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ATATÜRK‟ÜN ÜNĠVERSĠTE REFORMU SÜRECĠNDE KÜTÜPHANELERĠN
KURULUġ VE GELĠġĠMĠNDE ALMAN BĠLĠM ADAMLARI
Doç. Dr. Selman YAġAR*
Öz
Türk Milleti‟nin Milli Mücadele‟yi kazanarak bağımsızlığını kazanmasını
sağlayan Atatürk, savaĢ sonrasında kurduğu Türkiye Cumhuriyeti‟ni sağlam
temeller üzerine inĢa etmek için uğraĢmıĢtır. Bunu gerçekleĢtirmek için 1933
yılında Üniversite Reformu gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu reform sonrasında kurulan
üniversitelerde Alman bilim adamları ve uzmanlar görevlendirilmiĢtir. Bu bilim
adamları ve uzmanlar kütüphanelerin kurulması ve geliĢmesi için de
çalıĢmıĢlardır. Alman bilim adamları yaptıkları çalıĢmalarla Türk
kütüphanelerinin kuruluĢ ve geliĢmesinde önemli katkılar sağlamıĢtır.
Anahtar kelimeler: Atatürk, Kütüphane, Joseph Stummvoll, Max Pfannenstiel,
Walter Gottschalk, Sonja Tiedecke.
German Scientists in the Establishment and Development of the Libraries in
The Progress of Ataturk‟s University Reform
Abstract
Ataturk, who won the independence of the Turkish Nation by winning the
National Struggle, struggled to build the Republic of Turkey, which he founded
after the war, on solid foundations. To accomplish this, the University Reform
was carried out in 1933. German scientists and experts were assigned to the
universities established after this reform. These scientists and experts have also
worked for the establishment and development of libraries. German scientists
have made important contributions to the establishment and development of
Turkish libraries.
Keywords: Atatürk, Library, Joseph Stummvoll, Max Pfannenstiel, Walter
Gottschalk, Sonja Tiedecke.
Cumhuriyet döneminde en büyük geliĢmeyi gösteren alanlardan biri
kütüphane ve kütüphanecilik alanı olmuĢ, bir yandan Osmanlı Ġmparatorluğu
döneminden kalan kitap mirası düzene konulmuĢ, bir yandan da çağdaĢ
kütüphane anlayıĢının ortaya çıkardığı çeĢitli kütüphane türlerinde, bir kısmı
gerçekten büyük ve önemli kuruluĢlar meydana getirilmiĢtir. En önemlisi
kütüphane, kütüphanecilik, kütüphaneler arası iĢbirliği, bibliyografya,
kataloglama, sınıflandırma, faydalandırma gibi kavramlar, sağlam ve doğru bir
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düzeyde ele alınmıĢ, Türkiye modern bir kütüphanecilik görüĢü kazanma
yoluna girmiĢtir.1
Türkiye‟de kütüphaneler Osmanlı Ġmparatorluğu döneminden günümüze
önemli bir konumu iĢgal etmiĢtir. Bu konuda yapılan araĢtırmaların sonuçları
kısaca özetlenirse; Milli Kütüphane kurulması fikrini Ġkinci MeĢrutiyetin ilanını
izleyen dönemde görebiliriz. Cumhuriyet dönemi Türk kütüphaneciliği özellikle
1926 yılından itibaren geliĢimini hızlandırmıĢ, yazma eserler ve Halkevi
kütüphaneleri ile üniversite kütüphanelerine ulaĢılmıĢtır. 1933 Üniversite
Reformu ile Türkiye‟de Ġstanbul ve Ankara Üniversiteleri gibi eski
üniversitelerde, merkez kitaplıklar ile birlikte büyük boyutlu fakülte
kütüphaneleri, seminer, enstitü, klinik ve bölüm kütüphaneleri de
kurulmuĢtur.2
1933 Üniversite Reformu:
Eski adıyla Ġstanbul Darülfünununa Batı ülkelerindeki üniversitelerin
bilimsel düĢüncesi ile araĢtıran-sorgulayan ve yeni yöntemleri uygulayan bir
anlayıĢ getirilmek amacı ile yapılacak reform hakkında rapor hazırlamak üzere
1931 yılında Cenevre Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Albert Malche,
Türk Hükümeti tarafından ülkeye davet edilmiĢtir. Malche, 1932 yılında
hazırladığı raporda Fen Fakültesi ile ilgili eleĢtiri ve tavsiyeleri içerisinde
kütüphane ile ilgili olarak: “…Kütüphane dağınıktır. Düzenlenerek takviye
edilmelidir…” demiĢtir.
Malche‟nin raporu çerçevesinde yapılan değiĢikliklerle 1 Ağustos 1933
günü Ġstanbul Darülfünunu tarihe karıĢmıĢ ve yerine Ġstanbul Üniversitesi
kurulmuĢtur.
Türkiye‟de üniversite reformunun yapıldığı yıl, Almanya‟da da Adolf
Hitler iktidara gelmiĢti. Bilindiği üzere Museviler üzerinde onları toplumdan
her yönleriyle soyutlamaya yönelik baskılar da iyice artmıĢtı. Almanya‟yı terk
eden Museviler arasındaki akademik sığınmacıların ilk durağı Zürih‟te kurulan
“YurtdıĢındaki Alman Bilim Adamlarına Yardım Cemiyeti” olmuĢtur. Bu
cemiyet, Frankfurt Tıp Fakültesi Patoloji Enstitüsü profesörlerinden Mart 1933
tarihinde Ġsviçre‟ye iltica eden Prof. Dr. Philipp Schwartz‟ın öncülüğünde
faaliyete geçirilmiĢtir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti‟nin ve bizzat
CumhurbaĢkanı Mustafa Kemal Atatürk‟ün daveti üzerine, Ġsviçre‟deki bu
bürodan pek çok mülteci bilim adamı, Türkiye‟ye gelerek Ġstanbul ve
Ankara‟daki eğitim kurumlarında görev almıĢtır. Böylece Philipp Schwartz‟ın
öncülüğünde Alman bilim insanlarının “kitlesel akını” ile Ġstanbul

