcı profiline göre özenle geliştirilmiş kütüphane
koleksiyonu üzerindeki emek? Gerçek büyü kütüphaneye
adımımızı attığımız anda bizi sarmaya başlamaz mı?
Doğru bilgiye erişimimiz uzman kütüphanecilerin
desteğiyle daha kolaylaşmaz mı? Daha özel düşünüp
kitap ve e- kitaplar üzerinde de duralım. “Bir insanın
asıl üniversitesi kişisel kitaplığıdır” demiş Murat
Menteş. Kendimizi tanımakta, yaşamımıza dair
çizdiğimiz yolda okuduğumuz kitapların önemi oldukça
büyüktür. Yıllarca okuduğum kitapların sayısının düzenli
olarak artması kadar beni mutlu eden hiçbir şey yok.
Hayat görüşüne büyük saygı duyduğum, fikirlerimin
gelişmesinde katkısı olan yazarlardan aldığım, kitaplar
üzerindeki özel notlar ve imzalar en büyük mirasım. Bu
açılardan baktığımızda benim gibi düşünüp basılı
kitaplardan vazgeçmeyenlerin, kütüphaneye gitmek,
büyülü ortamda kendini mutlu etmek isteyenlerin de
seslerini duyuyorum şu an.
Bakalım gidişat nasıl olacak? Bana kalırsa uzun bir süre
daha kitabı kitap olarak okumak isteyenlerin sayısı
elektronik ortamdan erişilen kaynakların önünde olacak,
dünya uzun bir süre daha kitabı kitap olarak okumak
isteyecek. Biz TKD Bülten olarak bu kişisel konuyu kendi
özelinizde düşündürebildiysek eğer amacımıza ulaşmışız
demektir. Umarım okurken keyif almışsındır sevgili
okur. Yeni sayıda farklı bir konu ile görüşmek dileğiyle.
Sevde Nur Yurtseven

Aşkın Ayrancıoğlu

"Yaptığım, okuduğum,
düşündüğüm her şeyde
bugünkü dünyanın
tezatlıklarını
görüyorum."
Ağaçlar,
Herman
Hesse

