ISTANBUL UNIVERSITESI EDEBiYAT FAKULTESi
KUTUPHANESi TARiHQESiNE DAiR

Semavi Eyice

istanbul Universitesi'nin ozunu te§kil eden Darulfunun'unun
TIP ve Hukuk'tan sonra en eski Fakultelerinden olan Edebiyat
Fakilltesi'nin olduk~a zen gin saYllabilecek bir kutUphanesi vardl.
Rahmetli Fehmi Ethem Karatay (1888-1968), Sanayi-i Nefise Mektebi'nde mimarl1k tahsili yaparken, Birinci Dunya Harbi'ne katIIml§, Ingilizlere esir du§mu§, Hindistan'da esir kampmdan 1920
Yllmda donerek u~ YII kadar Ni§anta§1 Sultanisi'nde FransIzca ogretmenligi yaptiktan sonra 1924'te, 0 sirada «peri§an bir halde
olan» Edebiyat Fakilltesi kutUphanesini duzenlemekle gorevlendirilmi§tirl.
Edebiyat Fakilltesi'nin ana bOlumleri Tarih, Cografya, Turk
Dili-Edebiyati idi. Bu bolUmler ayri birimler durumuna ge~ince,
Fakillte kutuphanesi de bu u~u arasmda dagIldl. 1933'ten sonra
Edebiyat Fakilltesi bolUmleri ~ogaidl ve bunlarm her birinin «seminer kutUphanesi» adl altmda kendi kutUphaneleri olu§tu. Bu
durum bOylece surup giderken, yeni kurulan bolumler de kendi
kutUphanelerini yaratmaga ~all§lyorlardl. Bunun buyuk bir mahzuru, pahal1 birtakim kitaplarm bOlumler tarafmdan satm almmasl ve onemli baZI periyodiklerin eksiksiz bi~imde allmlarmm
surdurillemeyi§i idi. Yenilikleri devamll olarak takip etmek zorunda olan TIP ve Fen bilimleri fakUltelerinde eski dergi koleksiyonIan veya eski kitaplar pek aranmaz ve bunlara ba§vurulmazdl.
1 Fehmi Ethem Karatay, «HayatImdan Pargalar», Turk KutUphaneciler
Dernejji Bulteni, XVII, 1 (1968), s. 73-74; Miijgan Cumbur, «Fehmi Ethem
Karatay», aym dergi, s. 3-7.
Sosyoloji Dergi8i F. 1
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Halbuki Edebiyat FakUltesi'nin C;erc;evesi ic;indeki dallarda eski
yaymlarm onemi buyuktu ve bunlara her c;ah§mada ihtiyae;: vardl.
Edebiyat FakUltesi bire;:ok bolume aynldlktan sonra, Tarih,
Cografya ve Turk Edebiyatl, ellerindeki kitaplan buyuk bir k1Skanc;l1k ile tutmu§lardl. Yeni kurulan bOlumlere fayda saglayacak
pek c;:okve artlk yeniden saglanmasl imkans1z olan kitap, bro§ur
ve dergi bu b6lumlerde kalml§tl. Bu durum aym zamanda yer
problemini de beraberinde getiriyordu. Tabiat1yla artm1§ olan
bu kutuphanelerin hepsinin de kadrolu birer personele ihtiyac1
vardl.
Bayezid'de, Zeynep Hamm konagmda c;:al1§malanm surduren
Edebiyat FakUltesi, 1942'de, ah§ap olan bu binamn restorasyonuna
karar almdlgmda, i§ler bitinceye kadar Dolmabahe;:e SaraY1'mn
Veliahd Dairesi (Resim ve Heykel Muzesi olan bina) 'ne ta§mm1§tl.
Allahm buyuk bir lutfu olarak, Edebiyat FakUltesi bu ta§mma S1rasmda butun kitaplanm da Dolmabahc;:e'ye g6turmu§tu. <;(e§itli
dedikodulara ragmen gere;:ek sebebi pek aC;:lga e;:lkmayan bir yangm
Zeynep Hamm konaglm bir gecede yok ederken, henuz kitaplan
ta§mmayan Fen FakUltesi butun kutuphanesini bu felaket ile kaybetti.
