İLK MİLLÎ KÜTÜPHANECİMİZ
ADNAN ÖTÜKEN
Abdülkadir SALGIR
Kütüphaneler Genel Müdürü

Vatan ve millet sevgisi . ve Türk
lüğe hizmet arzusu ile dolu, Türkiyenin ilk Millî Kütüphanecisi Adnan
Ötüken, kendisini kütüphaneci yetiş
tirmeye, kütüphaneciliğe ve Türk
kültürüne adamış bir Türk Büyüğü
dür. Memleketimizde Millî Kütüphane’yi kuran, Türk kütüphanecili
ğinin gelişmesi için kütüphanecile
rin yetiştirilmesi konusuna büyük
önem veren, Ankara Üniversitesin
de ve İstanbul Üniversitesinde Kü
tüphanecilik Bölümlerinin kurulma
sını sağlayan ve bu bölümlerde ilk
öğretim üyesi olarak görev alan ve
en olgun ve verimli çağında aramız
dan ebediyyen ayrılan Adnan Ötüken’in adı, Türk kültür talihinde
herzaman şerefle anılacaktır. Hayat
hikâyesine bir çok dergi ve kaynak
kitaplarda yer verilmiş olan Adnan
Ötüken’e yabancı ansiklopediler ve
uluslararası biyografya sözlükleri
de yer ayırmışlardır (1).
Ülkelerin kültür ve medeniyet
tarihleri incelendiğinde, asırlar bo
yu varlıklarım devamettiregelmekte olan bir çok kültür kuruluşları
nın o ülkenin büyük adamları tara
fından kuruldukları görülür. Bunun

birçok örnekleri memleketimizde de
vardır. Meselâ, yıllarca önce, Os
manlI İmparatorluğu zamanında il
gililer tarafından kurulması için ra
porlar hazırlanmış, Cumhuriyet Hü
kümeti zamanında yıllarca parti
programlarında yer almış ve ger
çekten pek az Türk düşünürünü il
gilendirmiş olan Türk Millî Kütüp
hanesini kurmayı ve Milletine mal
etmeyi Adnan Ötüken gerçekleştire
rek, Türk kültür ve medeniyeti ta
rihinde lâyık olan yerini almıştır.
Kütüphanecilik tarihi ile ilgili belge
ci) «Mcoiem Foreign Libraries, Turkey».
The Encyclopedia Americana. XVII.
C. 352, 353. S.
«ötüken, Adnan.» Curent Biography.
New York. (June 195-4). H. W. Wil
son Comp. 57-59. S.
«Ötüken, Adnan.» The • International
Who's Who. 1971 -1972. London Euro
pa publication Ltd. 1241. S.
«Ötüken, Adnan.» The Middle East
1962. London, Europa publication
Ltd. 514 S.
«Ötüken, Adnan.» World Biography.
5. ed. Neyork 1954 Institute for Re
search in Biography Inc. 907. S.
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leri incelediğimizde, Dersaadet Umu
mî Kütüphanesinin Tanzim ve Tensikma Dair Sadrazam Hilmi Paşa
Hazretlerine Takdim Olunan Tak
rir (2). başlığını taşıyan ve Mısır
Nazırlar Meclisi İkinci Kâtibi Ah
met Zeki Bey tarafından hazırlan
mış olan raporun, Osmanlı İmpara
torluğunun yazılı ve basılı fikir
ürünlerini toplamayı ve istifadeye .