Jale Baysal, “Cumhuriyet Döneminde Türk Kütüphaneciliğinin GeliĢmesi”, Cumhuriyetin 50.Yılına
Armağan Edebiyat Fakültesi, Edebiyat Fakültesi Matbaası, Ġstanbul, 1973, s.99.
2 Orhan Küçüker, “Ġstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Süleymaniye Biyoloji
Enstitüsü Kütüphanelerinin KuruluĢ ve Tarihçesi”, Bilgi Dünyası, 2011, 12 (1), s.146.
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Üniversitesi‟nin “en büyük ve en iyi Alman Üniversitesi” olarak tanınması
süreci de baĢlamıĢtır.3
Alman Bilim Adamlarının Üniversite Reformu Sürecindeki Katkıları:
Bu göç hareketinin en önemli ve değerli tarafı Türkiye‟ye gelen Alman bilim
adamlarının baĢarıları olmuĢtur. Alman bilim adamları, Atatürk‟ün büyük
reform
hareketinin
bir
parçası
olan
Türk
eğitim
sisteminin
modernleĢtirilmesinde yardımcı olmuĢlardır. Bu konuda Alman göçmenlerinin
yaptıkları çalıĢmaların tam bir baĢarı olduğu söylenebilir. Alınan sonuçlar,
hangi açıdan bakılırsa bakılsın hep olumludur. Bugün Ġstanbul Üniversitesi,
Türkiye‟nin ilk modern üniversitesi olarak ilk sıralarda yer almaktadır. Alman
bilim adamlarının göreve baĢlamasıyla modern klinikler ve laboratuvarlar
açılmıĢ, uzmanlık kitaplıkları kurulmuĢ ve en önemlisi Prof.Malche‟nin
planlarına uygun olarak Türkiye‟ye Batı Avrupa yüksekokullarındaki gibi bir
eğitim düzeni getirilmiĢtir. Alman hocaların, mukavelelerindeki hüküm
uyarınca, öğretim kitaplarını Türkçe olarak hazırlamaları, gelecekteki Türk
eğitim kadrosunun ve bilim adamlarının yetiĢtirilmesi için gerekli literatürün
temelini oluĢturmuĢtur. Alman hocaların Türkiye‟de iken Türkçe olarak
yayınladıkları kitapların listesi dahi hayret edilecek derecede geniĢ kapsamlıdır.
Daha önemlisi, binlerce Türk öğrencisinin, gelecek için yüzlerce öğretmenin ve
her daldaki yöneticinin yetiĢmiĢ olmasıdır. Türkiye‟de çalıĢan Almanların hepsi
de öğrenci-öğretmen iliĢkilerinin geleneksel olarak fevkalade iyi olduğunu
belirtmiĢlerdir. Bu bakımdan her konuda olumlu sonuçlar elde edilmiĢ olması
tabiidir. Bugün dahi Türkiye ile her türlü iliĢkilerde, 1930‟lu yıllarda Türkiye‟de
çalıĢan Alman profesörlerine karĢı duyulan bağlılığın ne derece kuvvetli olduğu
hissedilmektedir. Ernst Reuter‟in bir resminin, Ankara Üniversitesi‟nde asılı
bulunması, KırĢehir‟deki Fritz Baade Caddesi veya iç hastalıkları uzmanı Erich
Frank‟ın 1957 yılında Ġstanbul‟daki resmi cenaze törenindeki Türk öğrencileri,
asistanları ve hastalarının elleri üzerinde tabutunun taĢınması ve tabutunun
üzerine Türk bayrağının örtüldüğü tablo da bu konudaki örneklerdendir. 4
Türk Milleti tarafından el üstünde tutulan bu Alman bilim adamları da
Türkiye‟yi sevmiĢler ve burayı vatanları olarak görmüĢlerdir. Bu bilim
adamlarından Ernst Hirsch, Fritz Arndt ve Fritz Neumark Türk vatandaĢlığına
geçmiĢlerdir.5
Alman bilim adamları Türkiye‟de bulundukları süre içerisinde yaptıkları
çalıĢmalarla Türk yüksekokullarının geliĢiminde katkı sağlamıĢlar, üniversite
reformunun uygulanmasında görev almıĢlar, ders metotlarının düzeltilmesi,
ders kitaplarının bastırılması, ülke sorunlarına yönelik araĢtırmalar yapılması,
Küçüker, a.g.m., 148,149.
Klaus-Detlev Grothusen, “1933 Yılından Sonra Alman Bilim Adamlarının Türkiye‟ye Göçü”,
Belleten, Cilt:XLV/2, Sayı:180, TTK Yayınları, TTK Basımevi, Ankara Ekim 1981, s.549,550.
5 B.C.A.30.18.1.2.102.54.16.
3
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bilimsel dergilerin çıkarılması, üniversitede halka yönelik açık konferanslar
düzenlenmesinde baĢarılı çalıĢmalar yapmıĢlardır.6
Alman
hocalar
yeni
üniversitenin
akademik
geleneklerinin
oluĢturulmasında, özellikle geleceğin Türk bilim adamlarının yetiĢmesinde etkili
olmuĢlardır.
Unutmamak gerekir ki, Alman üniversiteleri XIX.yüzyıl ortalarından
XX.yüzyıl ortalarına kadar yayınları, yeni buluĢları ve güçlü bir iĢ disiplini ile
dünyanın en geliĢmiĢ üniversiteleri özelliğini taĢıyorlardı. Bu nitelikler yeni
oluĢturulan Ġstanbul Üniversitesi‟nin sağlam temelde yükselmesinde etkili
olmuĢtur. Nitekim derslerde nakilciliğin yerine deney, gözlem ve uygulamalar
ağırlık kazanmıĢ, araĢtırma zihniyeti üniversiteye yerleĢmiĢ, yabancı dil ve
yayınlar ön plâna çıkmıĢtır. Kısa sayılabilecek bir dönemde Ġstanbul Üniversitesi
batı standartlarında bir üniversite olarak isim yapmıĢtır.
Diğer taraftan üniversitenin kapasitesinin arttırılması ve kaliteli öğretim
yapmasının bir sonucu olarak dar gelirli öğrenciler de öğrenim yapma imkânı
bulmuĢlardır.
Fakat hepsinden önemlisi, Alman bilim adamlarının yaptığı çalıĢmalar,
Atatürk tarafından sağlam bir Ģekilde kurulan milletlerarası standartlara sahip
Ġstanbul Üniversitesi‟nin ve Ankara Üniversitesi‟nin oluĢmasına, bir anlamda
bugünkü üniversitelere kaynak vazifesi görmüĢtür.
Atatürk, üniversiteleri Türkiye‟nin kültür birliğini oluĢturacak kuruluĢlar
olarak düĢünmüĢ ve 1930‟lardan itibaren hız verdiği milli kültür politikasının
bir aracı olarak çağdaĢ bir yapıda oluĢmalarına özen göstermiĢtir.
Türkiye‟de bugün mevcut akademik araĢtırma ve çalıĢma düzeni, akademik
potansiyel ile çağdaĢ medeniyet ve kültüre bakıĢ açısı, Atatürk‟ün hazırlamıĢ
olduğu üniversite reformunun bir sonucudur diyebiliriz.7
Alman bilim adamlarının Türkiye‟deki etkileri özellikle hukuk ve ekonomi
bilimlerinde
hissedilmiĢtir.
Buradaki
öğretim
görevlileri
yalnızca
yükseköğrenimi Ģekillendirmekle kalmamıĢ, aynı zamanda Türkiye‟de yapılan
yeni kanunları da etkilemiĢlerdir. Ġçlerinden bazıları hükümetlere danıĢmanlık
yapmıĢlardır. Alman bilim adamlarının çalıĢmaları, yerli doktorları, avukatları,
kimyagerleri, fizikçileri, dil öğretmenlerini vs.de önemli ölçüde etkilemiĢtir. 8

6 Atilla Bozkurt,
Ayhan, Özkul, “Türk Üniversitelerinde Alman Bilimciler ve Etkileri”, Türk
Farmakoloji Derneği Bülteni, Sayı:62, Temmuz-Ağustos 2000, s.13.
7 Abdurrahman Çaycı, “Atatürk, Bilim ve Üniversite”, I.Uluslararası Atatürk Sempozyumu (AçılıĢ
KonuĢmaları-Bildiriler), (21-23 Eylül 1987), AKDTYK, Atatürk AraĢtırma Merkezi Yayınları, Ankara
1994, s.237.
8 Philipp Schwartz, Kader Birliği-Yurt DıĢındaki Alman Bilim Adamları YardımlaĢma Cemiyeti,
Belge Yayınları, Ege Basım, Ġstanbul 2003, s.28.
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Üniversite açıldıktan üç yıl sonra akademik dergiler yayınlanmaya
baĢlamıĢtır. Bunlardan Hukuk Fakültesi Mecmuası ve Fen Fakültesi Mecmuası
1935‟te, Romanoloji Mecmuası 1937‟de, Tıp Fakültesi Mecmuası 1938‟de, Ġktisat
Fakültesi Mecmuası 1939‟da, Psikoloji ve Pedagoji Mecmuası 1940‟da yayın
hayatına girmiĢtir. Yabancı bilim adamları bu bilimsel dergileri kurmuĢlar,
yönetmiĢler ve dergilerin yaĢaması için ilmi yazılar yazmıĢlardır. Üniversite
konferansları ve Üniversite Haftası uygulamalarında bizzat görev almıĢlardır.9
Alman bilim adamları ülkemize yepyeni bilimsel normlar kazandırmıĢ,
kendilerinden (en azından baĢta) beklenmemiĢ olsa bile yürüttükleri
araĢtırmalar, yaptırdıkları tez çalıĢmalarıyla bilimsel araĢtırmaların ülkemizde
kurumsallaĢtırılmasında öncü olmuĢlardır. Ülkemizde ilk doktora çalıĢmaları bu
bilim adamlarının Türkiye‟ye gelmesinden sonra baĢlatılmıĢtır. Türkiye‟de
1940‟lı yılların ortalarına değin yaptırılan doktora çalıĢmalarının hemen hemen
tümü, 1950‟li yılların sonuna değin de yine önemli bir bölümü (Ġstanbul
Üniversitesi örneğinde olduğu gibi) bu bilim adamlarının danıĢmanlığı altında
gerçekleĢmiĢtir.10
Alman bilim adamları, öğretim programların ve metodlarının ıslah
edilmesinde çok önemli hizmetlerde bulunmuĢlardır. Bu yabancı profesörler,
hocanın dersi serbest ortamda ve normal konuĢma Ģeklinde anlatması, hocanın
öğrenciye ve öğrencinin hocaya sorular sorması ve günlük hayattan örnekler
vermesi suretiyle hem hocanın hem de öğrencinin aktif olmasını sağlayan bir
metot getirmiĢlerdir. Öğrencileri düĢünmeye, araĢtırmaya ve uygulamaya
alıĢtıran modern aktif öğretim metodunun önemli unsurlarından olan pratik
çalıĢma ve seminer çalıĢmalarının etkin bir Ģekilde uygulanmasında ve bir
öğretim metodu olarak yerleĢmesinde büyük hizmetlerde bulunmuĢlardır.
Yabancı bilim adamlarının çabaları sonucunda ders kitaplarının hem sayısı,
hem de kalitesi artmıĢtır.11 Yabancı öğretim üyelerinden Fritz Arndt, Friedrich
Breusch, Gerhard Kessler, Alfred Isaac, Josef Dobretsberger, Fritz Neumark,
Wilhelm Röpke, Alexander Rüstow, Ernst E.Hirsch, Richard Honig, Andreas
Schwarz, Leo Brauner, Alfred Heilborn, Kurt Cosswig, Willy Prager, Erwin
Finlay Freundlich, Wolfgang Gleissberg, Erich Auerbach, Helmuth T.H.Bossert,
Clemens Bosch, Hugo Braun, Erich Frank, Felix Haurowitz, Julius Hirsch, Alfred
Kantorowicz, Wilhelm Liepmann, Rudolf Nissen, Siegfried Oberndorfer, Philipp
Schwartz, Hans Winterstein, Werner Lipshitz, Richard Edler von Mises,
Wilhelm Peters, Hans Reichenbach, Ernst von Aster, Josef Igersheimer, Tibor
Peterfi, Bertha Ottenstein, Leo Spitzer, Helmuth Ritter, Philipp Gross, hem ders

