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Öz
Nilüfer Belediyesi'nde kütüphaneler, bilginin depoland›¤› ve
da¤›t›ld›¤› alanlar olmalar›n›n yan›nda etkinliklerin
düzenlendi¤i, atölye çal›ﬂmalar›n›n yürütüldü¤ü yaﬂayan
yerler olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
Nilüfer Belediyesi yönetimi, 2007 y›l›nda sunmaya baﬂlad›¤›
kütüphane hizmetini zamanla geniﬂletmeyi, gerek etkinlikler
gerekse koleksiyon aç›s›ndan zenginleﬂtirmeyi hedeflemiﬂ ve
bu hedefe paralel olarak, kütüphane hizmetlerini farkl›
bölgelere taﬂ›rken belirli temalar gözetme karar› alm›ﬂt›r.
Nilüfer ilçesindeki ilk tematik kütüphane2011 y›l›nda çocuklar
için aç›lm›ﬂt›r. Nâz›m Hikmet Kültürevi’nin içindeki
kütüphane alan›n›n ﬁiir Kütüphanesi olarak de¤erlendirilmesi
karar›n›n ard›ndan 2012 y›l›n›n Mart ay›nda Türkiye’nin
ilk ve tek ﬂiir temal› kütüphanesi aç›lm›ﬂt›r.
ﬁiir Kütüphanesi’nin koleksiyonu, sahaf ve yay›nevi listeleri
taramalar›n›n yan› s›ra yazar örgütlerinin, ﬂairlerin deste¤iyle
oluﬂturulmuﬂtur. Materyal sa¤lama politikas› ﬂiir baﬂl›¤› ile
iliﬂkili her yay›n› kapsayan ﬁiir Kütüphanesi’nin koleksiyonunda, ﬂairlerin kiﬂisel eﬂyalar›, ses ve görüntü kay›tlar›,
el yaz›s› ﬂiirleri, imzal› kitaplar› vb. malzemeler de
bulunmaktad›r.
ﬁiirin Türkçedeki belle¤i olma hedefiyle çal›ﬂmalar›na devam
eden ﬁiir Kütüphanesi’nde ﬂiirin usta emekçilerini a¤›rlad›¤›
“ﬁairin ﬁiir Evreni” ve “Sesli ﬁiir Antolojisi” adl› etkinlikler
de düzenlenmektedir. Kaydedilen söyleﬂi ve okumalar, dijital
veri olarak kütüphane koleksiyonuna arﬂivlenir.
Bu bildiride Türkiye’nin ilk ve tek ﬂiir temal› kütüphanesi
olan ﬁiir Kütüphanesi’nin kuruluﬂ süreci, hedefi, koleksiyon
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içeri¤i ve çal›ﬂma prensipleri ile ilgili daha detayl› bilgiler
verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Belediye kütüphaneleri, ﬂiir, tematik
kütüphaneler, ﬂiir kütüphanesi.
Giriﬂ
Tematik kelimesi dilimize Frans›zca thématique kelimesinden
geçmiﬂtir. Türk Dil Kurumu (TDK, 2016) kelimeyi “bir tema
etraf›nda oluﬂan” olarak tan›mlamaktad›r.
Tematik kütüphane ‹ngilizce’de “speciallibrary”, Frans›zca’da
bibliothéquespecialisee”, Almanca’da “spezialbibliothek” ya
da “fachbibliothek” olarak adland›r›lmaktad›r. (Lemaitre,
Thompson ve ﬁenalp, 1959)
Türkçe alanyaz›nda “özel kütüphane” kavram› ile de ifade
edilen tematik kütüphaneler için Çak›n (1991) önemli bir
tan›m boﬂlu¤undan bahsetmekte ve kullan›c› tipi, hizmet
niteli¤i, bilgi kaynaklar›n›n niteli¤i ve bilgi kaynaklar›n›n
biçimi gibi özellikler bak›m›ndan tan›m›n de¤iﬂiklik
gösterebildi¤ini vurgulamaktad›r.