sunmayı öngören «OsmanlI Kütüp
hanesinin Kurulması Hakkında Lâ
yiha» bölümünde, İstanbul’da ku
rulması istenilen kütüphane ile il
gili gayet geniş bilgi verildiği görü
lecektir. Benzerleri, Batıda kırallıkla yönetilen ülkelerde, kıraliyet kü
tüphaneleri olarak kurulmuş olan
ve zamanımızda birer Millî Kütüp
hane hizmeti gören kütüphaneler
gibi düşünülmüş olan bu Osmanlı
Kütüphanesini kurmak fikri, 1909
yılında ortaya atılmıştı. Arapçayı
çok iyi bilen, bu dilin ilimlerine ve
edebiyatına hakkıyla vakıf olan, bib
liyografya ilmini ve iki Avrupa dili
ni bilmesi şart koşulan bir Umum
Müdür tarafından yönetilmesi ve
Maarif Nâzırınm başkanlığında Ev
kaf Nâzın, bir Ayan azası, bir me
bus, Bâb-ı Meşihat (Şeyhülislâm
Dairesi) tan gönderilecek bir me
mur ve kütüphanenin Umum Mü
düründen oluşan bir yüksek kurul
tarafından da çalışmalarının düzen
lenmesi öngörülen bu Osmanlı Kü(2) Adnan ötüken: «İstanbul Kütüpha
neleri Hakkında 48 Yıl Önce Zama
nın Sadrazamına Sunulan Rapor.»
T. K. D. Bülteni. 5. C. 206 - 226. S.

tüphanesi (zamanın Millî Kütüpha
nesi) nin kurulması için gösterilen
çabalar Adnan Ötüken’in Millî Kü
tüphaneyi kurmasına kadar aralık
larla sürdürülmüştür. Kendisini her
vakit büyük bir saygı ile yadettiğimiz Adnan Ötüken, yıllarca gecik
miş olan Millî Kütüphaneyi kurmak
için bir çaba göstermemiş olsa idi,
Millî Kütüphanemizin kurulması,
muhakkak, bir süre daha gecikecek
ti. Millî Kütüphaneleri, ülkelerin
«İstiklâl Hücceti» olarak nitelendi
ren Adnan Ötüken, Türkiye’de bir
Millî Kütüphane 'ihtiyacını şiddetle
duymuş ve bunu gerçekleştirebil
mek için büyük gayretler sarfetmiştir. Almanya’da Kütüphanecilik ih
tisas tahsilini yaptıktan sonra mem
lekete dönünce yazdığı, «Millî Kü
tüphane Kurulurken», «Örnek Bi
lim Kütüphanesi» ve «Dt^"vl<^"t Kütüp
hanesi Kurulurken» başlığım taşı
yan yazıları okunduğunda bir Millî
Kütüphane’nin özlemi içinde oldu
ğu müşahede edilir. Millî Eğitim
Bakanlığı Neşriyat Müdürü iken,
müsait olmayan şartlar içerisinde
Nisan 1946’da Neşriyat Müdürlüğü
nün küçük bir odasında Millî Kü
tüphane Hazırlık Bürosu*nu kur
mak ve bir memuru ve bir kaç öğ
rencisi ile bu işe başlamak bahti
yarlığına erişmişti (3). O yıllarda
«Dünyanın en genç Millî Kütüpha(3) O yıl Millî Kütüphane Hazırlık Büt
rosunda devamlı olarak çalışan Le
man (Şenalp) Bakla, yarım gün ça
lışanlar, Abdülkadir Salgır ve Muh
teşem (Alevcan) Şalvuz idi.
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nesi» olarak büyük bir şöhret yap
mış olan Türk Milli Kütüphanesi,
bu gün yine Adnan Ötüken’in yorul
mak bilmeyen çalışmalarının bir
eseri olarak, zengin kitap koleksi
yonları ile memleketimizin en zen
gin bir kütüphanesi olarak halka
hizmetine devam etmektedir.
Adnan Ötüken Milli Kütüphane
hazırlıklarına fiilen başladığı 1946
yılında memleketimizde kütüphane
lerimizi ve kütüphaneciliğimizi şu
satırlarla özertemiştt:
«Kütüphanecilik gibi bu yıllar
da Avrupa ' ve Amerika’da artık
müstakil bir ihtisas şubesi ha
line gelmiş bir bilginin mevcu
diyetinden 8 -10 kişi istisna edi
lirse memleket münevverleri
nin, ilim adamlarının ve devleti
idare edenlerin büyük bir ekse
riyeti bihaberdir. Modem kü
tüphanecilikle tabiatiyle ilgili
bulunması gereken üniversite
muhitlerinde ve Maarif Vekâle
ti çevresinde dahi böyle bir ilim
ve ihtisas şubesinin mevcudiye
ti bilinmemekte, bunu ileri sü
renlerin fikirleri istihfafla kar
şılanmaktadır.