MESLEKTEN SOHBETLER
İŞİNİ TUTKUYLA YAPAN BİR KÜTÜPHANECİ : EMİNE GÜR
Bültenimizin ilk sayısında bölümümüzle ilgili bilgilendirici bir röportaj yapmak istedik. Bu sebeple
sizler için öğrenci dostu, güler yüzlü ve cevaplarıyla soru işaretlerini ortadan kaldıran kıymetli meslek
büyüğümüz Emine Gür Hanımı seçtik.
Kendisi İstanbul Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden mezun. Şu anda Boğaziçi
Üniversitesi Kütüphanesi’nde katalog biriminde çalışmakta. Aynı zamanda da Türk Kütüphaneciler
Derneği İstanbul Şubesi’nin de başkanı.
Röportajımızda her kütüphanecinin ya da bölüm öğrencisinin zaman zaman kendisine sorduğu
sorulara yer vermeye çalıştık…
Keyifli okumalar !
Emine Hanım, neden “Bilgi ve Belge Yönetimi” bölümünü okudunuz?
Emine Gür: Kuzenim, Gazi Üniversitesi’nde okurken okulunun kütüphanesini kullanıyordu ve orada bir
kütüphaneciyle tanışmıştı. Üniversite tercihlerimi yaparken de kuzenim Bilgi ve Belge Yönetimi adında
bir bölüm olduğundan bahsetmişti ve ben de onun önerisiyle tercih etmiştim. Bölümü seçmeme neden
olan kütüphaneciyle de daha sonra tanışmıştım. Şöyle bakınca benim için en güzel tercihlerden biriydi.
Alanımızın bilinirliğine katkı sağlamak isteyenler için hangi eksiğin üzerine gidilmesini ya da
hangi artının geliştirilmesini tavsiye edersiniz?
Emine Gür: Bunun için aslında ülke politikasına bakmak gerekiyor. Yani ülkemizde bizim mesleğimizle
ilgili bir politikanın olması gerekiyor. Maalesef bunun eksikliği var. Kültür Bakanlığı’nın, Milli Eğitim
Bakanlığı’nın içinde bizlere yer verilmesi gerekiyor. Bunun sebebi eğitimin bir parçası olarak bizlerin
yine eğitim sürecinin de içinde yer alması gereken bir meslek grubu olmamızdan kaynaklanıyor. Ülke
politikasında kütüphanelerle ilgili eksiklikler var ve bunun yaygınlaştırılarak gündeme alınması
gerekiyor. Nasıl ki şu an Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi açıldıktan sonra bütün belediyeler
kütüphane açmaya başladıysa -gündeme geldiyse kütüphaneler- eğitimle ilgili olan diğer bakanlıklarda
da bunun gündeme alınması gerekiyor ve ulusal bir politikayla kütüphanelerin çok daha önemli bir yeri
olduğunun dile getirilmesi gerekiyor. Aslında cumhuriyetin ilk yıllarında bu yapılmış ama sonradan
kesintiye uğramış, şimdiyse bizim tekrar bunu kalkındırmamız gerekiyor.
Türkiye’deki kütüphane hizmetlerini geliştirmek adına neler yapılabilir?
Emine Gür: Öncelikle kütüphane hizmetleri kütüphane türlerine göre değişiyor. Yani her türü kendi
içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Artık mesleğimiz bilişimle birlikte hareket etmeye başladı hatta
bilişimin bir parçası olmaya başladı. Özellikle de üniversite kütüphaneleri, araştırma kütüphanelerini
düşündüğümüzde bu durum göze çarpıyor. Bizler de yurtdışını dikkate alarak bu alandaki gelişmeleri
yakından takip etmemiz gerekiyor ve Türkiye’de bunun uygulanması için alanların yaratılması
gerekiyor. Artık araştırmacıların bilgiye erişmek için izledikleri klasik birer yöntem de yok ve
internetle beraber bilgi her yerde. Yani her kütüphane için gereklilikleri düşünüp her biri için ayrı
değerlendirme yapmamız gerekiyor. Mesela bir üniversite kütüphanesinin akademik altyapıyı
sağlayarak kendisini devamlı olarak yenilemesi gerekiyor. Halk kütüphaneleri bulunduğu çevredeki
halkın özelliğine, ihtiyaçlarına göre yaşam boyu eğitim için bazı hizmetleri yerine getirmesi gerekiyor.
Ama bunu yerinde sayarak değil değişen, gelişen toplumun istekleri; hizmet ettiği kullanıcı kitlesinin
özelliklerine göre kendisini yenilemesi gerekiyor.