Bununla birlikte genel bir bak›ﬂ aç›s› ve alanyaz›n›n katk›s›yla
tematik kütüphane kavram›, belirli bir konuda uzmanlaﬂm›ﬂ,
sadece bu belirli konudaki bilgi kaynaklar›n› sa¤layan, bu
konuyla ilgili s›n›rl› say›daki okuyucuya özel hizmetler veren
kütüphaneler olarak tan›mlanabilir (Çak›n, 1991; Murray,
2013; Murray 2015).
Nilüfer Belediyesi yönetimi, 2007 y›l›nda sunmaya baﬂlad›¤›
kütüphane hizmetini zamanla geniﬂletmeyi, gerek etkinlikler
gerekse koleksiyon aç›s›ndan zenginleﬂtirmeyi hedeflemiﬂ
ve bu hedefe paralel olarak, kütüphane hizmetlerini farkl›
bölgelere taﬂ›rken belirli temalar gözetme karar› alm›ﬂt›r.
Böylece 2012 y›l›n›n Mart ay›nda Türkiye’nin ilk ve tek ﬂiir
temal› kütüphanesi aç›lm›ﬂt›r.
ﬁiir Kütüphanesi, konusunda uzmanlaﬂarak ﬂiirin Türkçedeki
belle¤i olmak hedefini taﬂ›maktad›r. Bu hedef do¤rultusunda
koleksiyonunu geniﬂletmekte ve çeﬂitli etkinlikler düzenlemektedir. ﬁiir Kütüphanesi Türkiye’de yay›nevlerinin ve
ﬂairlerin kendi çabalar›yla ç›kard›¤› tüm ﬂiir kitaplar›n›
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koleksiyonuna dâhil etmektedir. Ayn› ﬂekilde dergiler, kitapd›ﬂ›
belgeler, foto¤raflar, ﬂairlere ait yaz›yla iliﬂkili özel eﬂyalar
bu belle¤in oluﬂmas›n› sa¤layan di¤er materyallerdir.
ﬁiir Kütüphanesi Koleksiyonu
Kütüphanenin koleksiyonunu; Türkçede yay›mlanm›ﬂ ﬂiir ve
çeviri ﬂiir kitaplar›, ﬂiir antolojileri, ﬂiir inceleme ve/ya araﬂt›rma
kitaplar›, ﬂiir ve edebiyat dergileri, ﬂair mektuplar›, ﬂair el
yaz›lar›, ses ve video kay›tlar› ile çeﬂitli afiﬂler, foto¤raflar ve
broﬂürler oluﬂturmaktad›r.
ﬁiire dair her türlü bilgi, belge ve malzemenin koleksiyonunda
yer almas›n› hedefleyen kütüphanenin aç›k ve kapal› olmak
üzere iki tür raf düzeni vard›r. Gerek yay›nevlerince bas›lm›ﬂ
gerekse ﬂairlerin kendi çabalar›yla yay›mlad›klar› kitaplar›n›n
tümünü toplama kararl›l›¤›nda olan ﬁiir Kütüphanesi, bu
konuda ilgili örgütlerin yan› s›ra ﬂairlerin kendilerinden de
destek almaktad›r.
ﬁiir Kütüphanesi koleksiyonu 13.337 kitap, 469 çeﬂit süreli
yay›n, 532 adet kitap d›ﬂ› belgeden oluﬂmaktad›r. Koleksiyonun
güncel tutulmas› için yay›nevlerinin yeni ç›kan listeleri sürekli
takip edilmektedir. Kitap sat›n al›m› için ayr›lm›ﬂ bütçeden
y›lda üç kez toplu al›m gerçekleﬂtirilmektedir. Ayr›ca,
okuyuculardan gelen talepler de sat›n alma listelerinde
mutlaka de¤erlendirilmektedir.