Ersoy TaĢdemirci, “Türkiye‟de Üniversite Kavramının GeliĢmesinde Alman Bilim Adamlarının
Etkisi”, Erdem, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Cilt:11, Sayı:33, Ocak 1999, s.898.
10 Türkiye‟de Üniversite AnlayıĢının GeliĢimi, Editörler:Namık Kemal Aras, Emre Dölen, Osman
Bahadır, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, Yeni Reform Matbaacılık, Ankara 2007, s.10.
11 TaĢdemirci, a.g.m., s.899.
9
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kitapları ve alanlarıyla ilgili bilimsel kitaplar, hem de makaleler yayınlamıĢlar,
genç Türk bilim adamlarının yetiĢmelerinde büyük katkılar sağlamıĢlardır12.
Alman Bilim Adamlarının Türk Kütüphaneciliğine Katkıları:
Yabancı bilim adamlarının diğer katkıları da kütüphanelerin
zenginleĢtirilmesi alanında gerçekleĢmiĢtir. Üniversite, fakülte ve enstitülerin
kütüphaneleri kurularak geliĢtirilmiĢ ve bilim yuvalarına yaraĢır hale
getirilmeye çalıĢılmıĢtır. YurtdıĢından talep edilen kitaplar dahi, Türk
hükümetleri tarafından getirtilmiĢ, Türk üniversiteleri Avrupa‟daki
çağdaĢlarının seviyelerine ulaĢtırılmaya çalıĢılmıĢ, bilim merkezleri haline
dönüĢtürülmüĢtür.13
Yabancı profesörler, ihtiyaç duydukları kitap ve periyodiklerin listelerini
yapmıĢlar ve bu yayınların Avrupa‟dan getirilmesi için sık sık raporlar ve
yazılar yazmıĢlardır. Türk Hükümeti ve Üniversite yöneticileri de yabancı
profesörlerin bu haklı taleplerini hiçbir güçlük çıkarmadan yerine getirmiĢlerdir.
Kısa zamanda kütüphanelere çok sayıda Almanca, Fransızca ve Ġngilizce
kitaplar gelmiĢtir.14
Philipp Schwartz Üniversite Reformu sürecinde uzman kütüphaneciler,
arĢiv memurları, belge korumacıları ve mücellitlerden oluĢan bir ekip
toplamıĢtı. Türkiye‟ye göç eden kıdemli kütüphanecilere daha alt düzey
meslektaĢları, mücellitler ve kitap restoratörleri de katılmıĢtır. Özellikle, bu
hünerli ve iyi eğitimli sığınmacılar, kendi alanlarında ciltleme ve restorasyon
bölümlerini kurmuĢlardır. Onların sayesinde birçok Türk bilim insanı ve
öğrencinin eğitimi mümkün olmuĢtur. Türkiye‟ye gelen bu uzmanlar, Osmanlı
dönemi boyunca birikmiĢ, bazısı ondan da öncesine dayanan kültürel
zenginliklerin korunmasına yardımcı olmuĢlardır. Onların çabaları sonucunda
bu tür belgelerin ve malzemelerin gelecek kuĢaklara aktarılması mümkün
olmuĢtur.
Teksas Üniversitesi‟nin saygın dergisi Libraries&Culture‟de yazan Alman
kütüphane
bilimci
Hildegard
Müller‟e
göre,
“Bu
Alman
kütüphaneciler…Türkiye‟de Avrupa‟ya özgü modern bir üniversite sisteminin
örgütlenmesine büyük katkılarda bulundular. Sadece nicelik söz konusu olduğunda,
Türkiye‟ye bu göç kesinlikle ilk sırada gelmez, fakat nitelik açısından, yani kabul
edildikleri ülke açısından da önemi düĢünüldüğünde, birincil önemdeki örnek olduğu su
götürmez.”15

Celalettin Yavuz, Atatürk ve Almanya, Berikan Yayınevi, Bilge Ofset Matbaa, Ankara 2010,
s.296,297.
13 Yavuz, a.g.e., s.296,297.
14 TaĢdemirci, a.g.m., s.901.
15 Arnold Reisman, Nazizmden Kaçanlar ve Atatürk‟ün Vizyonu, Çeviren:Gül Çağalı Güven,
Türkiye ĠĢ Bankası Kültür Yayınları, Ġstanbul 2011, s.78,79.
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Alman bilim adamlarının çalıĢmaları Türkiye‟de Kütüphanelerin
geliĢmesine katkı sağlamıĢtır. Bu halka açık dersler, üniversite haftaları, eski
enstitülerin geniĢletilmesi ve yenilerinin kurulması, el kitaplaının yayınlanması
ve modern tarzda bilimsel dergilerin kurulması yoluyla gerçekleĢmiĢtir. 16
Bu kütüphanecilerden biri olan Joseph Stummvoll Ankara‟da yeni kurulan
Yüksek Ziraat Enstitüsü‟nde kütüphaneci olarak çalıĢmıĢtır. Stummvoll,
kütüphane sistemleri ile ilgili bir çok makale yayınlamıĢ, ayrıca Türk
kütüphaneciler için bir çok eğitim kursları düzenlemiĢtir.
Diğer bir kütühaneci de Max Pfannenstiel‟dir.
Pfannenstiel, Joseph
Stummvoll‟un yerine, 15 Nisan 1938‟de Yüksek Ziraat Enstitüsü Kütüphane
müdürlüğüne getirilmiĢtir. Daha sonra asıl ilgi alanında çalıĢma imkanı bulmuĢ
ve Türkiye‟nin jeolojik oluĢumları konusunda araĢtırma yapmaya ve makaleler
yazmaya baĢlamıĢtır. 1940 yılında Türk Tarih Kurumu için görevlendirilmiĢ ve
Atatürk tarafından Türk Tarih Kurumu‟na bırakılan Atatürk‟ün kütüphanesini
düzenlemiĢtir.17
Bunlardan baĢka 1935 yılında ġarkiyatçı Helmut Rittter, Ġstanbul
Üniversitesi‟nde reform komitesinin baĢkanı olarak kütüphanecilik alanında
kendisine bağlı bir ihtisas alanı oluĢturmuĢtur.18
1941 yılından sonra Ġstanbul Üniversitesi‟nde kütüphane uzmanı ve
kütüphanecilik bilimi öğretim görevlisi olarak Walter Gottschalk çalıĢmıĢtır. 19
Alfred Heilbronn ve Leo Brauner Süleymaniye Biyoloji Enstitüsü
Kütüphenesi ile Nebatat Enstitüsü Kütüphanesi‟nin kuruluĢ ve geliĢimine
katkıda bulunmuĢlardır. Kurt Kosswig ise Hayvanat Enstitüsü Kütüphanesi‟ni
yönetmiĢtir.20 Ernst Hirsh de Hukuk Fakültesi Kütüphanesi‟nin kuruluĢ ve
geliĢiminde önemli hizmetlerde bulunmuĢtur. Gerhard Kessler ise Ġktisat ve
Ġçtimaiyat Kitaplığı‟nın kuruluĢunda görev yapmıĢtır. 21
Türkiye‟de kütüphaneleri ve kütüphaneciliği geliĢtiren Alman profesörler,
bunu kendi kitaplarını bağıĢlamak, Amerikan ve Ġngiliz üniversitelerinden gelen
kitap ve belge bağıĢlarını düzenlemek, halka açık seminerler vermek, kurum
için atölye çalıĢmaları yapmak, eski kurumları geniĢletmek ve yeni kurumlar