Bilgi okuryazar kişi sayısını artırmak için neler
yapılabilir?
Emine Gür: Bunun için kütüphane sayısının çoğaltılması
gerekiyor. Tabii ki bu kütüphanelerde okuma alışkanlığını
kazandırmak için okulun verdiği eğitimin yanında ailenin de
evde okuyarak devam ettirmesi gerekiyor. Bilgi okuryazarlığı
zaten okumayla kazanılabilecek, üstüne eklenebilecek bir alan.
Okuyarak, araştırmanın nasıl yapıldığını öğrenerek, yaptığı
araştırmanın üzerinde düşünerek eleştirel düşüncesini
geliştirecek ve böylece yeniden yorumlayabilecek. Bilgi
okuryazarlığı kişi eğer bilgi okuryazarıysa kendiliğinden
gelişecek. Bunların hepsi okul döneminde yapılması gereken
çalışmalar. Bu yüzden de okul kütüphaneleri çok önemli.
Yaşam boyu öğrenme ve kütüphaneler arasında nasıl bir
ilişki vardır?
Emine Gür: Bilgi okuryazarlığını, okuma alışkanlığını
kazandıysak bu artık kurtulamayacağımız bir şey. Yani ömür
boyu devam edecek. Hayatın her alanında en ufak bir bilgi
edinmek istediğinizde en yakın kütüphaneye gidip
araştırabilirsiniz. Bu kütüphanelere de halk kütüphanesi
diyebiliriz mesela. Ne ararsanız bulabileceğiniz bir yerdir.
Bilgiye erişimde kütüphanelerin ve kütüphanecilerin
önemi nedir?
Emine Gür: Kütüphanelere gelmeden de kullanıcı bilgiye
erişmek ister. İnternete girer, aramasını yapar ama karşısına
milyonların olduğu bir yığın çıkar. O yığının içerisinden nasıl
bir seçme, nasıl bir belirleme yapacak? Bilgiyi nasıl elde
edecek? Bunları yapmak fazlaca zamanını alacak. Burada
kütüphaneci açısından bilginin organizasyonu devreye giriyor.
Biz kütüphaneciler en basitiyle basılı bir kaynağı
kataloglarken, tanımlarken kullanıcı için gerekli olan bütün o
gerekli bilgileri, erişim uçlarını doğru verirsek dışarıdan
tarama yapan kullanıcı o milyonlarca yığının içinden aslında
kolayca seçim yapabilecek. Kullanıcının arama davranışlarını
gerçekleştirirken kullandığı yol ve yöntemleri iyi
yansıtabilirsek daha iyi bir erişim sağlamış oluruz.
Bilgi arama stratejilerini nasıl geliştirebiliriz?
Emine Gür: Bunu tamamen kullanıcının az önceki soruda
bahsettiğim arama davranışlarından yola çıkarak geliştirmemiz
gerekiyor. Bir kullanıcı istediği bilgiye erişmek için hangi yol
ve yöntemleri kullanıyorsa, neye ihtiyacı varsa bunların
araştırılıp, belirlenmesi gerekiyor ve biz kütüphanecilerin de
buna göre kendimizi motive etmemiz gerekiyor. Yani kendi
yolumuzu ona göre çizmemiz gerekiyor. Kullanıcının
milyonlarca bilgi içerisinde kaybolmaması için bunların bir
strateji olarak kütüphanecilerin sağlaması gerekiyor. Arama
yaparken kitap ya da yazar adından değil de konuya yaklaşım
şekli bakımından da yönlendirmeler yapılmalı. Bunun da
gerçekleşmesi için tabii ki kütüphanecilerin bilgi birikiminin
çok iyi olması gerekiyor. Bir bilim dalına yaklaşırken o alanla
ilgili az çok bilgi edinmemiz gerekiyor. Bu da neye dayanıyor?
Entelektüel, kültürel birikime dayanıyor.

"Seni kitap okuyan
insanlarla
tanıştıracağım.
Hayat, ancak böyle
insanlarla bir araya
geliyorsan yaşanmaya
değer."
Martin
Eden,
Jack
London

BBY öğrencileri / mezunlarına vereceğiniz en
önemli 3 tavsiye nedir?
Emine Gür: Bahsettiğimiz o entelektüel, kültürel
birikim için okumak, çok okumak gerekiyor.
Alanları keşfetmek, meraklı olmak gerekiyor.
Beraberinde İngilizce ve bilgisayar bilgisi geliyor.
Ayrıca ulusal anlamda alanla ilgili tartışma
listelerini iyi takip etmek konulara, alana hakim
olmak gerekiyor.
Bundan sonra tercih yapacak kişiler neden
BBY bölümünü tercih etmeliler?
Emine Gür: Bilimler arasında ilişki kurabilecek,
fikir yürütebilecek bir meslek grubunun
içerisindeyiz. Çünkü herkese hizmet veriyoruz
dolayısıyla her konuya hakim olabilecekse,
seviyorsa, ilgi duyuyorsa, herkesle iletişim
içerisinde olabilecekse, bölümde kendilerini
görebiliyorlarsa seçmeliler.
Düşün dünyanızda iz bırakan 3 kitabı bizimle
paylaşabilir misiniz?
Emine Gür: Kendine Ait Bir Oda (Virginia Woolf),
Dinle Küçük Adam (Wilhelm Reich), Bir Gün Tek
Başına (Vedat Türkali) artı olarak da Demir Bebek
(Bekir Yıldız) diyebilirim.
‘’Bilgi beş harflidir, beşte dördü ‘ilgi’dir.’’ diyerek
röportajımıza şimdilik burada son vermekteyiz.
Bir sonraki bültende yine kıymetli bir meslek
büyüğümüzün sözlerine kulak vermek üzere…
Hoşça kalın…
Röportaj : Elif Sena Darkaya, Esma Nur Aslan

"İz Bırakanlar"