Memet Fuat Kitapl›¤›
2013 y›l›nda Memet Fuat’›n o¤lu Kenan Bengü taraf›ndan
Memet Fuat’›n kitaplar›n›n bir bölümü kütüphaneye
ba¤›ﬂlanm›ﬂt›r. Ayr› bir kitapl›k olarak düzenlenen Memet
Fuat Kitapl›¤›’nda 2676 kitap bulunmaktad›r. Edip Cansever,
Cemal Süreya, Can Yücel, Arif Damar, Faz›l Hüsnü Da¤larca,
Onat Kutlar, ‹lhan Berk, Attila ‹lhan ve daha pek çok k›ymetli
ﬂairin kitab› Memet Fuat ad›na imzal›d›r.
Nadir Eserler
ﬁiir Kütüphanesi arﬂivinde yer alan Nadir Eserler
koleksiyonunda 1996 adet kitap bulunmaktad›r. ‹lk bask›lar,
ﬂairinden imzal› kitaplar, özel bask›lar, nadir özelli¤i taﬂ›yan
kitaplar bu bölümü oluﬂturur. Nadir eserler bölümü gelen
ba¤›ﬂlarla ve sürekli yap›lan sahaf taramalar› ile
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zenginleﬂmektedir. Naz›m Hikmet’in 1931 y›l›nda yay›nlanm›ﬂ
Sesini Kaybeden ﬁehir, 1936 y›l›nda yay›nlanm›ﬂ Simavne
Kad›s› O¤lu ﬁeyh Bedrettin Destan›, Naz›m Hikmet’in 1968y›l›
Bulgaristan Sofya bask›s› kitaplar› bu koleksiyona örnek
gösterilebilir.
Arﬂiv
ﬁiir Kütüphanesi’nin arﬂivinde ﬂairlerin el yaz›lar›, foto¤raflar›,
özel eﬂyalar›, ses ve video kay›tlar› bulunmaktad›r. ﬁairlerin
ba¤›ﬂlad›¤› kiﬂisel eﬂyalar›, kütüphane arﬂivini ve Türkçe ﬂiire
dair biriken varl›¤› zenginleﬂtirmektedir. Arﬂivde 141 adet
ﬂair el yaz›s› bulunmaktad›r. Ataol Behramo¤lu’nun ﬂiirlerini
yazd›¤› daktilosu, Afﬂar Timuçin ve Ahmet Telli’nin kalemleri,
Süreyya Berfe’nin bir gözlü¤ü, Can Yücel’in el yaz›s› ﬂiirlerinin
t›pk›bas›mlar› gibi yaz›ya iliﬂkin materyaller kütüphanenin
koleksiyonuna zenginlik katmaktad›r. Bu materyaller 2 haftal›k
sürelerle kütüphane içinde sergilenmektedir.
“Edebiyatç›lar Derne¤i”nin bir protokolle koleksiyona devretti¤i
80 adet videokaset, Edebiyatç›lar Derne¤i’nin kuruluﬂu
itibariyle düzenledi¤i ve pek çok ﬂairin konuﬂma, sunum ve
okumalar›n›n yer ald›¤› etkinlikleri içermektedir.
Son olarak Enis Batur’un TV program kay›tlar›, ﬂair ve
yazarlarla çekilmiﬂ foto¤raflar›, mektuplar›, el yaz›lar› arﬂive
eklenmiﬂtir.
Nâz›m Hikmet
ﬁiir Kütüphanesi, Nâz›m Hikmet’in tüm eserlerini eksiksiz
olarak bulundurma amac›yla çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedir.
Ça¤›m›z›n en büyük ﬂairleri aras›nda yer alan Nâz›m Hikmet
ile ilgili yap›lacak araﬂt›rmalara kaynak olmak amaçlanmaktad›r.
Bu kapsamda Bo¤aziçi Üniversitesi Nâz›m Hikmet Kültür ve
Sanat Araﬂt›rma Merkezi ile iﬂbirli¤i yap›lmaktad›r.
Süreli Yay›nlar
Koleksiyonumuzda 469 çeﬂit edebiyat dergisi bulunmaktad›r.
Bu dergiler kataloglan›rken içindekiler bilgisinin de giriﬂi
yap›lmaktad›r. Bu sayede dergilerin içindeki makalelerin
arama kay›tlar›nda ç›karak araﬂt›rmalara kaynakl›k etmesi
amaçlanmaktad›r.