Hildegard Müller, “Deutsche Bibliothekare im türkischen Exil, 1933-1945”, Bibliothek, 21.1997,
Nr.3, s.329.
17http://www.lightmillennium.org/2010_24th/arnold_reisman_western_knowledge.html
15.09.2015.
18 Reisman, a.g.e., s.82.
19 Horst Widmann, Atatürk Üniversite Reformu, Çeviren:Aykut Kazancıgil, Serpil Bozkurt, Ġstanbul
Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Atatürk‟ün Yüzüncü Doğum Yılını Kutlama Yayınları, Özel
Seri 3, Ġstanbul Matbaası, Ġstanbul 1981, s.252.
20 Küçüker, a.g.m., 148-154.
21 Ernst E., Hirsch, Anılarım/Kayzer Dönemi Weimar Cumhuriyeti, Atatürk Ülkesi, Çeviren:Fatma
Suphi, TÜBĠTAK Popüler Bilim Kitapları, Öncü Basımevi Ltd.ġti., Ankara 1997, s.239-243.
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oluĢturmak, modern üslupta klavuzlar yayımlamak ve bilimsel dergiler
çıkarmak yoluyla gerçekleĢtirmiĢlerdir.
Bu kıdemli kütüphaneciler, daha alt düzeydeki meslektaĢları ile restorasyon
uzmanları, gerek Ġstanbul, gerek Ankara‟da belge restorasyonu ve ciltleme
konusunda tesisler kurmuĢlardır. Bu yaptıkları katkıların yanısıra
kütüphanecilik alanındaki bilgi ve becerilerini yeni kuĢağa aktararak, Türk
kütüphaneci ve uzmanlarının yetiĢmelerini sağlamıĢlardır.22
1933 Üniversite Reformu sırasında Ġstanbul Üniversitesi‟ne ait ana
kütüphane düzenlenmiĢ, ayrıca her enstitü için ayrı kütüphaneler
kurulmuĢtur.23 Ġstanbul Üniversitesi‟nde baĢta, Süleymaniye Biyoloji Enstitüsü
Kütüphanesi, Hukuk Fakültesi Kütüphanesi, Nebatat Enstitüsü Kütüphanesi,
Hayvanat Enstitüsü Kütüphanesi, Ġktisat Fakültesi Kütüphanesi olmak üzere
birçok fakülte ve enstitü kütüphaneleri ile Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü‟nde
Yüksek Ziraat Enstitüsü (YZE) ve Muhlis Kütüphanesi kurulmuĢtur.
Ord. Prof. Dr. Alfred Heilbronn ve Ord. Prof. Dr. Leo Brauner‟in
Süleymaniye Biyoloji Enstitüsü Kütüphanesi‟ndeki ÇalıĢmaları:
1933 Üniversite Reformu ile birlikte Fen Fakültesinde Biyoloji Enstitüsü
Kütüphanesi kurulmuĢ ve Darülfunun zamanından kalma 200 kadar kitap ile
faaliyete geçirilmiĢtir. Kütüphane zamanla geliĢerek 1960‟ların baĢında 5500 cilt
eseri kapsar duruma gelmiĢtir.
Göçmen bilim adamları arasında iki botanikçi, Ord.Prof.Dr.Alfred
Heilbronn ve Ord.Prof.Dr.Leo Brauner bu kütüphanenin kuruluĢ ve geliĢiminde
görev almıĢlardır.
Heilbronn ve Brauner, Enstitüdeki biyoloji eğitim ve öğretimi için 3 Aralık
1933 tarihinde Fen Fakültesi Dekanlığı‟na bir rapor sunmuĢlardır. Alman bilim
adamları, bu tarihi raporun birinci maddesinde kütüphanenin kurulmasının
zaruri olduğunu belirtmiĢlerdir.24
Prof. Dr.
ÇalıĢmaları:

Ernst

E.Hirsch‟in

Hukuk

Fakültesi

Kütüphanesi‟ndeki

Alman bilim adamlarının etkileri ile ilgili olarak “Kitaplığı olmayan bir
üniversite, cephaneliği olmayan bir kıĢlaya benzer” diyen Prof.Dr.Ernst E.Hirsch de
Hukuk Fakültesi kütüphanesinin kurulmasına katkıda bulunmuĢtur. Hirsch,
geldiğinde kütüphanelerin çok kötü durumda olduğunu belirtmiĢ ve bu
dönemde kütüphane kuruluĢuyla ilgili olarak ilginç bir anısını Ģöyle anlatmıĢtır:

Reisman, a.g.e., s.82.
Nadire Berker, Selim Yalçın, Ġmparatorluktan Cumhuriyet‟e Tıbbiye‟nin ve Bir Tıbbiyelinin
Öyküsü, Osman Cevdet Çubukçu‟nun YaĢamı, Tükiye ĠĢ Bankası Kültür Yayınları, K Yayınları,
Ġstanbul, Mart 2008, s.176.
24 Küçüker, a.g.m., s.148-150.
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“1938 yılında bir gün Tıp Fakültesi‟nin büyük amfisinin altında açılmamıĢ içi
kitap dolu pek çok sandık bulundu. Bu kitapları Alman tarafı, Birinci Dünya SavaĢı
sırasında armağan olarak göndermiĢti, fakat bunlar tam 20 yıl boyunca böyle gizli bir
köĢede kalmıĢlardı.”25
1933 Üniversite reformuyla kurulan Ġstanbul Üniversitesi‟nin kitaplığı,
Darülfünun kitaplığıydı. Prof.Malche, raporunu hazırlamadan önce bu
kitaplıkları incelemiĢ, Tıp Fakültesi Kitaplığı‟ndaki, Hukuk Fakültesi
Kitaplığı‟ndaki güzel ciltlenmiĢ, kalın formalı kitapları görerek, raporunda,
Hukuk Fakültesi Kitaplığı‟nın, Tıp Fakültesi Kitaplığı‟na göre zengin olduğunu
yazmıĢtı.
Fakat Ernst Hirsch, daha Ġstanbul Üniversitesi‟ne ilk geldiği gün kendisine
gösterilen Hukuk Fakültesi Kitaplığı‟nın, Almanya‟daki üniversite kitaplıklarına
hiç benzemediğini fark etmiĢti.
Hirsch, dersler baĢlayınca, Hukuk Fakültesi Kitaplığı‟nı daha yakından
incelemiĢtir. Ernst Hirsch, Türkiye Cumhuriyeti‟nin çıkardığı reform yasalarına
iliĢkin bilimsel yayınlar, bu yasaların alındığı ülkelerin, özellikle Ġsviçre ve
Almanya‟nın hukuk sistemlerine iliĢkin kitapların olmadığını görmüĢtür.
Hirsch, fakülte kitaplığında kitaplık eğitimi almıĢ, konusunu bilen bir
memur olmadığını görünce çok ĢaĢırmıĢtır. Kitaplığın kapısında, masanın
baĢında sadece bir hademe oturmuĢtu. Ama bu hademe sadece Arapça eski
yazıyı okuyabiliyordu, beĢ yıl önce kabul edilmiĢ Latin alfabesini
okuyamıyordu.
Kitaplık memuru diye yerinde oturan hademenin iĢi, arada sırada
kitapların tozunu almak, kitaplığa gelenlere, gidenlere dikkat etmekti.
Kütüphanesiz bir hukuk fakültesi olamayacağını düĢünen Hirsch, bir
kütüphane kurmak için harekete geçmiĢtir. Hirsch‟e göre, medreseye benzer bir
hukuk okulunu, gerçek anlamıyla bilimsel karakterli bir hukuk fakültesine
dönüĢtürme iĢi, adına layık bir hukuk kitaplığı kurmakla baĢarılabilirdi.
Önce Hukuk Fakültesi dekanıyla, rektörle, Türk meslektaĢlarıyla
kütüphanenin kurulması konusunu konuĢan Hirsch, beklentilerini anlatmıĢ,
önerilerde bulunmuĢtur. Ġlk baĢlarda anlaĢılamasa da zamanla çevresindekileri
ikna etmeyi baĢarmıĢtır.
Profesörler Kurulu, 1934‟te Profesör Hirsch‟i fakülte kitaplığını kurmakla
görevlendirmiĢtir. Bu durumdan memnuniyet duyan Hirsch‟e Dekan: “Sayın
Hirsch, buyrun! Ġstediğiniz gibi bir kitaplık kurunuz! Benden ne istiyorsunuz
söyleyiniz” diyerek her türlü yardıma hazır olduğunu söylemiĢtir.
Hemen kütüphanenin kuruluĢ çalıĢmalarına baĢlayan Hirsch, önce kürsü
baĢkanlarından, ihtiyaç duydukları kitapların listesini yaz sömestrinin sonuna
25