Atatürk Kültür Merkezi Kütüphanesi
Kültür ve sanat projesi olarak faaliyet gösteren İstanbul
Atatürk Kültür Merkezi yeni binası, Cumhuriyet’in 98.
yılında sanatseverlerle buluştu. Opera salonu, tiyatro
salonu, çok amaçlı salonları, Yeşilçam sineması, çocuk
sanat merkezi gibi alanları ile İstanbul’un mutlaka
görülmesi gereken mekanlarından biri.
İçerisinde 25.000’e yakın eser ile kütüphane de
bulunmaktadır. Son derece modern bir mimarisi olan
kütüphane, ışıklandırmalar ve dikkat çeken ahşap yapısı ile
birlikte insanda unutulmaz bir etki bırakıyor ve tüm
gününü burada geçirme isteği uyandırıyor. Kütüphane 3
kattan oluşmaktadır. Giriş kat ve asma katlarda çok sayıda
geniş raflar mevcutken alt katta istediğiniz gibi
çalışabileceğiniz masalar ve okuma alanları bulunuyor.
Aynı zamanda kütüphane, engelli kullanıcılara da uygun
olarak tasarlanmıştır.
Türkiye'nin sanat kütüphanesi olarak, ilk kez bir moda
markası tarafından kurulan “Vitali Hakko Kreatif
Endüstriler Kütüphanesi” sürekli yenilenen koleksiyonuyla
AKM’de yer almaktadır. Dünyaca ünlü yayınevlerinin özel
baskıları sizleri bu kütüphanede selamlayacaktır.
Kütüphaneye özel imzalı 15.000 eseri ve sürekli
güncellenen basılı, görsel arşivlerinden istediğinizi seçip
okuma alanlarında kitapların büyülü dünyasına
dalabilirsiniz. Kullanıcı dostu olarak faaliyetini sürdüren
kütüphane; sanatseverler, akademisyenler, üniversite
öğrencileri, turistler ve sanatçılar tarafından yoğun ilgi
görmeye devam ediyor. Kütüphane kataloğuna erişmek
isterseniz de, kutuphane.vakko.com.tr adresini ziyaret
edebilirsiniz.
Kütüphane, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 10.000’e
yakın eseri de okur severlerle buluşturmaktadır. Yolu
Beyoğlu’na düşen herkesin Atatürk Kültür Merkezi’ni
mutlaka ziyaret etmesi gerektiğini düşünüyorum.
Esmanur Aslan

"Kitaplığımda Lenin ve
Troçki kitapları var
diye suçladın beni.
Bilmiyordun, zavallı
küçük adam, bir
kütüphane ne işe
yarar! Kütüphanemde
Hitler ve Buddha ve İsa
ve Goethe ve Napoleon
ve Casanova'nın da
bulunduğunu yüzüne
söyledim. Çünkü, diye
açıkladım sana, ruhsal
vebayı kavramak için,
onu her yönüyle tam
olarak bilmek gerekir"
Dinle
Küçük
Adam,
Wilhelm
Reich