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Edebiyat dergileri, ç›kt›klar› dönemlerin kültür ve edebiyat
ürünlerini yans›tmak; o dönemin gündemdeki konular›n›,
tart›ﬂmalar›n›, polemiklerini, edebiyat ve sanat olaylar›n›,
etkinliklerini duyurmak bak›m›ndan önemli kaynaklard›r.
Edebiyat dergilerinin bu alandaki araﬂt›rmac›lar için ne derece
önem taﬂ›d›¤›, uzmanlarca ve alana ilgi duyanlarca
bilinmektedir. Dergilere baﬂvurmadan, edebiyat ve di¤er
sosyal bilim alanlar›nda araﬂt›rmalar yapmak, yeni ve sa¤l›kl›
sonuçlar ortaya koymak olas› de¤ildir.
“ﬁiir Dergileri Dijital Veri Kayna¤› Oluﬂturma Projesi” ile
1923’ten 2015 y›l›na kadar ç›km›ﬂ olan ve belirtilen tarihler
aras›nda yay›mlanmaya baﬂlay›p hâlen yay›n›n› sürdüren ﬂiir
dergilerinin ansiklopedik denebilecek yal›nl›kta ve somut
bilgileri içerecek biçimde bir sözlü¤ünün haz›rlanmas›; ayr›ca
bu dergilerin içeri¤inin dijital bir veri kayna¤› oluﬂturmak
üzere dizininin yap›lmas›, her bir dergiye iliﬂkin kapak
görsellerinin yüksek çözünürlüklü taramalar›yla bir ﬂiir
dergileri albümünün oluﬂumu amaçlanmaktad›r. Üniversiteler
ile iﬂbirli¤i sa¤layarak böyle bir çal›ﬂmay› yapmak hedeflenmektedir.
ﬁiir Kütüphanesi Etkinlikleri
ﬁairin ﬁiir Evreni
ﬁiir Kütüphanesi, Türk edebiyat›na yön vermiﬂ ﬂairlerle,
“ﬁairin ﬁiir Evreni” söyleﬂilerini gerçekleﬂtirmektedir. ﬁairin
ﬁiir Evreni” söyleﬂileri, 2012–2013 y›llar›nda 1930’lu y›llarda
do¤muﬂ ﬂairleri konuk etmiﬂtir.
2014, 2015 ve 2016’da ise 1940’l› y›llarda do¤muﬂ ﬂairleri
konuk etmiﬂtir. Bu söyleﬂiler, özel bir ﬂair-okur buluﬂmas›
olman›n yan› s›ra, ses ve görüntü kay›tlar›n›n arﬂivlenmesi
ile belgesel bir niteli¤e de sahiptir.
“ﬁairin ﬁiir Evreni” söyleﬂilerine bugüne kadar Ahmet Oktay,
Refik Durbaﬂ, Ülkü Tamer, ‹hsan Üren, Cevat Çapan (ﬁekil
1), Gülten Ak›n (ﬁekil 2), Sait Maden, Eray Canberk, Egemen
Berköz, Ahmet Emin Atasoy, Ataol Behramo¤lu, Güven
Turan, Ahmet Telli, Süreyya Berfe, Gülseli ‹nal ve Afﬂar
Timuçin konuk olmuﬂtur.
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ﬁekil 1. ﬁairin ﬁiir Evreni, Cevat Çapan, 15 Aral›k 2012
ﬁiir Kütüphanesi, Bursa

ﬁekil 2. ﬁairin ﬁiir Evreni, Gülten Ak›n, 25.05.2013
ﬁiir Kütüphanesi, Bursa

Sesli ﬁiir Antolojisi
Günümüz ﬂiirinin bir seçkisi niteli¤indeki “Sesli ﬁiir Antolojisi”,
her y›l ﬁiir Kütüphanesi’nin kuruluﬂunu kutlamak amac›yla
düzenlenmektedir. Her biri Türkçedeki ﬂiirin zenginli¤ini
temsil eden ﬂairlerin kat›l›m›yla düzenlenen etkinlik, dramatik
bir sahne düzeni ve ›ﬂ›k tasar›m› içinde gerçekleﬂtirilmektedir.