Bozkurt, Özkul, a.g.m., s.12.
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kadar vermelerini rica etmiĢtir. Fakat hiçbir kürsü baĢkanı, ricalara rağmen
listeleri vermeyince bu iĢi Hirsch üstlenmek zorunda kalmıĢtır. Hirsch, bu iĢ için
Hükümetin, 1934, 1935, 1936 ve 1937 mali yılları için, Maarif Vekaleti emrine,
üniversitenin inĢa ve donanımında kullanılmak üzere verdiği 200.000 liralık, o
günkü Türkiye Ģartlarında olağanüstü olan tahsisattan faydalanmıĢtır.
Kitap satın almak için emrine verilen parayı çok dikkatli harcayan Hirsch
için 1934 yılı ve sonraki yıllar, büyük çaplı kitap alımı için çok uygun bir zaman
olmuĢtur. Çünkü, Almanya‟da Milliyetçi Sosyalist rejim çıkardığı yasalarla
birçok kitabın satıĢını yasaklamıĢtı. Bu yüzden kitapçıların birçoğu ya iĢlerini
tasfiye etmeye ya da ellerindeki binlerce kitabı yok pahasına Almanya dıĢındaki
ülkelere satmaya çalıĢıyorlardı. Durum bu açıdan Türkiye‟nin lehineydi!
Profesör Hirsch, 1934 ve 1935 yıllarında hazırladığı kitap listelerini
Almanya‟daki bu tür kitaplar satan yayınevlerine ve kitapçılara göndermiĢtir.
Sandıklar dolusu kitap, ucuz fiyatlarla satın alınmıĢ ve 1935 ilkbaharında
Ġstanbul Üniversitesi‟ne ulaĢmıĢtır. Yüzlerce kitap sandığı, Hukuk Fakültesi
Kütüphanesi‟ne getirilmiĢtir.
Sandıklar geldikten sonra bu sandıkları boĢaltma, demirbaĢ defterine
usulünce kaydetme, katalog çıkarma problemi ortaya çıkmıĢtır. Profesör Hirsch,
durumu Milli Eğitim Bakanı ve rektörle konuĢmuĢ ve kendisine “bütçemizde araç
ve gereç için para var, ama personel için hiç paramız yok! Olsa bile bunu yapacak birkaç
dil bilen, hukuk bilimine vakıf kütüphaneci bulmak imkansız” cevabı verilmiĢtir. Bu
cevap üzerine Hirsch: “Öyleyse, bu iĢi yaz tatilinde yapmayı ben deneyeyim! Bu iĢ
için tek Ģartım, bütün asistanların iki buçuk ay süren yaz tatilinde, dört hafta boyunca,
her gün öğleden önce, kitaplık kurma iĢi için emrime verilmesidir” demiĢtir.
Dekan ve rektör, Hirsch‟in bu önerisini memnuniyetle kabul etmiĢler, iyi
niyetinden dolayı kendisine teĢekkür edip baĢarılar dilemiĢlerdir.
Yaz tatili gelince üniversitede dersler sona ermiĢtir. Ancak asistanlar,
dekanlığın isteği üzerine kitaplık kurma iĢinde çalıĢmaktan memnun değillerdi.
Yine de bir gün Hirsch‟in yanına gelmiĢlerdi. Hirsch, yapılacak iĢin önemini,
manevi değerini, bilimsel önemini uzun uzun anlatmasına rağmen asistanlar
susuyor, ellerini kitaplara sürmüyorlardı.
Daha sonra, Hirsch‟in asistanı ve Türkçe öğretmeni Halil Arslanlı,
asistanların sözcülüğünü üstlenerek Ģu konuĢmayı yapmıĢtır:
“Sayın Hocam, bir kitaplık düzenlemek, katalog hazırlamak, kitap sandıklarını
boĢaltmak, kitapları raflara yerleĢtirmek kesinlikle bir ordinaryüs profesörün yapacağı
iĢler değildir. Asistanlardan da böyle bir iĢi yapmaları beklenemez. Bu iĢ zihinsel bir iĢ
değil, kol iĢçiliğidir. Bu iĢler daha aĢağılardaki bir hizmetlinin yapacağı iĢlerdir. Bu
nedenle bizler burada çalıĢmak istemiyoruz! Elbette hocamıza yardım etmek isteriz, fakat
yaz tatilinde, dört hafta boyunca çalıĢamayız. Eğer mutlaka yapacaksak, biraz fazla
mesai ücreti verilmelidir. Hocam bize ne kadar fazla mesai ücreti verebilirsiniz?”
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Bu konuĢma üzerine Hirsch, ciddi, yüksek bir ses tonuyla “bana verilenin iki
katı!” demiĢtir. Bu cevaptan memnun olarak yüzleri gülen asistanlardan birisi:
“Hocam siz ne kadar alıyordunuz?” diye sorunca Hirsch tek kelimeyle cevap
vermiĢtir:
“0.”
Asistanlar Hirsch‟in bu cevabı üzerine donup kalmıĢtı. En çok asistanı Halil
Arslanlı‟nın yüzü kıpkırmızı olmuĢtu.
Daha sonra, Profesör Hirsch verdiği tek kelimelik cevabın yeterli olduğunu
düĢünerek yapılacak iĢi anlatmaya baĢlamıĢtır. O gün öğleye kadar pek çok
sandık açılmıĢ ve içindeki kitapları usulüne göre yığmıĢlardır.
Ancak, asistanlar küskün, isteksiz çalıĢıyorlardı. Zamanla asistanların sayısı
azalmıĢ, birinci hafta sonunda sadece üç asistan kalmıĢtı. Ġkinci hafta sadece
Hirsch‟in asistanı Halil Arslanlı gelmiĢti.
Bütün bu olumsuzluklara rağmen Profesör Hirsch, asistanı ile aralıksız dört
hafta boyunca kütüphanenin kurulması için çalıĢmıĢtır. Ancak kitaplık iĢini
bitirememiĢlerdir.
1938 yılında tesadüfen, Tıp Fakültesi büyük amfisinin altında, I.Dünya
SavaĢı yıllarında, Almanya‟dan Darülfünun Hukuk Fakültesi‟ne armağan olarak
gönderilmiĢ, içi kitap dolu onlarca sandık bulunmuĢtur. Hirsch, 20 yıl boyuncu
unutulan bu değerli kitapları da asistanlarıyla birlikte Hukuk Fakültesi
Kütüphanesi‟ne kazandırmıĢtır.
Profesör Hirsch‟in derslerini dinleyen öğrencilerinden biri olan Profesör
Sulhi Dönmezer, Ġstanbul Hukuk Fakültesi tarafından çıkarılan armağan
kitabında fakülte kütüphanesinin kuruluĢuyla ilgili olarak Ģunları yazmıĢtır:
“1938 yılının Haziran ayında asistan olarak Fakültemize atandığımızda, Fakülte
Dekanı, Kütüphanemizi düzenlemekte bulunan Prof.Hirsch‟e hemen yardım ile hizmete
baĢlamamızı istedi; gidip hocaya mülaki olduk. Ceketini çıkarmıĢ, kollarını sıvamıĢ,
kitaplar arasında çalıĢıyordu. Onun yanında kütüphanenin etajerleri arasında altı ay
süre ile bulunduk ve istediği Ģeyleri yaptık. Her kitabı elden geçirdik, kitapların
numaralarını ellerimizle yazdık ve etiketlerini yapıĢtırdık. Bu arada 1914 yılında
Almanların fakültemize hediye ettiği, fakat Tıp Fakültesi amfisi altında unutulmuĢ kitap
sandıklarını da açarak eserleri demirbaĢa geçirip yerlerine koyduk. Yaptığımız iĢi basit
sayarak bezginlik gösterdiğimiz zamanlar, iĢin özellikle bizim için, ne kadar yarar
sağladığını ileride anlayacağımızı söylerdi. Gerçekten bu sayede kitaplarla senli benli
olmayı, kütüphanede yer alan her eseri gözü kapalı bulmayı öğrenmiĢ olduk ve ileri
yıllarda hoca olunca, kürsümüze atanan her asistanı baĢlangıçta, bir yıl süre ile
kütüphane içinde oturtmayı âdet edindik. Böylece hocamızdan edindiğimiz tecrübeyi,
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aldığımız dersi gençlerin yetiĢtirilmesinde de, yararlı biçimde sürdürdüğümüzü
sanıyoruz ve bu metodun yararlarına hâlâ inanıyoruz.”26
Ord. Prof. Dr. Alfred Heilbronn ve Ord. Prof. Dr. Leo Brauner‟in Nebatat
Enstitüsü Kütüphanesi‟ndeki ÇalıĢmaları:
Nebatat Enstitüsü Kütüphanesinin kuruluĢu, Zeynep Hanım Konağında
Fen Fakültesi‟nin eğitim-öğretim verdiği binada 1933 yılında baĢlamıĢ, 1937
yılında yeni yapılan Süleymaniye‟deki Biyoloji Enstitülerine taĢınmıĢtır.
Kütüphanenin kuruluĢunun ilk dönemlerinde resmi bir kütüphane
memuru bulunmadığı için kütüphane, Alfred Heilbronn ve Leo Brauner gibi
Alman öğretim üyeleri tarafından yönetilmiĢ ve iĢlemler yürütülmüĢtür.
Kütüphane koleksiyonu, 1960‟lı yıllarda 2500 cilt kitap, 303 adet süreli
yayına ait 3000 sayıyı kapsamaktaydı. 2008 sayımına göre kütüphanede 3900 cilt
kitap, 461 adet botaniğin çeĢitli konularında yayınlanmıĢ süreli yayın
bulunmaktaydı.
Her iki enstitünün öğretim elemanlarının faydalandığı, bazı durumlarda
fakültenin diğer enstitülerindeki araĢtırmacıların isteklerinin de yerine
getirildiği kütüphaneden yararlanma koĢulları, 27 Haziran 1955 tarihinde
emekli olan ve Münih‟e dönen Leo Brauner tarafından hazırlamıĢtır. “Genel
Botanik Enstitüsü, Fen Fakültesi, Ġstanbul Üniversitesi” baĢlığı ile 14.6.1955
tarihi taĢıyan bir kâğıda, daktilo ile yazılan “Kütüphane Kaideleri” baĢlıklı yazıda
Brauner, kütüphanenin kurallarını Ģu Ģekilde düzenlemiĢtir:
1. Bütün kitap ve mecmualar mümkün olduğu kadar kütüphanede kullanılmalıdır.
2. Kitaplar yalnız iki Enstitü tarafından kütüphanede dolaplardan alınabilir.
Enstitü azası olmayanlar kütüphaneciye müracaat etmelidir.
3. Tozdan muhafaza için dolapların açık bırakılmaması rica olunur.
4. Kitapların yerine muhakkak kart konması ve bu kartın üzerine kitabın kısaca
ismi, alındığı tarih ve alanın ismi kurĢunkalem ile yazılması.
5. Kitaplar kullanıldıktan sonra yerine değil, tespit edilen saatlerde kütüphaneciye
teslim olunması.
6. Kütüphaneden harice alınan kitaplar prensip itibari ile yalnız Profesörün hususi
izni ile eve alınabilir. Eve alınmaya izin verildikten sonra alan ismini kütüphaneciye
kayıt ettirmelidir.
7. Kitaplar, kütüphaneden lüzumundan fazla alıkonamaz, bir haftadan fazla
kullanılması için hususi izin alınması lazımdır.
8. CiltlenmemiĢ mecmualar için de yukarıdaki kaideler caridir.
26 Kemal Yalçın, Haymatlos Dünya Bizim Vatanımız, Türkiye ĠĢ Bankası Kültür Yayınları, Kitap
Matbaacılık, San.Tic.Ltd.ġti., Ġstanbul, Mayıs 2011, s.171-177.
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9. Yeni gelen mecmualar ve kitapları alakadarların görmesi için bir hafta mecmua
odasının masasında açıkta bırakılacaktır. Bu zaman zarfında hiçbir kimse bu kitapları
kütüphaneden izinsiz harice alamaz.
10. AĢağıdaki eserler izinsiz kütüphaneden alınamaz:
Lügat dolabındakiler ve Floralar.
11. Kitapları çizmek veya herhangi bir cümle ilave etmek katiyen memnudur.
Kitapların herhangi bir surette tahribi veya yazılıp çizilmesi, kullanılan tarafından
görülürse derhal kütüphaneciye haber verilmelidir, aksi takdirde son kullanan mesul
tutulacaktır.27
Sonja
Tiedecke‟nin
Ġstanbul
Kütüphanesi‟ndeki ÇalıĢmaları:

Üniversitesi

Tıp

Fakültesi

Sonja Tiedecke, 1938 yılında nitelikli bir kütüphaneci olarak Hamburg‟dan
Ġstanbul‟a gelmiĢtir. Tiedecke, bu tarihten itibaren Ġstanbul Üniversitesi Tıp
Fakültesi Kütüphanesi‟nde kütüphaneci olarak çalıĢmıĢtır. II.Dünya SavaĢı‟nın
sona ermesinden sonra Almanya‟ya dönmemiĢtir. 1961 yılına kadar Ġstanbul
Üniversitesi Tıp Fakültesi Kütüphanesi‟nde görev yapmıĢtır. Emekli olunca
Ġstanbul‟da kalan Tiedecke, 70‟li yıllara kadar burada yaĢamıĢtır. 28
Ord. Prof. Dr .Kurt Kosswig‟in Hayvanat Enstitüsü Kütüphanesi‟ndeki
ÇalıĢmaları:
Ġstanbul‟a gelen öğretim üyelerinden Ġsviçreli Ordinaryus Prof.Dr.André
Naville, 1934 yılında Fen Fakültesi Hayvanat Enstitüsü Direktörlüğü‟ne
atanmıĢtır. Naville, Enstitü‟deki görevi sırasında Hayvanat Enstitüsü
Kütüphanesi‟ni kurmuĢtur.
Naville, 1936 yılında Nebatat ve Hayvanat Enstitülerinin ilk yerleĢim
mekânı olan Vezneciler‟deki Zeynep Hanım Konağı‟nda Umumi Hayvanat
Enstitüsü‟ne ait ilk kütüphaneyi faaliyete geçirmiĢtir. 1937 yılında
Süleymaniye‟de yeni yapılan binaya taĢınan kütüphane, 1957 yılında üst iki katı
tamamen yıktırılınca kadar burada hizmet vermeyi sürdürdükten sonra
Veznecilerdeki Fen Fakültesi binasına taĢınmıĢtır. Kütüphane için,
Ord.Prof.Dr.Cemil Bilsel Konferans Salonu adını taĢıyan salonunun karĢısındaki
bir oda seçilmiĢtir.
Naville‟in ölümü üzerine kütüphanenin yöneticiliğine Alman bilim
adamlarından Ord.Prof.Dr.Kurt Kosswig getirilmiĢtir. Kosswig‟in Ġstanbul‟daki
yılları, hem kendisi hem de Zooloji bilimi açısından çok verimli olmuĢtur.
Kosswig, Fen Fakültesine bağlı kurulan Hidrobiyoloji AraĢtırma Enstitüsü‟nün
yönetimini de üstlenmiĢtir. 1951 yılında Baltalimanı‟ndaki binaların tamirine

27
28
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baĢlanmıĢ, laboratuvarlar, idare ve toplantı odaları yapılmıĢ, ayrıca geniĢ bir
kütüphane oluĢturulmuĢtur.
Biyoloji Enstitüsünün en üst katındaki salon, Genel Zooloji Seminer
Kütüphanesi olarak kullanılmıĢtır. Kütüphane ile ilgilenen öğretim üyeleri
arasında Kurt Kosswig‟in yanısıra Fazıla ġevket Giz, Recai Ermin ve Atıf ġengün
de bulunmaktaydı.
Zooloji Kütüphanesi 1980‟li yılların baĢından itibaren Biyoloji Bölümü
Kitaplığı olarak hizmet vermektedir. Kitaplıkta yaklaĢık 5000 cilt kitap, 225 adet
yayını durmuĢ, 50 adet yayınlanmaya devam eden süreli yayın bulunmaktadır.
Koleksiyonda zooloji, genetik, sitoloji ve moleküler biyoloji konulu kitapların
dıĢında evrim, hidrobiyoloji, mikrobiyoloji, radyobiyoloji, tıp vb. konular ve az
sayıda diğer fen bilimlerine ait (fizik, kimya vb.) konulara ait eserler yer
almaktadır.29
Walter
ÇalıĢmaları:

Gottschalk‟ın

Ġstanbul

Üniversitesi

Kütüphanesi‟ndeki

1941 yılından sonra Ġstanbul Üniversitesi‟nde kütüphane uzmanı ve
kütüphanecilik bilimi öğretim görevlisi olarak Walter Gottschalk
görevlendirilmiĢtir. 1891 yılında Almanya‟da Aachen‟de doğan Gottschalk, 30
Würzburg ve Berlin‟de Ģarkiyatçılık, felsefe, tarih ve sanat tarihi öğrenimi
görmüĢtür. 1914 yılında doktorasını tamamlamıĢtır. 1916 yılında askere alınmıĢ
ve I.Dünya SavaĢı‟nda Türkiye, Suriye ve Filistin‟e gönderilmiĢtir. SavaĢın sona
ermesinden sonra, 1919‟da Ortadoğu dil ve tarihi alanında kıdemli kütüphaneci
olarak Berlin‟deki Prusya Devlet Kütüphanesi‟ne girmiĢtir. Gottschalk, burada
kütüphanenin ġark Bölümü‟nün kurulmasına önemli katkılarda bulunmuĢtur.
Özellikle, bölümün referans kütüphanesini düzenlemiĢ ve eksiksiz bir
kataloğunu hazırlamıĢtır. Bu çalıĢması nedeniyle terfi etmiĢtir. 31 Burada 19231935 yılları arasında görev yapan Gottschalk,32 1935 yılında iĢten çıkarılmıĢtır.
Daha sonra bilim alanında bir iĢ bulmuĢ ve Arapçaya giriĢ dersleri vermiĢtir.
1939 yılı ġubat ayında Almanya‟dan ayrılarak Belçika‟ya gitmiĢtir. 1940 yılı
Mayıs ayında Belçika‟nın Almanlar tarafından iĢgali üzerine buradan ayrılma
yollarını aramıĢtır. 1941 yılında Ġstanbul Üniversitesi‟nde kütüphane uzmanı
olarak çalıĢması için Türkiye‟den bir teklif almıĢ ve Türkiye‟ye gelerek yeni
görevine baĢlamıĢtır. Gottschalk bu görevi sırasında üniversitedeki tüm enstitü
kütüphanelerini de yönetmiĢtir. Bunun yanı sıra, Türk kütüphane sisteminin
geliĢmesinde dikkat çekici bir rol oynamıĢtır. 1949 yılından itibaren, Ġstanbul
Üniversitesi‟nde Kütüphanecilik kürsüsünde öğretim üyesi olmuĢtur. 1945
yılında emekli oluncaya kadar Ġstanbul‟da yaĢamıĢtır. Ardından Almanya‟ya
Küçüker, a.g.m., s.153-155.
Widmann, a.g.e., s.252.
31 Reisman, a.g.e., s.78,79.
32 Widmann, a.g.e., s.252.
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dönmüĢ ve Frankfurt‟a yerleĢmiĢtir. Gottschalk‟ın ayrılmasından sonra yerine
asistanı Dr.Rudolf Juchhoff getirilmiĢ ve bu görevini 1968‟e kadar
sürdürmüĢtür. Juchhoff‟un yerine de asistanı Meral Alpay görev yapmıĢtır.33
Dr. Joseph Stummvoll ve Prof. Dr. Max Pfannenstiel‟in Yüksek Ziraat
Enstitüsü (YZE) ve Muhlis Kütüphanesi‟ndeki ÇalıĢmaları:
1933 Üniversite Reformunun getirdiği ivme ile kurulan zengin
kütüphanelerden birisi de çok kiĢi tarafından bilinmeyen, ancak 1940‟lardaki
Ankara‟da gerek kuruluĢ amaçları ve gerekse fiziki yapısı ile göz kamaĢtıran
Yüksek Ziraat Enstitüsü (YZE) kütüphanesidir. 30 Ekim 1933 tarihinde hizmete
açılan Yüksek Ziraat Enstitüsü‟nde çalıĢan yerli ve yabancı bilim adamları bir de
müze kurmuĢlardı: Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Müzesi. Müze
Müdürlüğünü, Kitap Saray olarak da bilinen Muhlis Kütüphanesi Müdürü Dr.
Joseph Stummvoll yapmaktaydı.
Kütüphaneye, uzun yıllar Tarım Bakanlığı yapan Muhlis Erkmen‟e izafeten
Muhlis Kütüphanesi adı verilmiĢtir. KuruluĢundan itibaren, on yıllık sürede
50.000 kitap varlığı ile dikkati çeken koleksiyon, doğa bilimleri, tıp, arkeoloji,
coğrafya, ekonomik ve sosyal hayat, matematik ve ağırlıklı olarak ziraat
yayınlarını barındırmaktaydı. Nitekim o zamanlar Ankara‟da genel bir
kütüphane bulunmadığından, tarihi, teknik, bilimsel ve Goethe‟nin eserleri gibi
edebi eserler de alınmaktaydı.34
Yüksek Ziraat Enstitüsü için gerekli araç-gereçler ile kitaplar Almanya‟dan
satın alınmıĢtır.35 Ayrıca Enstitü‟nün kütüphanesindeki kitapların tasnif ve cilt
iĢleri için Almanya‟dan Herr Breitfeld adında bir uzman görevlendirilmiĢtir.
Breitfeld, 1 Kasım 1933 tarihinden itibaren bir yıl süreyle bu iĢte çalıĢacaktı. Yol
harcırahı olarak 210 lira, aylık olarak da 237,5 lira alacaktı.36
Yüksek Ziraat Enstitüsü Kütüphanesi, Türkiye‟de o dönemin en modern
akademik kütüphanelerinin baĢında gelmekteydi. 37 Kütüphane o yıllarda 100
kiĢilik okuma salonu, üç katlı kitap deposu ve yanmaz materyalden yapılmıĢ raf
ve teçhizat ile hizmet vermekteydi. Kütüphane, kurulduğu yıllarda Alman
Hükümeti tarafından bağıĢlanan on binlerce kitap ve süreli yayından
oluĢmaktaydı. O zamanlarda Ortadoğu ve Balkanlarda eĢine az rastlanır
modern bir kitaplık niteliğindeydi. Yüksek Ziraat Enstitüsü kayıtlarına göre
1939 yılında mevcut kitap sayısı 47.000 kadardı. Kütüphaneye devamlı olarak
486 dergi gelmekteydi. Yüksek Ziraat Enstitüsü 7.7.1948 tarih ve 5234 sayılı
kanunla Ankara Üniversitesi bünyesine alındıktan sonra, kütüphane, Ziraat ve
Veterinerlik Fakülteleri altında Rektörlüğe bağlanmıĢtır. 29.7.1983 tarihli 445
Reisman, a.g.e., s.79.
Küçüker, a.g.m., s.155.
35 BCA.30.18.01.02.38.57.9
36 BCA.30.18.01.02.40.80.16
37 Küçüker, a.g.m., s.148.
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sayılı Senato Kararı ile Ziraat ve Veterinerlik Fakülteleri kütüphaneleri
birleĢtirilmiĢ ve yeniden düzenlenerek bugünkü yapısına kavuĢturulmuĢtur.
Yine bu tarihte okuma salonuna “Muhlis Erkmen Salonu” adı verilmiĢtir.
Kütüphane, Rektörlük bünyesinde 35 yıl Ankara Üniversitesi Merkez
Kütüphanesi olarak diğer fakülte ve yüksekokul kütüphaneleri arasında teknik
ve okuyucu hizmetlerinin yanı sıra yönetsel anlamda da koordinasyon ve
standardizasyonu sağlamıĢtır. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı
2001 yılında Ziraat Fakültesi kampüsünden ayrılmıĢtır. Bu tarihten sonra Muhlis
Erkmen Kütüphanesi Merkez Kütüphane özelliğini yitirerek Ziraat Fakültesi‟ne
bağlanmıĢtır.
2014 yılında yenilenen kütüphane, alt ve üst salon, kütüphane danıĢma ve
teknik hizmetler ofisi ve internet birimiyle hizmet vermektedir. 78 kiĢilik
çalıĢma masası ile üst salon ve 84 çalıĢma masası ile alt salon, 32 bilgisayarla
internet birimi öğrencilerin araĢtırma ve çalıĢma mekânı olarak
kullanılabilmektedir.38
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Kütüphanesinin kurulmasına Joseph
Stummvoll memur edilmiĢti. Stummvoll, beĢ yıl kadar kütüphane
müdürlüğünü yürütmüĢtü.39 Stummvoll, kütüphane çalıĢanlarına yaklaĢık üç ay
süren bir kurs vermiĢ ve “Yeni Türkiye‟de Kütüphanecilik” adlı bir makale
yazmıĢtır. Türk kütüphanecilik tarihi açısından son derece değerli olan bu
makalesinde Stummvoll, kütüphane ile ilgili olarak Ģunları söylemiĢtir:
“Ankara‟nın en önemli ve Türkiye‟nin en modern kütüphanesi, hiç Ģüphesiz 1933
yılında teĢkil olunan Yüksek Tarım Enstitüsünün kütüphanesidir. Alman hükümeti,
yeni kurulan yüksek mektebin kütüphanesinin esasını teĢkil etmek üzere Alman
kitapçılığı ve Alman bilgisi yardam kurumu ile birlikte takriben 20000 cilt kitap hediye
etmiĢtir. Kitapların seçilmesi esnasında oldukça geniĢ bir çerçeve içinde hareket edilmiĢ
ve sade tabii ilimler, tarım, ormancılık, baytarlık ve teknoloji gibi bugün öğrenilen
ilimlerden baĢka bu mektebin ileride bir tarım üniversitesi haline konması ihtimaline
karĢı, bütün ilim Ģubelerinin edebiyatına baĢvurulmuĢtur. Almanya‟dan gelen kitaplara,
Ġstanbul‟daki Baytar Okulundan, umumi kütüphaneden ve enstitü kütüphanelerinden
alınanlar ilave olunarak, büyük bir kısmı da Tarım Bakanı Muhlis Erkmen‟den olmak
üzere 40000 cilde çıkarılmıĢtır. Kütüphanenin organizasyonu bazı özel Ģartlar dıĢında
tamamı ile Leipzig Kütüphanesine benzemektedir. Kütüphanede her biri 78 kiĢi alan iki
okuma salonu, kolaylıkla kullanılabilen 3000 ciltlik el Biblioteki ve 200 mevkut (belli
tarihlerde çıkan) gazete ve mecmuanın bulunduğu gazete salonu vardır. Ayda 4000
talebe ve diğer okuyucular tarafından ziyaret edilmektedir.”40

http://agri.ankara.edu.tr/muhlis-erkmen-ogrenme-merkezi/ 08.08.2016.
Adnan Ötüken, “Türkiye‟de Kütüphanecilik Öğretiminin Tarihçesi”, Türk Kütüphaneciler Derneği
Bülteni, Cilt:VI, Sayı:1-2, 1957, s.6.
40 Küçüker, a.g.m., s.155,156.
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Leipzig‟deki Alman Milli Kütüphanesi uzmanlarından olan Stummvoll,
Yüksek Ziraat Enstitüsü‟ndeki görevinden ayrıldıktan sonra Viyana Milli
Kütüphanesi‟nde müdür olarak görev yapmıĢtır. Dr.Joseph Stummvoll, Yüksek
Ziraat Enstitüsü Kütüphanesi‟ni kurduktan sonra 1936 yılı baĢlarında Enstitü
Kütüphanesinde bir kütüphanecilik kursu açmıĢtır. Bu kursa çeĢitli
bakanlıkların kütüphane memurlarından ve kütüphanecilik iĢlerini öğrenmek
isteyenlerden 30-40 kiĢi devam etmiĢtir. Bu kurs haftada iki yarım gün olarak üç
ay sürmüĢ, kursun sonunda bir sınav yapılarak kazananlara sertifika verilmiĢtir.
Bu kurs bir daha tekrarlanmamıĢtır.41
Joseph Stummvoll, kütüphane sistemleri üzerine bir dizi makaleye katkıda
bulunmuĢ ve Ģimdi olduğu gibi o dönemde de Türkiye‟nin en geliĢmiĢ ve
kozmopolit kenti olan Ġstanbul dıĢındaki Türk kütüphaneciler için birçok eğitim
çalıĢmaları yürütmüĢtür.42
Yüksek Ziraat Enstitüsü Kütüphanesi‟nde Dr.Stumvoll‟un yerine
kütüphaneci olarak Max Pfannenstiel görev yapmıĢtır. 43 Yüksek Ziraat Enstitüsü
Kütüphanecisi görevine getirilen44 Max Pfannenstiel, 27 Temmuz 1902 tarihinde
Alsace‟de doğmuĢtur.45 Solomon-Calvi için yazdığı özgü yazısıyla tanınan
Pfannenstiel Türkiye‟de 3 yıl kalmıĢtır.46 Jeoloji ve mineraloji üzerine eğitimini
tamamladıktan sonra Freiburg Üniversitesi kütüphanesinde çalıĢmaya
baĢlamıĢtır.47 Profesör Pfannenstiel 1930-1932 yıllarında kütüphaneci olarak
Bavyera Devlet Kütüphanesi‟nde çalıĢmıĢtır. Daha sonra Freiburg Üniversitesi
Jeoloji Enstitüsü‟nde asistan olarak görev yapmıĢtır. 1933 yılında bu görevinden
alınmıĢtır.48 Görevinden alındıktan sonra bir tıp kitabevinde iĢ bulmuĢ ve
burada Ocak 1934‟ten Mart 1935‟e kadar çalıĢmıĢtır. 49 Alman Doğa Bilimcileri ve
Doktorları Derneği‟nden küçük bir burs almıĢ, 50 ġubat 1935‟te Rockefeller bursu
kazanmıĢ ve kendisine Cenevre‟de BirleĢmiĢ Milletler‟de mütevazi bir
kütüphaneci kadrosu verilmiĢtir. 19 Ocak 1938‟de Ankara‟da Yüksek Ziraat
Enstitüsü kütüphanelerinin kadrosunun boĢ olduğunu öğrenen Max