Entelektüel Bilgi Köşesi : Shakespeare Döneminde Tiyatro

Shakespeare’in Londra’ya gittiği yıllarda İngiltere’de sanatseverler için canlı bir
tiyatro ortamı yeşermişti bile. Gerek şiir gerek düz yazı olarak yazılmış oyunlar, gezici
tiyatro kumpanyaları tarafında tiyatro oynamaya elverişli her türlü kapalı ve açık
mekanlarda sergilenmekteydi. Temel amacı oyun sergilemek olan ilk tiyatro yapısının
1576 yılında James Burbage tarafından inşa edilen ve “The Theatre” adını taşıyan bina
olduğu sanılıyor (Shakespeare, 2016).
Dönemin tiyatrosu hakkında önemli detaylara değinelim.
Elizabeth döneminde sergilenen ilk tiyatrolar sekizgene benzeyen daire şeklinde çatısı
kısmen açık mekanlardı. Bu mekanlar bugünkünden faklı olarak izleyicilerin arasına
doğru uzanan yüksek bir platform şeklindeki sahnede, fon yoktur yani sahne
perdesizdir. Sahne içinde gerekmedikçe dekor kullanılmaz, masa, sandalye vb. eşyalar
sadece ihtiyaç olduğunda sahneye taşınırdı. Bu sayede mekân geçişlerinde
duraksamalar yaşanmaz, oyunun hızlı temposu engellenmezdi. Sahnede ışık olmadığı
için oyunlar her zaman sabah saatlerinde gün ışığında oynanırdı. Üzeri kapalı olan
platform-sahnenin tavanı “gökyüzü” altındaki kısmı ise “cehennem“ işlevi görüyordu.
Sahnenin hemen arkasındaki iki veya üç katlı, balkonlu bölüm, sahne efektleri için
kullanılan malzemeyi, müzisyenlerin bulunduğu mekanı ve atölyelerin bekleme odasını
barındırırdı (Urgan, 1984)
Açık çatılı tiyatrolarda oyun, hiç ara verilmeden baştan sona kadar oynatılırdı. En ucuz
biletlerden alanlar sahnenin etrafında durup oyunu ayakta seyrederler ve yağmur
yağdığında ıslanırlardı. Bu devirde açık çatılı tiyatroların yanı sıra daha küçük, kapalı
tiyatroların da inşa edildiğini görüyoruz. Pencerelerden giren ışık ve mumlarla
aydınlanan bu tiyatrolarda mumların fitilinin kesilip düzeltilmesi için oyuna dört kez
ara verilirdi. Daha çok varlıklı kesimin gittiği tiyatrolarda açık çatılı tiyatrolardan
farklı olarak, en pahalı biletler sahneye yakın olanlardı (Shakespeare, 2016).
Shakespeare’in Globe Tiyatrosu
Globe tiyatro yapısı ismi dünyanızdan esinlenerek verilmiştir. “Globe tiyatronun
amblemi Herkules’in taşıdığı dünya küresiydi, dıştan sekizgen ve içten yuvarlaktı.”
(Özdemir, 1985). Shakespeare’in karakterlerinden biri dünyanın bir sahne, insanların
da bu sahnedeki oyuncular olduğunu söylerken, gerçek yaşamla tiyatro arasında bir
bağ kurduğu görülür (Shakespeare, 2016).
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“1590’larda bir endüstri haline gelen ve
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pazar hariç her gün oyun sahneleyen
tiyatrolar toplu olarak haftada on beş bin
kadar seyirci çekiyorlardı. Tiyatro
temsillerinin en yoğun olduğu aylar eylülden
aralık sonundaki Noel’e kadar olan süreydi.
Genellikle yaz aylarında baş gösteren veba
salgınları nedeniyle tiyatrolar zaman zaman
kapatılır, böyle zamanlarda kumpanyalar
turneye çıkarak ülkeyi dolaşırlardı.”
(Shakespeare, 2016).
Shakespeare Döneminde Tiyatroda Sansür
“Shakespeare’in yaşadığı dönemde bugün
sinemada olduğu gibi “yıldız” sistemi
geçerliydi. Ancak oyuncular alkışlanıp
övülürken oyunculuk mesleği hor görülmüş,
ahlakın bekçiliğinden sorumlu yerel
yöneticilerin, din adamlarının ve sansür

"Saat on olmuş. Hayat
nasıl koşup gidiyor
böylece anlıyoruz. Bir
saat önce dokuzdu,
bir saat sonra on bir
olacak; Ve saatten
saate olgunlaşıp
duruyoruz, Saatten
saate çürüyor
çürüyoruz, Bu hikâye
de böyle sürüp
gidiyor işte."

kurulunun gözü hep tiyatronun üzerinde
olmuştur.” (Shakespeare, 2016).
Shakespeare Döneminde Tiyatro Oyuncuları
Bu dönemdeki tiyatro oyuncuları
erkeklerden oluşuyordu. Kadın rolleri için
oyuncular arasından en genç olan aktör
tarafından canlandırmalar yapılırdı
(Shakespeare, 2016).
Sevde Nur Yurtseven
Kaynakça
Shakespeare, William. 2016. Macbeth.
İstanbul: İş Bankası Yayınları.
Urgan, Mina. 1984. Shakespeare ve Hamlet.
İstanbul. Altın Kitaplar Yayınevi.
Özdemir, Nutku. 2000. Dünya Tiyatrosu
Tarihi. İstanbul. Mitos Boyut Yayınevi.