Kütüphaneler
mevcuttur, fakat bunları idare
edenler umumiyetle şuradan
buradan yetişmiş, tesadüfen kü
tüphanelerde vazife almış, ço
ğu yaşlı, eski medreselerde şöy
le böyle okumuş, modem kü
tüphanecilik hakkında hiçbir
fikri olmayan insanlardır. Hat
tâ bir kısım kütüphane memur

ları, başka hiçbir meslekte ve
işde muvaffak olamadıkları için
kütüphanelere verilmişlerdir.
(4)»
Aslında, «Kütüphaneci, bilim
adamının araştırmalarında en
büyük yardımcısı, onun âdeta
sağ kolu ve birçok hallerde her
hangi bir bilim kolunun bizzat
bir otoritesi oluşu bakımından
cemiyete en çok hizmet edenle
rin safında yer almaktadır. (5)»
görüşüne inanan Adnan Ötüken, kü
tüphaneyi oluşturan personel, bina
ve kitap koleksiyonlarından en çok
personel üzerinde durmuş, kütüp
haneci ve kütüphane memuru yetiş
tirme konusuna eğilmişti. Her yön
den kalkınmış ülkelerde, her konu
da, ilk plânda insan gücünün yetiş
tirilmesine önem verildiği görülür.
Adnan Ötüken’de Türk kütüphane
ciliğinin kalkınabilmesi için, ilkin
kütüphaneci yetiştirmekle işe baş
lamanın gerektiğine inanmıştı. Bu
görüşünü şu cümlesi gayet güzel
ifade etmekttedi:
«Mükemmel bir kütüphane ku
rabilmek için evvelâ ve herşeyden evvel kendisini bu işe vak
fedecek, istikbalini, refahını,
her şeyini bu meslekten bekli(4) Adnan Ötüken : «Millî Kütüphane
Nasıl Kuruldu.» T.K.D. Bülteni. 4. C.
2. S.
(5) Adnan Ötülken: «Örnek Bilim Kü
tüphanesi». Ülkü. Yeni Seri. 40. sayı.
16 Mayıs 1943.
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yecek kütüphane memurları ye
tiştirmek lâzımdır. (6)»
Türk milletine yıllardır özledi
ği Millî Kütüphanesini kazandıran
Adnan Ötüken, bir taraftan da Millî
Kütüphane ve diğer Türk kütüpha
neleri için kütüphaneci yetiştirme
çabası içerisinde idi. Bir memleket
te ne kadar çok kütüphane binası
yapılırsa yapılsın, kütüphanelere ne
kadar çok ödenek verilirse verilsin,
memleketin ihtiyacını duyduğu ni
telikte ve nicelikte kütüphaneci ve
kütüphane memuru yetiştirilemediği sürece, o memleketin kütüphanelerinin ve kütüphaneciliğinin kalkın
ması mümkün değildi. O, bir kütüp
hane kurmak için en birinci unsu
run yetişmiş personel olduğuna
inanmış ve Millî Kütüphane’de gö
rev alacak kütüphanecileri yetişti
rerek Millî Kütüphaneyi kurmakla,
bu görüşünü ispat etmişti. Adnan
Ötüken, Milli Kütüphane hazırlık
çalışmaları sırasında ve Millî Kü
tüphaneyi kurduktan sonra, me
murları arasında üniversite ve yük
sek okul mezunu olanların hemen
hepsini, bilgi, görgü ve ihtisaslarını
arttırarak iyi birer kütüphaneci ol
maları için Avrupa ve Amerika Bir
leşik Devletlerine göndererek yetiş
melerini sağlamıştı.