Ötüken, a.g.m., s.6.
Reisman, a.g.e., s.80.
43 Widmann, a.g.e., s.146.
44 Faruk ġen, Ayyıldız Altında Sürgün, Günizi Yayıncılık, ġefik Matbaası, Ġstanbul 2008, s.118.
45 Sevtap Kadıoğlu Ġshakoğlu, “Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü‟nde Mülteci Bilim Adamları”,
Osmanlı Bilimi AraĢtırmaları, Cilt IX, sayı 1-2, 2007-2008 (Atilla Bir Armağanı), s.190.
46 Widmann, a.g.e., s.146.
47http://www.lightmillennium.org/2010_24th/arnold_reisman_western_knowledge.html
15.09.2015.
48 Widmann, a.g.e., s.146.
49http://www.lightmillennium.org/2010_24th/arnold_reisman_western_knowledge.html
15.09.2015.
50 Reisman, a.g.e., s.80.
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Pfannenstiel, 15 Nisan 1938‟de
müdürlüğüne getirilmiĢtir.51
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Yüksek

Ziraat

Enstitüsü

Kütüphane

Yüksek Ziraat Enstitütüsü‟nde kütüphaneci olarak görev yapan fakat
aslında Jeolog olan Pfannenstiel kütüphanecilik konusunda ek bir eğitim
almıĢtı.52 Yüksek Ziraat Enstitüsü müdürlüğü görevine geldikten sonra asıl ilgi
alanında çalıĢmaya imkanı bulmuĢ ve Türkiye‟nin jeolojik oluĢumları
konusunda araĢtırma yapmaya ve makaleler yazmaya baĢlamıĢtır. 53 1940
yılından sonra Türk Tarih Kurumu‟nda çalıĢmıĢ ve burada Atatürk‟ün Türk
Tarih Kurumu‟na vasiyeti olan Atatürk Kütüphanesi‟ni düzenlemiĢtir. 54
Pfannenstiel‟in sözleĢmesi Ağustos 1941 tarihinde sona ermiĢtir. Siyasi ve savaĢ
dönemi Ģartlarından dolayı sözleĢmesi yenilenmemiĢtir.55 Bundan sonra
askerliğini
yaparken
görevlendirildiği
Askeri
Jeoloji
Kurmaylık
Kütüphanesi‟nde sözleĢmeli olarak çalıĢmıĢtır. Kısa bir süre hükümet için Ģef
tercüman olarak görev yaptıktan sonra, 1945‟te Freiburg‟a geri dönmüĢtür.56
Max Pfannenstiel, 1947 yılına kadar Erlangen Üniversitesi Kütüphanesi‟nde
çalıĢmĢtır. Bu tarihte Freiburg Üniversitesi Jeoloji Bölümü BaĢkanlığı teklif
edilmiĢ ve bu teklifi kabul etmiĢtir.57
1947 yılından itibaren Freiburg Üniversitesi‟nde Jeoloji profesörlüğü
yapan58 Pfannenstiel 1954 yılında Ģansölye olmuĢtur. 59 Max Pfannenstiel, 19541955 yıllarında Freiburg Üniversitesi‟nde Rektör olarak görev yapmıĢ 60 ve 2
Ocak 1976 tarihinde Freiburg‟ta ölmüĢtür. 61 Pfannenstiel, Türkiye‟de kaldığı
yıllarda Jeoloji ve Tarih Öncesi devirlere ait pek çok orijinal çalıĢma yapmıĢtır. 62
Bunlardan
bazıları,
Türkiye‟den
ayrılmasından
sonra
Almanya‟da
yayınlanmıĢtır. Bu da Pfannenstiel‟in Türkiye‟de kısa bir süre kalmasına rağmen
Türkiye ile ilgili çalıĢmalarına Almanya‟ya dönüĢünde de devam etmiĢ

51http://www.lightmillennium.org/2010_24th/arnold_reisman_western_knowledge.html
15.09.2015.
52 Kadıoğlu Ġshakoğlu, a.g.m., s.190,191.
53http://www.lightmillennium.org/2010_24th/arnold_reisman_western_knowledge.html
15.09.2015.
54 Widmann, a.g.e., s.146.
55http://www.lightmillennium.org/2010_24th/arnold_reisman_western_knowledge.html
15.09.2015.
56 ġen, a.g.e., s.208.
57http://www.lightmillennium.org/2010_24th/arnold_reisman_western_knowledge.html
15.09.2015.
58 Kadıoğlu Ġshakoğlu, a.g.m., s.190.
59http://www.lightmillennium.org/2010_24th/arnold_reisman_western_knowledge.html
15.09.2015.
60 ġen, a.g.e., s.208.
61 Kadıoğlu Ġshakoğlu, a.g.m., s.190.
62 Widmann, a.g.e., s.146.
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olduğunu göstermektedir.63 Pfannenstiel‟in Türkiye‟deki yayınları
Almanya‟ya döndükten sonra Türkiye hakkındaki yayınları Ģunlardır:

ile

- Ankara‟nın Diluvyal Moloz-Sekileri ve Avrupa‟nın Quartaer Kronolojisine
Göre Tasnifleri, Yüksek Ziraat Enstitüsü Basımevi, Ankara 1941, 26+2 s. (harita),
çev. Tiraje Tansu.
- “Die altsteinzeitlichen Kulturen Anatoliens”, Istanbuler Forschungen, cilt
15, yayınlayan Kurt Bittel, Berlin 1941.
-“Die Diluvialen Entwicklungsstudien und die Urgeschichte von
Dardanellen, Marmarameer undBosphorus, Ein Beitrag zu den Klimatisch
bedingten, eustatischen Spiegelscwankungen desMittelmeers”, Geologische
Rundschau, cilt XXXIV, sayı 7/8, Stuttgart 1944, pp. 342-434.
- Das Quartar der Levante. Teil III: Rezente Froststrukturböden und Karst
des Uludagh (Westtürkei). Akademie der Wissenschaften und der Literatur,
Mainz 1956.
- Das Quartar der Levante. Teil IV: Der Kalktuff von Bursa, Akademie der
Wissenschaften und der Literatur, Mainz 1957 (Lothar Forcart ile birlikte).64
Prof. Dr. Gerhard Kessler‟in
Kütüphanesi‟ndeki ÇalıĢmaları:

Ġktisat

ve

Ġçtimaiyat

Enstitüsü

Üniversite Reformu sırasında Ġktisat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Hukuk
Fakültesi içinde yer almaktaydı. 1937 yılında Hukuk Fakültesi‟nden ayrılıp,
bağımsız bir fakülte olmuĢtur. Bundan sonra fakülte kütüphanesinin kurulması
gündeme gelmiĢtir. Fakültede çalıĢan Gerhard Kessler, Fakülte Kitaplığı‟nın
kuruluĢunda görev yapmıĢtır. Kessler, bu fakülte kitaplığının temelini, kartotek
fiĢlerini bizzat elyazısıyla doldurarak, kitaplara kendi eliyle baĢlık koyarak
atmıĢtır.65
Sonuç
1933 Üniversite Reformu sürecinde görev yapan Alman bilim adamları,
Türk üniversitelerinin kütüphanelerinin kuruluĢunda ve geliĢiminde büyük
katkılarda bulunmuĢlardır. Üniversite, fakülte ve enstitülerin kütüphaneleri
kurulmuĢ ve geliĢtirilmiĢtir.
Bu bilim adamları, gerekli gördükleri yayınları Avrupa‟dan getirtmiĢlerdir.
Bunların bir kısmı da Almanya‟dan getirtilmiĢtir. Kütüphanecilik alanında
uzman kiĢiler kültürel zenginliklerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasını
sağlamıĢtır.

Kadıoğlu Ġshakoğlu, a.g.m., s.190,191.
Kadıoğlu Ġshakoğlu, a.g.m., s.195.
65 Hirsch, a.g.e., s.243.
63
64
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Türkiye‟de 1933 Üniversite Reformu sürecinde görev yapan Joseph
Stummvoll, Max Pfannenstiel, Walter Gottschalk, Helmut Rittter, Alfred
Heilbronn, Leo Brauner Ernst Hirsh, Gerhard Kessler, Kurt Kosswig, Sonja
Tiedecke ve Herr Brietfeld kütüphanelerin kuruluĢ ve geliĢimine katkıda
bulunmuĢlardır.
Türkiye‟de kütüphaneleri ve kütüphaneciliği geliĢtiren Alman profesörler
ve kütüphaneciler, Türk kütüphaneci ve uzmanlarının yetiĢmelerini
sağlamıĢlardır.
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