Yeni yap1lan, Sedat Hakkl Eldem'in eseri, Fen-Edebiyat FakUlteleri'nde, Edebiyat FakUltesi k1sm1mn pl'ojesinde heybetli bil'
genel kutuphane mekam da yer alml§tI. iki FakUltenin duvarlar
ve demir kapllarla aynlmalanna gerek duyulacag1 henuz 0 slralarda akla bile gelmediginden, iki FakUlte arasmdaki blokun ue;:uncu
vedorduncu katlarda yans1m kaplayan bu mekan, Fen FakUltesi
tarafmdaki ucundan, §imdi 0 blokta kalan bir hole ae;:111yordu. Buyuk pencerelerinden henuz buyuk bloklarla kapanmayan istanbul'a manzaraS1 olan bu guzel mekamn, Edebiyat FakUltesi buyuk
kutuphanesinin (dobby»si olmaS1 du§unUlmu§tu. Kutuphanede e;:ah§arak yorulan okuyucular bur ada bir sure dinlenebilecekler, Edebiyat FakUltesi'ndeki resepsiyonlar burada verilebilecekti. Bu proje
hie;: bir vakit gerc;:ekle§medi ve bu hole ae;:llan kapl bir duvar orUlmek suretiyle kapatIldl, kutuphane'nin «lobby»si Fen FakUltesi'nde kaldl.
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Edebiyat Fakiiltesi, Veliaht Dairesi'nden sonra ge~mi§ oldugu
Sultan Abdiilmecid'in klzlanndan birinin sahilsarayml, istanbul
Merkez Komutanllgl'ndan devralml§ ve her baklmdan bir harabe
haline getirilmi§ olan bu binaYI 1943-1950 Ylllarmda temizlemi§,
mimarisi ve i<; suslemesine en ufak zarar vermeksizin restore etmi§ti. B6liimlerin kiitiiphaneleri de bu sahilsaraym odalarma ve
bodrumundaki mek~tnlara slgdmlml§tl. 1950'de heniiz tamamlanmayan yeni binaya ta§lmldlgmda bir<;ok b6liimlerin kiitiiphanelerine yer yoktu. Aynca kitaplan koyacak raflar ve dolaplar da heniiz yapllmaml§tI. Biiyiik slkmtllardan sonra b61iim kiitiiphanelerinin herbirine birer yer saglandl ve bugiin kullamlan camh yerli
dolaplar yaptmlmak suretiyle kitaplar koruma altma almdllar.
Vezneciler tarafmdanki blok (Dekanhk bloku), 1950'lerde, bu
binaya ta§mlldlgmda heniiz beton karkas halinde idi. Bir ka<; YII
sonra tamamlandlgmda, Fakiilte genel kiitiiphanesi de heybetli
mimarisi lie ortaya <;lkml§tl. Ancak buraya ne konulacagl heniiz
bilinmiyordu. Qiinki Edebiyat Fakiiltesi'nin bir genel kiituphanesi
yoktu. Buna kar§lllk «seminer kiitiiphaneleri» gittik<;e zenginle§iyor ve hatta bazen aym eser veya dizi ayn ayn bu kutiiphaneler
tarafmdan satm ahmyordu. B6ylece bu biiyiik mekan Yillarca, kullamlmadan bo§ olarak durdu; zaman zaman i<;ine bazl e§yalar depolandl ve i<;i bOlunerek odalar, ders ve seminer ,:yerleri yapllmasl
dahi teklif edildi.
Bu slralarda, ilk mimarisi ve tefri§i Fakiilte'de biiyiik s6z sahibi olanlar tarafmdan begenilmeyerek, duvarlarmdaki lambrilere
kadar s6kiilerek, §imdiki g6riinumii He yeniden duzenlenen kurul
odasl da depo durumunda idi. Bir giin, i<;inde at6lye gibi ustalarm
<;al1§bgl kurul salonu 6niinden ge<;erken, a<;lk kapldan i<;eriye g6z
attlglmda, ortada bir <;ok tahta sandlk g6rdiim. Ustlerinde kapak
olmayan bu sandlklar kitap doluydu. En iisteki giizel ciltli bir
