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SAYIN HÜSEYİN HÜSNÜ TEKIŞIK'IN ŞEREF ÜYELİĞİNE

İLİŞKİN GEREKÇE

Genel Yönetim Kurulumuz, Türk Kütüphaneciliğine ve Derneğimi
ze yaptığı katkıları değerlendirerek eğitimci, emekli öğretmen Hüseyin
Hüsnü Tekışık'm Derneğimiz «şeref üyeliği»ne kabulünü XII. Genel Ku
rulumuzun onayına . sunmayı oybirliği ile kararlaştırmıştır.
Şeref • üyesi adayı sayın Hüseyin Hüsnü Tekışık, 1926 yılında Gire • sun'un Şebinkarahisar ilçesinde doğmuştur. îlk ve orta okulları orada
bitirdikten sonra, Sivas îlköğretmen Okulu'ndan 1948'de mezun oldu.
Değişik yerlerde ilkokul öğretmenliği ve ilköğretim müdürlüğü yaptı.
Ankara'da bir göreve atanınca Gazi Eğitim Enstitüsü'nün Pedagoji Bö
lümüne girdi ve burayı 195 9'da-bitirdi. Bir süre ilköğretim müfettişliğin
de bulunduktan sonra Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtında görev
lendirildi ve özellikle ilköğretim programlarının geliştirilmesi projele
rinde etkili hizmetler yaptı. 25 yılını tamamladıktan sonra, 47 yaşında
emekli oldu.
Resmî görevi sürerken eşi adına bir yayınevi, daha sonra da bir
basımevi kurmuştu. Emekli olduktan sonra bunların başına geçti, hem
bu kuruluşları geliştirdi hem de eğitime hizmet çalışmalarını sürdürdü.

Sayın Tekışık öğretmenlik hayatının ilk yıllarından itibaren meslek
ve ders kitapları yazmış ve yayınlamıştır, özellikle eğitimle ilgili mev
zuatı toplayan ve öğretmenlere kılavuzluk eden kitapları .ile tanındı. Bu
tür eserlerinin sayısı 20'dir. Ayrıca, 26 da ders kitabı yazıp yayımladı.
Şeref üyesi adayımız, yazdığı ve yayımladığı bu • kitaplardan ve kur
duğu tesislerden elde ettiği kazançları yine Türk eğitim ve kültürünün
hizmetine sunmakta devam eden bir ülkü ve gönül adamıdır. Bunun ti
pik iki örneği Ankara'da ve Giresun-Şebinkarahisar'm bir köyünde yap
tırıp Millî Eğitim Bakanlığı'na bağışladığı okul binalarıdır. Türk kül
türüne olan çok değerli katkısı ise, memleketi olan Şebinkarahisar'da
yaptırıp Kültür ve Turizm Bakanlığına armağan ettiği Kültür Merkezi'dir. Bu yapıda Halk, çocuk, ve öğretmen kütüphaneleri salonları ile
bir konferans salonu bulunmaktadır.

Türk kültür ve kütüphaneciliğine yaptığı bu çok önemli katkıyı de
ğerlendiren Genel Yönetim Kurulumuz sayın Tekışık'ı 1984 yılının «Kü
tüphane dostu» kabul, etmiş ve bu kararım XXI. Kütüphane Haftası'mn
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açılış töreninde kamuoyuna açıklamıştı. Adayımız bu mütevazi değer
lendirmemizi bizi daima şükran duygulan içinde bırakacak bir davra
nışla cevaplandırdı. Yayın organımız olan .Türk Kütüphaneciler Derneği
Bültenini, kâğıdını da kendisi sağlamak üzere, hiç bir bedel almadan
basmağa başladı. Böylece, şimdiye kadar 6 sayımız Derneğimize hiç brr
maîî külfet yüMenmıeden basıhp yayınlamış oldu, Bunlanın Derneğ-mize sağladığı maddî katkı en az 750.000,- TL'sıdır. Ama bu güzel ve iç
ten davranışının manevî değeri, elbette ki, maddî . hiç bir ölçüye sığmaz.

îşte bu hususları, yani, Türk eğitim, kültür ve kütüphaneciliğine
yaptığı katkıları ve .Demeğimize gösterdiği âlicenaplığı gözünüm ' alan
Genel Yönetim Kurulumuz, Anatüzüğümüzün 3'üncü maddesinin (c) fık
rası uyarınca, Sayın Hüseyin Hüsnü Tekışık'ın Derneğimizin «şeref üyeliği»m yaraşır olduğu inancında birleşmiştir. Açıklamalarımızın ışığında
aynı inancı Genel Kurulumuzun da paylaşacağı kanaatmdayız.
Bu hususları göz önüne alınarak; aşağıdaki iki konunun Genel Kuru
lumuzun onayına sunulmasını arz ve • teklif ediyoruz :
1. Türk eğitim, kültür ve kütüphaneciliğine önemli katkılarda bu
lunan, yaptıkları ile bu tür katkıları sürdüreceği inancım da pekiştiren
sayın Hüseyin Hüsnü Tekışık'ın Türk Kütüphaneciler Derneği «şeref
üyeliği »ne kabul edilmesi;

2. Türk kütüphaneciliğine ve Demeğimize olan önemli ve değerli
katkı ve yardımları için kendisine Genel Kurulumuzun şükran duygu
larının iletilmesi.
Saygılarımızla.
türk kütüphaneciler derneği
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