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“Sesli ﬁiir Antolojisi”, izleyenlerine ﬂairlerin en yeni ﬂiirlerini
kendi seslerinden dinleme imkân› sunmakta ve bu görüntü
ve ses kay›tlar› kütüphanenin arﬂivine eklenmektedir.
“Sesli ﬁiir Antolojisi”ne, 2013 y›l›nda Sait Maden, ‹hsan Üren,
Lale Müldür, Oya Uysal, Halim Yaz›c›, Orhan Alkaya, Halide
Y›ld›r›m, Metin Celal, Zeynep Uzunbay, Nurduran Duman
ve Harun Atak; 2015 y›l›nda Hüseyin Yurttaﬂ, Hüseyin Peker,
Metin Cengiz, Serdar Ünver, Enver Ercan, Salih Bolat, Yusuf
Ya¤d›ran, Müesser Sar›kaya, Duygu Kankayts›n, Selahattin
Yolgiden ve Gülümser Çankaya; 2016 y›l›nda ﬁükrü Erbaﬂ,
Eren Aysan, ﬁeref Bilsel, Yusuf Alper, Asuman Susam (ﬁekil
3), Gökçenur Ç., Betül Dünder, Efe Duyan, Didem Gülçin
Erdem, Kadir Aydemir, Mustafa Muharrem ve Güney Özk›l›nç
konuk olmuﬂtur.

ﬁekil 3. Sesli ﬁiir Antolojisi, Asuman Susam,
30.03.2016, ﬁiir Kütüphanesi, Bursa

ﬁiir Kütüphanesi Hedefleri
ﬁiir kütüphanesinin kuruluﬂ ve varoluﬂ amaçlar› do¤rultusunda
ileriye dönük olarak belirledi¤i hedefler ﬂu ﬂekildedir;
• ﬁiir Kütüphanesi, akademik çal›ﬂmalara destek
olabilecek noktaya gelmesi için iﬂbirlikleri
yapmal›d›r.
• Üniversitelerin ilgili bölümleri çal›ﬂmalara paydaﬂl›k
etmelidir.
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• Görünürlü¤ünü art›rmak, eriﬂim olanaklar›n›
ço¤altmak için varl›¤›n› dijital ortama taﬂ›mal›d›r.
• Gençleri ﬂiirle tan›ﬂt›rmak ya da iliﬂkilerini geliﬂtirmek
için gençlere yönelik etkinlikler yapmal›d›r.
• Yurt d›ﬂ›ndaki di¤er ﬂiir kütüphaneleri ile bir
buluﬂma organizasyonu yapabilir.
De¤erlendirme ve Sonuç
ﬁiir Kütüphanesi koleksiyonunu geliﬂtirmek için çal›ﬂmalar›na
devam edecektir. Güncel ﬂiir kitaplar›n›n sat›n al›m›, sahaf
taramalar› ve ba¤›ﬂ iﬂlemleri kitap koleksiyonunu geliﬂtirmek
için yap›lacak öncelikli çal›ﬂmalar aras›nda yer alacakt›r.
Söyleﬂiler, ﬂair ve ﬂiir ilgililerini bir araya getirdi¤i ve etkinlik
kay›tlar›yla kütüphane arﬂivine zenginlik katt›¤› için devam
edecektir.
ﬁiir Kütüphanesi, ﬂiir hakk›nda yap›lacak araﬂt›rmalarda
dan›ﬂ›lacak ilk adreslerden biri olmay› hedeflemektedir.
Çocuklar› ve gençleri ﬂiirle tan›ﬂt›rmak, mevcut kullan›c›lar›m›za
yenilerini eklemek, sadece ders çal›ﬂmak amac›yla kütüphaneye
gelen ö¤rencileri, yetiﬂkinleri de ﬂiirle buluﬂturmak ﬁiir Kütüphanesi’nin “yaﬂayan bir yer” olmas›na katk›da bulunacakt›r.
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