kitabl <;ekip baktIglmda bunun Evliya Qelebi Seyahatnamesi'nin
J. von Hammer'in Ingilizceye <;evrilerek 1846-50'de Londra'da baslIan iinlii Seyahatname'si oldugunu gordum. Sandlgm iizerindeki bir
ka<; kitabl daha kan§tIrdlglmda, hepsinin de degerli ve bugiin artIk bulunmalan miimkiin olmayan seyahatnameler ve tarih kitaplarl olduklanm anladlm. YaptIglm bir soru§turmada bu kitaplarm Fakiilte'ye bagl§lanml§ oldugunu ve bunun gibi bodrumda du~
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ran daha ba§ka sandlklarda da daha bagl§ kitaplar bulundugunu
ogrendim. Bir tarafta kocaman bir kiituphane meka,m bo§ duruyor, bir tarafta ise sandlklar dolusu kitap, mahzenlerde ve i§~ilerin
~al1§tIklan yerlerde iistleri a~lk olarak blraklhyordu. Kitapsever
ve ortaokul slralanndan beri beni ilgilendiren konularda kitap almak suretiyle, kii~iik ve iddiaslz bir kiitiiphane sahibi olmu§ bir ki§i
olarak, bu durum beni fazlasIYla iizmii§tii. Eski kitaplann degerlerini takdir etmesi gereken Edebiyat Fakiiltesi ~atlsl altmda boyle bir durum olmamahydl.
Fakiilte genel kiitiiphanesine derhal bu kitaplarm konulmaslm istedigimde Fakiilte Kurulu'nda ogretim iiyesi bir arkada§lmlzm, «Blrak dursun, durduklan yerde!» ciimlesi ile itiraz ettigine
§ahit oldum. Fakat Prof. Dr. Macit Gokberk'in bu hususta biiyiik
destegi oldu. Depolarda, mahzenlerde Yillardir duran sandlklar
getirilip a~lldlgmda i~lerinden hazine degerinde kitaplarm ~lktlgl
goriildii. En onemli kitaplar, Ru§en E§ref Unaydm, eski Moskova
el~isi Hiiseyin Raglp Baydur ve Muammer Eroglu'ndan gelenlerdF. Heniiz bir tasnif yapllamadlgl i~in, bunlarm bir deftere kaydedilmelerini ve en son sahifelerinin alt ko§elerine kur§un kalemle
ge~ici birer numara yazilmasmi teklif ettim. Bu sirada bu Fakiilte
Kiitiiphanesinin idaresi ile gorevlendirilen, sonralan KiitiiphaneciUk Boliimii'nde Prof. olan Jale Baysal, bu kitaplarm aYlklamp raflara konulmasl i§ini biiyiik bir gayretle iistlenmi§ti. SandIklardan
~Ikan kitaplardan bazilan rutubetten zarar gormii§tii. Nitekim
Enciclopedia Italiana'mn maroken sirth koca ciltleri 0 derecede
rutubet gormii§tii ki, ele almdlgmda cilt kapagl, slrt me§ini ve kapaklardaki bez kaplama mukavvalardan aynhyordu. Bu kitaplarm
Fakiilte cilt at61yesinde tamirleri yapIhrken, kitaplardan ciltsiz
olanlarm da ciltlenmelerine giri§ilmi§ti.
Prof. Dr. M. Gokberk ba§kanhgmdaki bir kiitiiphane komisyonu kurulmu§tu. Her ay toplanan ve benim de iiyesi oldugum bu
komisyon, YII i~in bir odenek teklif ediyor ve almacak kitaplar ile
yapilacak i§leri tespit ediyordu. Fakat her teklifin ger~ekle§mesi
hi~ de kolay olmuyordu. Nitekim, iist katlardaki dola§ma balkon2 Ba§l1ca bag,.§lar §unlardlr: R. E. Unaydm (4733), Huseyin R. Baydur
(2373), Msg. Molla (1279,), Beh~et Cemal (59), Muammer Eroglu (1059), NazmiRu~ijn(730), Suat Baydur (365).