Almanya’da kütüphanecilik ih
tisas tahsilini tamamlayarak, 1939
yılında, İkinci Dünya Savaşının baş-

lamasından kısa bir süre önce mem
lekete dönen Adnan Ötüken, İstan
bul Üniversitesi Edebiyat Fakülte
sine Asistan olarak atanmıştı. Ama
cı, İstanbul Üniversitesinde kütüp
hanecilik öğretimi yapmak ve Türk
kütüphaneciliğinin
kalkınmasını
sağlayacak kütüphaneciler yetiştir
mekti. Atanmasının yaz aylarına
rastlaması ve kısa bir süre sonra da
Yedek Subay Okuluna alınması ve
iki yıl süren askerlik hizmeti, arzu
ladığı sahada çalışmasına imkân
vermedi. Bununla beraber, müsved
delerini Almanya’da iken hazırladı
ğı Bibliyotek Bilgisi ve Bibliyograf
ya adlı eserini yedek subaylığı sı
rasında yayınladı. Bunun genişletil
miş ikinci basımı 2 cilt içinde, Bibliyotekçinin Elkitabı adı ile 1947-48
yıllarında yayınlandı. Halen bu ko
nunun tek kitabı olarak kütüphane
lerimizi dolduran bu eserin bir ben
zeri daha yazılamadı.
Yedek subaylık görevini tamam
ladıktan sonra, M. Eğ. B. Yayımlar
Müdürü olarak atanan Adnan Ötü
ken, asıl mesleği olan kütüphaneci
likle ilgili bir çalışma yapmak arzu
sunda olduğunu, O' zaman Dil ve Ta
rih - Coğrafya Fakültesi Dekan Ve
kili olan ve kütüphaneciliğin ilim
hayatındaki büyük önemini çok iyi
takdireden Emin Erişilgil’e anlatır,
Fakültenin açacağı bir Kütüphane
cilik Kursunda, Fakültenin ve diğer
(6) Adnan Ötüken: «Kütüphane ve Kü kütüphanelerin ihtiyacı olan kütüp
tüphanecilik. Radyo Konuşması».
Bibliyotekçinin Elkitabı. I. c. XV- hanecileri yetiştirmek istediğini söy
ler. E. Erişirgil konu ile yakından
XX. S.
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— «Kütüphanelerde
çalışan
ilgilenir ve bir süre sonra Dekan
memurların bilgilerini ar
Vekilinin Başkanlığında Prof. Landstırmak suretiyle mevcut kü
berger, Prof. Raşonyi ve A. Ötüken’tüphanelerimizdeki kitapla
in katıldığı bir toplantıda Kütüpha
rın metodlu bir şekilde tas
necilik Kursu programı ve Kursa
nifini sağlamak ve kütüp
kimlerin katılacakları tespit olunur.
hanelerin verimini arttır
Adnan Ötüken artık mutludur. Kü
mak,
tüphaneci yetiştirme arzusu gerçek
— Kütüphaneciliğin meslek ha
leşmek üzeredir. Nisan 1942’de baş
line gelmesine etkili olmak
layacak olan Kurs yüksek seviyeli
bir kurstur, Fakültenin asistanları,
ve
ilmi yardımcıları ve kütüphane me
— Bilgili kütüphane memurla
murları katılacaktır. Kurs başarıyrı yetiştirmek» amacı ile ' açı
le devam eder ve Şubat 1943’te so
lan kursun programı, ıslar
na erer. Adnan Ötüken’in Türkiyeha muhtaç kütüphanelere
de Kütüphanecilik Öğretiminin Ta
ihtiyaç duydukları bilgili
rihçesi adlı yazısında bu ilk kursa
kütüphanecüer ve kütüpha
katılanlar arasında Ankara Üniver
ne memurları yetiştirebile
sitesi Rektörü Prof. Dr. Tahsin Özcek olgunlukta idi. Kurslar
güç, Prof. Hamdi A. Atademir, Prof.
da okutulan dersler ve bun
Dr. Suat Sinanoğlu, Prof. Dr. Salara . ayrılan zaman şöyleydi:
mim Sinanoğlu, Prof. Dr. Emin Bil1 — Nazarî kütüphanecilik bil
güç, Prof. Hamdi R. Atademir, Prof.
gisi (haftada iki saat)
Dr. Halil İnalcık, Prof. Dr. Saadet
2 — Amelî ve nazarî arşiv bil
Çağatay, Prof. Dr. Şerif Baştav,
gisi (haftada bir saat)
Prof. Dr. Muhaddere Özerdim, Prof.