Nasıl
Hoşunuza
Giderse,
William
Shakespeare

Beyaz Gemi – Cengiz AYTMATOV

Bugün Kırgız Edebiyatı’nın üstadı olan Cengiz Aytmatov’un dünyasına Beyaz Gemi yapıtıyla
misafir oluyoruz.
Balıkların gözünüze artık ‘sadece bir balık’ olarak görünmeyeceği, efsanelerle güçlendirilmiş
sürükleyici ve düşündürücü bir roman.
‘'Ah balıklar… Onlar gibi olup tâ uzaklara yüzmeyi hayal ediyordu. Ama bir farkla: ‘’Vücudu
da kuyruğu da yüzgeçleri de pulları da olsundu. Yalnız ince boynunun üstündeki kafası,
sarkık kulakları, sıyrıklarla dolu burnu değişmesindi. Gözleri de değişmesindi ama pek de
oldukları gibi kalmasındı, biraz balık gözünü andırsınlardı.’’
“Onun iki masalı vardı. Biri kendisinindi ve başkası bilmezdi…’’ Romanın masum ve biricik
kahramanı; ismi dahi olmayan, ailesi tarafından terk edilmiş ‘Mümin dedenin küçük torunu’
hikâyesini böyle tanımlıyor.
‘’… Ötekini ise dedesi anlatmıştı ona. Sonra ikisi de yok olup gitti.’’ Hikâyemiz dedesinin
anlattığı bu efsane ile başlıyor. Ve yine bu efsanenin kahramanı Maral Ana ile son buluyor.
Fakat Maral Ana bu sefer tek ayrılmıyor.
Peki, roman okunanın ve görünenin ardında başka neyi duyurmak istiyor?
Küçük çocuğun hayallerini… Zira insan ilk önce hayal eder sonra arzusunun nesnesine
ulaşmaya çalışır. Bachelard, “Her görünüm, bilinçli bir gösterim olmadan önce düşsel bir
deneyimdir.” diyor. Küçük çocuğun hayalinde isimlendirip anlamlandırdığı sembollerse şöyle:
‘’Hayallerini oluşturduğu mekân Karavul Dağı, babasına bir balık olup kavuşacağı Beyaz Gemi,
Isık Göl; Eyer, kurt, tank, iyi, kötü, kurnaz, aptal isimli kayaları; sevimli, cesur bitkileri ve
‘Neyi görmek isterse onu gösteren’ bulutları...’’
Hepsinin hayalindeki tek ortak noktası: Hürriyet, sonsuzluğa kavuşma ve kaçış.
Maral Ana eserde, Kırgızları yok olmaktan kurtarıp yeniden doğuşunu sağlayan kutsal ata
rolünü üstleniyor. Ve atası olduğu insanlığa, bir milleti yaratan 3 özden şöyle bahsediyor: ‘’…
barış ve huzur içinde binerce yıl yaşayın… Sizden gelenler sizin dilinizi hiç unutmasınlar.
Analarınızın babalarınızın diliyle konuşmaktan şarkı söylemekten (milli kültür) zevk alsınlar.’’

"Gözlerini hiç
kapamıyordu yüzerken.
Balıklar da gözleri açık
yüzerdi çünkü. Onlara
imreniyor, bir balık olup
akıntı boyunca ta uzaklara
kadar yüzmeyi hayal
ediyordu."
Beyaz
Gemi,
Cengiz
Aytmatov

İşte bu üç öz: Ana dil, barış ve milli kültür…
B i r i n i n n o k s a n l ı ğ ı d a h i b i r m i l lB
e tAi nHyÇ
o kEl u
k OSTASI
ŞğEu Hd eİ m
R eP
değil miydi? Maral Ana da bunlardan biri ihlal