5

lannm kenarlarma konulmasml teklif ettigim kafesler bile itiraz
lie kar§llamyor ve bu balkonlara ~lkacak hammlar i~in, «pantolon
giysinler» cevabl veriliyordu. Fakat itiraza ragmen kafesler ba§anldI.
Fakulte Genel KutUphanesi'ne neler alInmaSI gerektigi hususunda hazlrladlglm bir raporda §u §ekilde bir program yapml§tlm :
1 -

Belli ba§ll buyuk ansiklopedilerin tam taklmlarI.

2 -

Turk tarihi ve medeniyeti ile yakm ilgisi olan dergilerin eski ciltleri ile tam koleksiyonlan.

3 -

Edebiyat FakUltesi'ndeki ~e§itli bolUmlerin kendi alanlarmdaki ba§hca dergilerin koleksiyonlan.

4 -

FakUlte bOlUmlerinin eski veya yeni ana kitaplan.

5 -

Turkiye He ilgili seyahatnameler.

6 -

FakUlte'de ogretim kadrosunda ~ah§ml§, eski ve yeni butun ogretim uyelerinin kitap ve makalelerinin birer nushasI.

7 -

Tarih kaynagl olan kitaplarm nushalan, bunlar dizi olarak basllml§ ise tam koleksiyonlan.

8 -

B61umlerdeki, hi~ kullamlmayan binlerce kitabm buraya devredlimesi ve bolUmlerde yalmz ders ve seminerler
ic;in gerekli ~ok az saylda kitabm blrakllmasI. Ancak bu
i§ ger~ekle§tikten sonra satm almmalara giri§ilmesi.

9 -

BolUmlerde evvelce almmaya ba§lanml§ fakat sonra devam edilmemi§ dergilerin devredilmeleri, eksiklerinin
tamamlanmasl ve devamlarmm saglanmasl.