3 — Genel bibliyografya (haf
Dr. Osman Turan, Prof. Dr. Meh
tada bir saat)
met Altay Köymen gibi bilim haya
4 — Özel bibliyografya (bir
tında ün yapmış değerli ilim adam
kurs süresince 27 saat)
larımızın adlarım da görmek müm
5 — Kütüphanecilik tatbikatı
kündür.
(haftada iki saat)
27 Nisan 1943’te başlayan ikin
6 — Osmanlı paleografisi (haf
ci kurs A ve B bölümlerine ayrıl
tada bir saat)
mıştır. Kursun A bölümüne, .Üniver
7 — Eski metinler üzerinde
site ve Yüksek okul mezunları alı
tatbikat (haftada iki saat)
nacak ve öğrenim süresi 4 sömestr
Özel bibliyografya dersi, A bö
olacaktır. B bölümüne en az orta lümüne mahsustu ve Fakültenin
okul mezuntan alınacak ve öğrenim Profesörleri ve Doçentleri tarafın
dan verilmekte idi :
süresi 2 sömestr olacaktır.
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1 — Tarih (bir kurs süresince
beş saat)
2 — Coğrafya (bir kurs süre
since üç saat)
3 — Oriantalistik (bir kurs. sü
resince üç saat)
4 — Antropoloji ve etnoloji
(bir kurs süresince üç
saat)
5 — Klâsik filoloji (bir kurs
süresince iki saat)
6 — Türkoloji (bir kurs süre
since üç saat)
7 — Felsefe (bir kurs süresin
ce üç saat)
8 — Hukuk (bir kurs süresin
ce üç saat)
9 — Folklor' (bir kurs süresin
ce iki saat)
A bölümü öğrencileri ikinci sö
mestr sonunda; öğretmenleri tara
fından kendilerine verilecek bir ko
nuda yazılı ödev hazırlamak zorun
daydılar.
A ve B bölümlerini bitirenlere
Fakülte dekanlığınca birer '(kütüp
hanecilik belgesi verilecek, A bölü
mü mezunları uzman kütüphaneci,
B bölümü mezunları ise kütüphane
memuru ' ünvanını alacaklardı. Me
sai saatleri dışında yapılan bu kurs
larda amelî ve nazarî dersleri tek
başına veren Adnan Ötüken, Mayıs
1952’ye kadar bu kurslarla birçok
kütüphaneci ve kütüphane memuru
yetiştirmiştir.
1952 yılında Dil ve Tarih - Coğ
rafya Fakültesi kütüphaneciliğe bi
raz daha önem vermiş ve Kütüpha
necilik Kursu, Türk Dili ve Edebi

yatı Bölümüne bağlı bir ders hali
ne getirilmiş, Adnan Ötüken de öğ
retim görevlisi olarak atanmıştı.
Fakülte Genel Kurulunun 16 Mayıs
1952 günü yaptığı toplantıda son
şeklini alan Kütüphanecilik Dersi
Yönetmeliği aynen şöyle idi :
1 — Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih - Coğrafya Fakülte
sinde Türk Dili ve Edebi
yatı Kürsüsüne bağlı ola
rak ihtiyarî mahiyette Kü
tüphanecilik dersi ihdas
edilmiştir.
2 — Bu dersin gayesi, öğrenci
leri, kütüphanelerimizin
İlmî şekilde ve modern
usullerle tasnifini ve ida
resini sağlayacak yolda
bilgi sahibi kılmaktır.
3 — Kütüphanecilik dersi dört
sömestr devam eder.