edildiği için onları (Kırgızları) terk etmemiş miydi?
Bu üç öze sahip çıkan kendisi olmayı başaracak;
sahip çıkmayanlar ise yozlaşacaktır. (Asimile
olacaktır.)
Asimile olup yozlaşmayı temsil edenlerden biri de
Oruzkul. Milleti yaratan özelliklerden barış ilkesini
çiğneyen, doğayı (yani toplumu) yok etmeye çalışan
biridir. Doğa ise kendini güvence altına almanın
yolunu ve bu yok edişin cezasını ona ‘devamlılığı
olmayan bir müstakbel’ ile geri ödemiştir. Oruzkul
öldükten sonra soyu devam edemeyecektir.
Hâlbuki Oruzkul, ‘unvan ve paranın’ iyi bir insan
olmak için yeterli olduğunu düşünüyordu.
Maral Ana efsanesini tüm kalbiyle benimseyen küçük
çocuk, yine hayatının merkezi haline getirdiği
atasının (Maral Ana) en güvendiği dedesi (Mümin)
tarafından öldürülmesiyle kendi yozlaşmasını
önlemek (özünü korumak) için hep olmak istediği
balık formuyla kaçarak sonsuzluğa, hürriyetine
kavuşur.
Böylece kendi hikayesinde ilk defa söz sahibi olur.
Belki de Beyaz Gemi’ye varmış ve “Merhaba Beyaz
Gemi, ben geldim!” demiştir. Kim bilir!
Sümeyye Bozbey
Kaynakça

"Çocuk kalbinin ,
çocuk ruhunun
bağdaşamadığı her
şeyi reddettin.
İnsandaki çocuk
vicdanı ,
tohumdaki öz
gibidir. Ve o öz
olmadan tohum
filizlenmez ,
gelişmez.
Yeryüzünde bizi
neler beklerse
beklesin ,
insanoğlu
doğdukça ve
öldükçe , insanoğlu
yaşadıkça, hak ve
doğruluk denen şey
de var olacaktır."
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Hayallere Kurulan Kitap Köprüsü