Boylece istanbul Universitesi Edebiyat FakUltesi Genel KiitUphanesi'nin, sosyal bilimler dallannda Tiirkiye'nin bir merkez kiitUphanesi olarak geli§mesini tasarlaml§tIk.
Bu tekliflerin sadece bir klsml ger~ekle§ebildi. KUlturlu ve
gayretli bir ki§i olan kitap komisyoncusu Vecihi Gork, ~e§itli Ulkelerden, bilhassa Fransa'dan getirtilen kitaplan, baZI eski dergi
koleksiyonlanm kutUphaneye kazandlrdl. Hi~bir Turk muessesesin-
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de bulunmayan 37 ciltlik Sanat<;llar Ansiklopedisi (Thieme-Becker,
Kilnstlerlexikon) , Franslz Assomption te§kilatmm yaymladlgl
Echos d'Orient dergisi (1897/8-1941-42}'nin eksiksiz tam bir koleksiyonu ve daha bunun gibi pek <;ok eser onun sayesinde Genet KutUphane'ye girebildi. Bu arada Beyoglu ve Bayezid kitap piyasalarmdan eski kitaplann da almmasl, i<;in <;all§lllyor, rastladlglmlz
onemli eserleri satm almak i<;in gayret ediyorduk. Eksiksiz bir
Evliya C;elebi Seyahatnamesi, hi<; bulunmayan 5. ve 6 ciltleri ile
almdlgl gibi, boyle bir kutUphanede muhakkak yer almasl gereken
Sicill-iOsmani de temin ediliyordu. Rastladlglmlz bazl belgelerin
de bu kutuphaneye mal edilmesini saglamaktan da geri kalmadrk.
Nitekim Serasker Rlza Pa§a'nm veresesindeki, i<;lerinde eski fotograflar olan altl album, bagl§ olarak §ahsen ilgilenmem suretiyle
buraya verildi.
Faki.iltenin eski ve yeni butun ogretim uyelerinin yaymlarmdan
birer nusha elde edilmesi ger<;ekle§medi. Boli.im kutiiphanelerinde
hi<; kullamlmadan duran kitaplann hi<;birini de almak mumkiin
olmadl. Bu hususda Bonn basklsl olarak bilinen Bizans kaynaklarmm (Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae) Grek<;e aSlllan
ile Latince tercumelerinden olu§an 51 ciltlik dizinin ba§ma gelenler ilgi <;ekicidir. Bir bOlumde bu dizinin evvelce 24 veya 25 cildi
vardl. Almanya'da bir kitap<;l, 1827-1897 Y111annda basllml§ bu diziyi mevcut ise baskldan, eger mevcudu yoksa tlpklbaslm (reprint)
olarak satr§a <;lkarml§tl. Elime ge<;en katalogdan bizde olmayan
ciltleri getirtmege giri§tim. ilk olarak bOlumdeki 24 veya 25 cildi
odama aldlm, eksikleri tespit ederek peyderpey bunlan getirtmege
ba§ladlm. Sanmm yedi cilt geldi. Tam 0 slrada bOlum kutuphane
gorevlisinden sert bir yazl aldlm. Bunda, «... kutiiphaneden allp,
hala iade etmedigim Bizans kaynaklan kitaplarmm, ogrencilerin
faydalanabilmesi i<;in, derhal geri verilmeleri. .. » isteniyordu! Faki.iltemizin Tarih bOlumunde eski Grek<;e metinleri aSlllarmdan
veya Latince tercumelerinden faydalanacak <;apta bu kadar <;ok
saYlda ogrencinin varhgl (!) kar§lsmda ancak saygl duyulabilirdi.
Kutiiphane gorevlisinin bu sert ultimatomu kar§lsmda, derhal kitaplan iade ettim ve sipad§i durdurdum. Boylece u<; ciltlik Kantakuzenos kroniginin iki cildi boli.ime gitti, eksik oldugu i<;in getirttigim u<;uncu cilt ise Faki.ilte kutiiphanesinde kaldl!
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Fakiilte kutuphanesinin, c;e§itIi dallan ilgilendiren onemli Batl
dergilerini duzenli olarak getirtmesi ise oldukc;a ba§anlI olarak
yiiruyordu. Ana kitaplarm da satm almmasl pek aksamadl. Yalmz
Cografya boliim-ii, bir Fakulte kutuphanesi du§uncesine pek fazla
ilgi gostermiyordu. Nitekim Vefa'da ayn binasma ta§mdlgmda, butiin kitaplanm da, aralarmda tarih, arkeoloji gibi konulara ait
olanlarla, beraberinde gotiirmu§tii.
Komisyon,kutiiphanenin duzenlenmesini yoluna koymak ve
kurulacak Kutiiphanecilik bOliimunu hazlrlamak du§uncesiyle, Ankara'da Milli Kutiiphane'yi de evvelce kurmu§ olan Adnan Otiiken'in misafir ogretim uyesi olarak istanbul'a gelerek bir kurs
yapmasml uygun gormu§tii. Otiiken 1963-65 Ylllan arasmda bir
sure gelerek, kUtiiphanenin yeni elemanlarma yardlmcl oldu. 1963
Yllmda bir Kutiiphanecilik bOlumu kurulmasl uygun goriilmu§ ve