4. — Kütüphanecilik dersine
üniversite öğrencileri ile
mezunları aslı talebe ola
rak kabul edilirler. Bu
şartı haiz olmayanlar
umumî hükümler gereğin
ce ve dersi okutan öğre
tim üyesi ve Kürsü Profe
sörünün tensibi ile dinle
yici talebe olarak kayde
dilirler.
5 — Kütüphanecilik dersi öğ
rencileri devre sonunda
gerekli belgeyi alabilmek
için umumî öğretim yö
netmeliği hükümleri .gere
ğince derslere devam
ederler.
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6 — İmtihan öğretim müfreda
tından, nazarî ve amelî
bilgilerden yapılır. İmti
handa başarı gösterenlere
eski harfli metinleri de
okuyabildiklerini
ispat
şartiyle Fakülte kütüpha
necilik ehliyet belgesi ve
rilir.
Geçici Madde — 17 Kasım 1944
tarihli, 427 'sayılı talimatname
ile kurulan kütüphanecilik kur
sunun ' yönetmeliği hükümden
kaldırılmıştır. Bu talimatname
ye uygun şekilde Fakülte Kü
tüphanecilik Kursuna devam
etmiş olanların devam, imtiha
na '.girme ve belge alma haklan
mahfuzdur.
7 — Bu iç yönetmelik 16 Mayıs
1952' tarihinde yürürlüğe
girmiştir.
Bununla da yetinmeyen Adnan
Ötüken, devamlı çalışmaları sonun
da, 'Fakültede bir Kütüphanecilik
Bölümünün kurulmasını sağlamayı
da başardı. 1953 yılında Fakülte De
kanı . Prof. Dr. . Aktes Nimet Kurat
(merhunı) ve Dekan Vekili Prof.
Dr. Âfet ' înan’in ' da teşebbüsleri,
Fakülte Profesörler 'Kurulunun ka
rarı ve ' Senatonun tastiki ile, Dil ve
Tarih - Coğrafya 'Fakültesinde, yö
netmeliği ' aşağıda verilmiş olan bir
Kütüphanecilik Bölümü 'kuruldu.
1 — Ankara Üniversitesi Dil Ve
Tarih - Coğrafya ' Fakülte
sinde Kütüphanecilik öğ
retimi yapmak- üzere, Fa
kültenin "diğer öğretim

bölümlerine ilâveten bir
Kütüphanecilik Bölümü
kurutmuştur.
2 — Bu bolümün gayesi, Kü
tüphaneler için ilmi ve
memleket kültürüne hiz
met edecek, bu sahada
araştırmalar yapabilecek
evsafta ilmi personel ye
tiştirmektir.
3 — Kütüphanecilik bölümün
de öğretim, diğer bölüm
lerde olduğu gibi, en az 8
sömestr sürer ve bitirme
imtihanı ile sona erer.
Öğretimin yapılış tarzı ve
imtihanlar hakkmda umu
mi öğretim yönetmeliği
hükümleri uygulanır.
4 — Kütüphanecilik bölümün
de öğretim:
a) Şark Kültürü çevresi
ne giren yazma ve bas
ma eserler,
b) Garp Kültürü çevresi
ne " giren yayınlan takip
ve tasnife yetkili ■ iki
tip kütüphaneci yetişti
recek ■ surette iki istika
mette yapılır.
5 ' — Klâsik Şark Dilleriyle vü
cuda getirilmiş yazma ve
basma eserler üzerinde
ihtisas sahibi ' kütüphane
ci olarak " yetişmek isteyen
talebeler ilk devrede bel
ge " almak mecburiyetinde
olduklan bir yaşayan ya
bancı " dilden ' başka :
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Kütüphanecilik (umumî
bilgiler)
Osmanlı Paleografyası
Arapça veya Farsça
Tarih veya Türk Edebiyatı
derslerini almak ve bunların imti
hanlarını vermek . mecburiyetinde
dirler. Aynı talebeler ikinci devre
de şu dersleri allriar:
Kütüphanecilik (nazarî ve tat
bikî)
Arap Dili ve Edebiyatı veya
Fars Dili ve Edebiyatı
Tarih veya Türk . Edebiyatı Ta
rihi veya Felsefe disiplinlerin
den bizi.