“İnşa edilen bir kütüphane yaratılan bir hayattır.”*
Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi’nin danışmanlığı ile kurulan benim de TKD KAMPÜS
Gönüllüsü olarak yer aldığım Yukarı Dikme Okulu Aycan Avcı Kütüphanesi’nden sizlere kucak dolusu
sevgiler ileterek; Anadolu’nun en uzak noktasında kitaplarla çocukları buluşturan, çocukların hayallerine
köprü kuran, sevgiyi, emeği, dayanışmayı yaşatan, geleceğe umutla bakmayı sağlayan belki de birçok alanda
ilkleri yaşatan Yukarı Dikme Aycan Avcı Kütüphane Projesi’nin örnek olarak çoğalmasını diliyorum.
Yukarı Dikme Köyü Okulu, Van’ın Çaldıran ilçesinde İran’a sınır olan çevre köylerden taşıma ile
öğrencilerin geldiği, yaklaşık 600 öğrencisi olan bir bölge okuludur. Okul müdürü Zeynalabidin Durgaç’ın
eksikliğini sürekli olarak hissettiği kütüphane için birçok yerden yardım talebinde bulunduğu sırada olumlu
yanıt eşinin 50. doğum günü hediyesi olarak bir kütüphane kurma düşüncesi olan hayırsever Nurcihan
Avcı’dan gelmiş. Tam bir kitap sevdalısı olan AVCI ailesinin desteği ve TKD İstanbul Şubesi’nin danışmanlığı
ile cıvıl cıvıl, canlı çocuklarla dolup taşan bir okul kütüphanesi oluşturuldu. Ben de Van’da yaşayan ve TKD
KAMPÜS gönüllüsü olarak projede okul kütüphanecisi olarak yer alan bir Bilgi ve Belge Yönetimi
mezunuyum ve mesleğimin ilk deneyimini büyük bir coşku ile yaşıyorum. Öncelikle okulda 35 m2l’ik boş bir
alan duvarları örülerek kütüphane odasına dönüştürüldü. Koleksiyon ortaokul, ilkokul, anaokulu düzeyinde
çocuk kitaplarından ve öğretmenlere yönelik yetişkin kitapları ve yardımcı ders kitapları düşünülerek TKD
İstanbul Şube ve Avcı ailesi tarafından seçilerek oluşturuldu. Ayrıca çeşitli akıl oyunları, satranç, kâğıt
oyunları vb. geliştirici oyunlar da bulunmaktadır. Koleksiyon okul kütüphaneleri standartlarına göre
kategorize edilerek kataloglandı, DEWEY Sınıflama sistemine göre renkli etiketlerle konularına ayrılarak
raflara yerleştirildi.
4 Kasım 2021 tarihinde resmi törenle açılan kütüphane hem kitapseverlerin hem de çocukların gönlünde
büyük ilgi gördü. Öğrenciler için vazgeçilmez bir yaşam alanı oldu. Teneffüslerde koşarak kütüphaneye
gelen, elindeki kitabı değiştirmek için sıraya giren, okuduğu kitabını heyecanla arkadaşına anlatan, rafları
karıştırarak kitap seçimi yapan, oyunları keşfeden, cıvıl cıvıl, neşeli, coşkulu çocukları görmek; verilen
emeğin ve desteğin ne kadar anlamlı ve amacına ulaştığını gösteriyor. Her sınıf düzeyine göre kütüphanede
yapılan okuma saatleri ve okunan kitaplar üzerine düşüncelerin paylaşıldığı anlar; tadına varılmaz bir
zenginlik oluyor. Daha önce kitapları olmayan çocuklar, bu gönüllülük projesiyle birlikte kütüphane ve
kütüphaneci ile tanışma fırsatı buldular; etkinliklerle birlikte düşünmeye, yorumlamaya ve fikir üretmeye
başladılar. En çok aldığım sorulardan birinin “Nasıl kütüphaneci olabilirim?” olması da ayrıca mutlu ediyor.
Okul kütüphanelerinin etkinliklerinden olan çocuk yazar buluşmasında Defne Ongun Müminoğlu’nu
çevrimiçi Zoom bağlantısı ile kütüphanemizde ağırladık. Çocuklar okudukları kitapların yazarı ile canlı
olarak konuşup, kitaplar üzerine sohbet ettiler, hayallerini anlattılar, öykülerdeki kahramanlarla özdeşleşip
yorum yaptılar. Bu etkinlik eleştirel düşünce ve yorumlama konusunda çok heyecan vericiydi. Bir başka
etkinliğimiz ise kitap kapağı tasarlamak oldu. Bu etkinlikle de kendilerini birer yazar gibi düşünerek yazmak
istedikleri kitabın kapağını tasarladılar. Hayal dünyalarında prens, prenses, Ronaldo, kraliçe, şair oldular;
mutluğun, barışın, sevginin, ağacın, hayvanların resmini çizerek en güzel dostun kitaplar olduğunu
gösterdiler… Benim için ilk mesleki deneyim olan bu kütüphanede yaşadıklarım, gördüklerim meslek
yaşamımda unutulmaz birer anı olarak kalacak. Çocuklar için yapılan her emek mutlaka karşılığını buluyor.
Geleceğin bilgi okuryazarlarını Aycan Avcı Kütüphanesi gibi okul kütüphanelerimizin çoğalması ile
sağlayabiliriz. Yarınlarımız olan çocuklarımıza açılan bu bilgi kapısı için burada bir kez daha her türlü
desteği veren AVCI ailesine sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Eminim ki bu çocuklar da sevgili Nurcihan ve
Aycan Avcı büyüklerini hep hatırlayacaklardır. Kim bilir belki de onlardan biri olacaklardır. 35m²’ye
sığdırılan yaşam merkezimizde her gün yeni hayaller kurulmaya devam ediliyor. Sınırların okumakla
aşılması ve coğrafi konumun getirdiği dezavantajların umuda dönüşmesi kurulan bir kütüphane sayesinde
gerçekleştirildiğini gördük. Gitmedikleri ülkeleri, şehirleri, parkları bahçeleri; duymadıkları meslekleri,
isimleri; görmedikleri hayvanları kütüphanede gördüler, duydular, bildiler, hayal ettiler… Ve hayal etmeye
devam ediyorlar… Gönüllü olarak yer aldığım bu projede unutulmaz deneyimler yaşadım, kısacık zamanda
minicik yüreklere dokunarak dünyalarının nasıl değiştiğini gördüm... Okul kütüphanelerine
kütüphanecilerin atanması ile nelerin değişebileceğini sizlere bırakıyorum. Kitapları, kütüphaneleri seven
dostlarımızın çoğalması dileğimle…
* Dominguez, Carlos Maria. 2018. Kağıt Ev. Çeviren Seda Ersavcı, İstanbul: Jaguar Kitap.
Ceylan Demir

Hayallere Kurulan Kitap Köprüsü

"İnşa edilen bir kütüphane, yaratılan
bir hayat demektir; yığılmış kitaplar
toplamı değildir asla."
Kağıt Ev, Carlos
Maria
Domingues
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