istanbul Universitesi Senatosu bu karan 11 Temmuz 1963'te onaylaml§W. Koln Universitesi'nden emekli Prof. Dr. R. Juchhoff
(1894-1968), Edebiyat Fakiiltesi'ne davet edilmesi uzerine, 31 Agustos 1964'te i§e ba§layarak bir taraftan egitim ve ogretim i§lerini
i.lstlenirken, bir taraftan da Fakiilte kUtiiphanesinin «kurulu§ c;alI§malanna onciiluk» etmi§tir. Prof. JuchhofJ'un kitap satm alma
politikasmda bizim hatah gordugumuz bir nokta, dunyanm belli
ba§lI c;ok buyuk kUtiiphanelerinin kataloglanm getirtmesidir. Pek
buyuk yer kaplayan, hayli yuksek ucretler kar§llIgmda alman ve
maalesef bugun devamlan saglanamayan bu kataloglardan faydalamldlgl pek soylenemez. Fakat §u bir gerc;ektir ki Prof. Juchhoff'un
Edebiyat Fakiiltesi c;erc;evesi ic;inde bir Kutiiphanecilik boliimu
kurmasl, bunu bir bilim dall olarak geli§tirmesi ve bu dalda hayli
elemamn yeti§mesini saglamasl aZlmsanmayacak bir hizmettir.
Bunun yamslra onun Fakiilte kutiiphanesinin duzenlenmesi hu3 Jale Baysal, «istanbul Universitesi Edebiyat Faktiltesi KUtUphanecilik
BOlUmU'nlin Yirmi YlllIk Tarihgesi», i8tanb'ul tJniversite8i - Edebiyat FakiUte8i
Kutuphanecilik Dergi8i - Belge, Bilgi, KutUphane Ara~t~rmalan, I, (1987),
s. 5-15.
4 Meral (~enoz Alpay), «KUtUphaneci, Ogretmen veya Ara§brmacl mI,
Yoksa Ogrenci mi idi ?», Tiirk Kutuphaneciler Dernegi Bulteni; XVII, 3 (1968),
s. 169-171 (bir resmi ile); Jale Baysal, «Edebiyat FakUltesl KUtUphanecilik KUrsUsU Kurucusu : Prof. Dr. Rudolf Juchhoff», Edebiyat Fakulte8i Kutuphanecilik
Dergi8i, I, 1987, s. 1-4.
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susunda buyuk gayret harcadlgml, bu turden bir kutuphanede
bulunmasml gerekli gordugu bazl buyuk dizileri aldlrdlglm da
bilmekteyiz.
1982'den sonra, Universitelerin Yuksek Ogretim Kurulu tarafmdan kutuphane allmlarmm bile tek merkeze baglanmasl ile,
Edebiyat FakUltesi kuttiphanesinin geli§mesi aglrla§tI. Zaten Turk
parasmm Batl'daki kitap ve dergi fiyatlarma eri§emez duruma girmesi ahmlan <;ok zor duruma sokmu§tu. Yurt i<;inde ise eski kitap
piyasasl birdenbire inamlmaz Ol<;ude artml§tI. Her ttirlU eski kitap,
muzayede yoluyla <;ok yuksek fiyatlara satlhyordu. Zaten resmi
bir kamu kurulu§unun bu arttIrmalara girmesi mumkun olmadlgl
gibi, blktlncl formaliteler yuzunden, kitap<;llar Fakiilteye kitap
satmaYl da istemiyorlardl.
FakUlte kuttiphanesi ancak her bilim dalmm bir veya iki ana
dergisini getirtmek yolunu tutmu§, yerli ve yabancl muesseselerden
kar§lhk beklemeden gonderilen kitap ve dergilerle, eskiye nisbetle
zaYlf saYllacak bir geli§me donemi i<;ine girmi§ti. Ne yazlk ki, evvelce getirtilmesine ba§lanml§, pek <;ok ilmi derginin devam etmesi
saglanmadlgl gibi, <;ok onemli olan <;e§itli Ulkelerin biyografya
veya ozel bilim dallan ansiklopedileri devam ettirilmedigi i<;in eksik durumda kaIml§tlr. Bu arada personel saYlsl da azalffil§tl. FakUlte kutUphane komisyonu Yillardir ortadan kaIkml§ ve unutuImu§tu. Ben, emekli oluncaya kadar, bu kurulu§a yardlmcl oimaya
<;ah§tlm. Fakat bu vesile He beni <;ok uzen bir noktaya da deginmeden ge<;emiyecegim. Daha bu kutuphane ilk kurulurken, kitaplanm hi<;bir kar§ll1k beklemeksizin bagl§layan ki§ilerin adlannm
mermer bir levha uzerine yazllarak, salonun i<;indeki payelere konulmasmi ongormu§ ve bunu toplantl kararlarma ge<;irtmi§tim.
Yillarca bunun mucadelesini yapmama ragmen, herhaide ild mermer Ievha uzerine bagl§laYlcllann adianm kazltmak ve bu levhaIan duvara <;akmak <;ok buyuk kulfet olacak ki, bu ger<;ekle§medi.
Ben bu i§i ba§aramadan FakUlteden aynIdlm 5 •

5 Halen Fakiilte Kutuphanesinde 55.000'i a§km kitap bulunmaktadlr.
Personel ise sadece tig ,ki§i olup, ug de hizmetlisi vardlr. ~u gapta bir kiitiiphanenin boyle bir kadro ile idaresinin ne kadar WI' oldugu da aglkga bellidil'.