6 — Garp kültür eserlerini ta
kip ve tasnife yetkili kü
tüphaneci olarak yetişmek
isteyen talebeler, . bölümün
birinci devresinde belge
almak mecburiyetinde ol
dukları yabancı dilden
başka:
Kütüphanecilik (umumi bilgi
ler)
Osmanlı paleografyası
Yaşayan yabancı dillerden biri
derslerini almak ve bunların imti
hanını vermek mecburiyetindedir
ler. Aynı talebeler ikinci devrede şu
dersleri
:
Kütüphanecilik (nazarî ve tat
biki)
Yaşayan Garp Dillerinden biri
nin edebiyatı
Modern Türk Edebiyatı veya
Felsefe disiplinlerinden biri.
1954. - 1955' öğretim yılının ilk
sömestrinde Öğretim Görevlisi Ad

nan Ötüken, yukarıdaki yönetmeli
ğe göre kütüphanecilik öğretimine
başlamıştı. Bu yönetmeliği mevcut
yönetmelikle karşılaştırdığımız za
man ilk yönetmelikte kültür dersle
rine . de gereken önemin verilmiş
olduğunu görürüz. Bu yönetmelik
biraz daha geliştirilmiş olsa idi,
memleket kütüphaneciliğine belki
daha yararlı olabilirdi. Adnan. Ötü
ken, Millî Kütüphanedeki aslî . göre
vi . yanında, 1957 yılında Almanya’ya
Kültür Ateşesi ve Talebe Müfettişi
olarak gidişine kadar, memleketin
ihtiyacı olan kütüphanecileri yetiş
tirme gayreti içerisinde idi.
Modern kütüphanecilik öğreti
minin memleketimizde yerleşmesini
sağlayabilmek için yılmadan ■ müca
dele ' eden, Fakültede açılan Kütüp
hanecilik Kursunun, Kütüphanecilik
Bölümü haline gelebilmesi için ön
derlik yapan Adnan Ötüken’e Dil ve
Tarih - Coğrafya Fakültesi Yönetim
Kurulu, bir kadirşinaslık ifadesi
olarak, şu teşekkür mektubunu
göndenmirir:

Dil ■ ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Yönetim Kurulu ■ Kararlari
Toplantı sayıs: 6
Karar tarihi: 26/11/1955
Karar says-: 25
Millî Kütüphanenin kuruluşun
da 'büyük hizmetleri dokunmuş', bu
lunan ve Fakültemiz Kütüphanecilik
Kurslarını 1942 senesi başmdan itibarenmuvaffakiyetle idare ederek
yurdumuza modern mânada çalışan
birçok genç kütüphanecinin yetiş-
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meşini sağlayan Kütüphanecilik
dersi öğretim görevlisi Adnan Ötüken’e Fakültemizin teşekkürlerinin
bildirilmesi ve keyfiyetin Maarif
Vekâletine arz edilmesi uygun gö
rüldü.
Mühür ve imza
Adnan Ötüken’in Millî Kütüphane’yi kurma gayretleri yanında
kütüphaneci yetiştirmek için yaptı
ğı çalışmaları bu yazımızla kısaca
anlatmaya çalıştık. O’nun İstanbul

Üniversitesinde de bir kütüphaneci
lik kürsüsü kurma gayretleri ve son
günlerine kadar İstanbul Üniversi
tesinde kütüphanecilere yardımları
hiçbir zaman unutulmayacaktır.
Büyük bir 'devlet adamı, iyi bir
idareci, başarılı bir öğretmen ola
rak vatanı ve milleti için yorulma
dan çalışmış olan Adnan . ötüken’i
Türk milleti hiç bir zaman unutma
yacak, her zaman hayırla, rahmetle
ve şükranla anacaktır.

